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W ramach umowy nr GDOgt 1/2014 z dnia 07.04.2014 r. w sprawie „Realizacji zadań 

wynikających z ratyfikacji przez RP Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych” Zakład Gospodarki Odpadami w Instytucie Ochrony 

Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB) prowadził w 2014 roku prace 

związane z tematyką trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), zakończone 

sprawozdaniem z realizacji zadania.  

Podstawowym celem prac objętych ww. umową w okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 31 

sierpnia 2014 roku była analiza dokumentów otrzymywanych z sekretariatu Konwencji 

Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w 

Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 76) oraz dokumentów organów 

Unii Europejskiej, w tym dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 850/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, 

zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 7-49, z późn. 

zm), związanych z tematyką trwałych zanieczyszczeń organicznych. Analiza dokumentów 

służyła opracowywaniu opinii, uwag i raportów.  

W ramach realizacji umowy przygotowany został wkład do raportu rocznego z wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 850/2004 w Polsce, składający się z dwóch sekcji: 

 Sekcji I – Informacje ogólne – informacje o kraju i instytucji składającej raport,   

 Sekcji II – Kontrola produkcji i wprowadzania do obrotu – informacje o rzeczywistej 

lub szacunkowej produkcji substancji wymienionych w załącznikach I lub II do 

rozporządzenia. 

Ponadto w ramach zadań sprawozdawczych przygotowano wkład merytoryczny do raportu 

krajowego obejmującego informacje odnośnie działań, które podjęto w celu wdrożenia 

postanowień Konwencji Sztokholmskiej oraz ich skuteczności, zgodnie z art. 15 ust. 2 

Konwencji. 

Odnośnie analizy dokumentów z zakresu tematyki trwałych zanieczyszczeń organicznych 

przygotowano wkład merytoryczny do następujących dokumentów dotyczących Konwencji 

Sztokholmskiej i prac prowadzonych na forum Unii Europejskiej w zakresie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych: 

 Uwagi do dokumentu “Pentachlorophenol, its salts and esters draft risk management 

evaluation”, 

 Uwagi do dokumentu “Nomination of new POP substances”, 
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 Wkład merytoryczny do dokumentów dotyczących projektu zmiany rozporządzenia 

850/2004, 

 Wkład merytoryczny do dokumentu „PFOS – closed loop. Use of specific exemption 

and the need for extension”. 

W ramach bieżącej współpracy z Sekretariatem Konwencji Sztokholmskiej, obejmującej 

przygotowywanie informacji na prośbę Sekretariatu Konwencji Sztokholmskiej, takich jak 

opinie do wytycznych z zakresu TZO, informacje na temat występowania substancji-

kandydatów do miana TZO w Polsce, przygotowano następujące dokumenty: 

 Uwagi do projektu dokumentu w sprawie oceny alternatyw do PFOS, jego soli oraz 

PFOSF - „Report on the assessment of alternatives to perfluorooctane sulfonic acid, its 

salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride”, 

 Komentarze do wytycznych odnośnie zastosowania BAT i BEP zgodnie z art. 5 

Konwencji Sztokholmskiej, 

 Informacje odnośnie doświadczeń we wdrażaniu zaleceń zawartych w załączniku do 

decyzji POPRC-6/2. 

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu popularyzację wiedzy na 

temat trwałych zanieczyszczeń organicznych w Polsce przygotowano następujące materiały 

informacyjne do zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: 

 Podstawowe informacje o Konwencji Sztokholmskiej, o Konferencji Stron tej 

Konwencji (COP), Komitecie ds. Przeglądu TZO (POPRC), o konsekwencjach przepisów 

konwencji oraz działań i decyzji podejmowanych odpowiednio przez POPRC i COP, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich możliwego wpływu na przemysł  

 Ujednoliconą wersję załączników (w języku polskim i angielskim), zawierającą 

wszystkie substancje objęte Konwencja Sztokholmską włączone do dnia 31 sierpnia 

2014, 

 Aktualności obejmujące krótkie informacje na temat obecnych działań Sekretariatu, 

POPRC oraz na temat przygotowań do 7. Spotkania Konferencji Stron Konwencji 

Sztokholmskiej, jak również na temat aktualnie dostępnych szkoleń on-line z tematyki 

związanej z Konwencją, 

 Krótkie opisy wszystkich substancji wpisanych do załączników Konwencji, ze 

szczególnym uwzględnieniem nowych TZO, 

 Opis zależności między Konwencją Sztokholmską a Konwencją Rotterdamską oraz 

Bazylejską z punktu widzenia chemikaliów i ich cyklu istnienia. 



 5 

W ramach innych zadań z zakresu tematyki trwałych zanieczyszczeń organicznych wykonano 

następujące, wskazane przez Ministerstwo Środowiska, prace: 

 Zebrano i opracowano informacje na temat decaBDE w Polsce i na świecie, w 

kontekście potencjalnego włączenia go do Załączników Konwencji, 

 Opracowano wkład merytoryczny do stanowiska Polski odnośnie ustanowienia 

zakazu recyklingu odpadów zawierających HBCD, szczególnie w kwestii ustanowienia 

granicznych limitów zawartości tej substancji w odpadach, na poziomie, który 

umożliwiłby recykling płyt EPS/XPS stosowanych w budownictwie, zawierających 

HBCD, 

 Zweryfikowano, zaktualizowano oraz uzupełniono podstawowe informacje zawarte w 

polskiej wersji językowej Wikipedii w haśle dotyczącym Konwencji Sztokholmskiej 

oraz utworzono artykuł dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

Ponadto w ramach ww. umowy przygotowano drugą aktualizację dokumentu „Krajowy Plan 

Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej”. Dokument przygotowano po przeprowadzeniu 

analizy planów przygotowanych w latach poprzednich:  

− „Krajowego Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej” z 2004 roku, 

opracowanego w ramach projektu GF/POL/01/004, 

− „Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych” przyjętego przez Radę Ministrów w 2010 roku, 

− pierwszej aktualizacji „Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w 

sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych” przyjętej przez Radę Ministrów w 

2013 roku. 

Zaktualizowano wszystkie rozdziały Planu, a w szczególności dokonano: 

 Aktualizacji przepisów prawnych  

 Aktualizacji zakresu działalności poszczególnych instytucji, o których mowa w Planie 

 Opisu nowych substancji dodanych na podstawie decyzji 6. Spotkania Konferencji 

Stron Konwencji Sztokholmskiej w sprawie włączenia heksabromocyklododekanu 

(HBCDD) do załącznika A Konwencji Sztokholmskiej  

 Aktualizacji danych o uwolnieniach z niezamierzonej produkcji 

 Aktualizacji informacji o postępie w eliminacji PCB oraz w usuwaniu mogilników 

 Aktualizacji danych pochodzących z monitoringu środowiska oraz żywności w Polsce 

oraz uzupełnienia o dane z wybranych badań dotyczących TZO w Polsce 

 Przedstawienia proponowanych zmian w systemie monitoringu TZO 

 Aktualizacji zadań do realizacji zawartych w Planie 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna 
Niniejszy raport stanowi opis prac wykonanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Instytutu Ochrony 
Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na zlecenie Ministra Środowiska w 
ramach umowy nr DGOqt/1/2014 z dnia 07.04.2014 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z 
ratyfikacji przez RP Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 

1.2. Cel i zakres prac 
Celem prac było wsparcie merytoryczne Ministerstwa Środowiska w wypełnianiu zobowiązań 
wynikających z zapisów Konwencji Sztokholmskiej. 

Zakres zrealizowanych prac wynikał z umowy DGOgt 1/2014 oraz został uszczegółowiony na 
spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w dniu 16 czerwca 2014 r. i obejmował: 

1. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do przygotowania raportu rocznego w j. 
polskim z wykonania rozporządzenia 850/2004/WE za rok 2013. 

2. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do przygotowania dokumentów na rzecz 
Konwencji Sztokholmskiej i prac prowadzonych na forum Unii Europejskiej w zakresie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, w tym analiza możliwości włączenia nowych substancji do 
Konwencji Sztokholmskiej oraz analiza wpływu odnośnie do projektowanych zmian prawnych 
dotyczących TZO w roku 2014. 

3. Wkład do analizy decyzji COP 6 Konwencji Sztokholmskiej, w tym ocena skutków ich wdrożenia. 
4. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do przygotowania aktualizacji Krajowego 

Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej, m.in. w zakresie nowych substancji włączonych do 
Konwencji na mocy decyzji COP 6 Konwencji Sztokholmskiej – w j. polskim oraz w j. angielskim. 

5. Przygotowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska w ilości do 5 opracowań w ramach działań informacyjnych i 
promocyjnych mających na celu popularyzację wiedzy na temat trwałych zanieczyszczeń 
organicznych.  

6. Bieżąca współpraca z Sekretariatem Konwencji Sztokholmskiej, w tym przygotowywanie 
informacji na prośbę Sekretariatu Konwencji Sztokholmskiej, przesłanych przez Sekretariat 
(takich jak opinie do wytycznych z zakresu TZO, informacje na temat występowania substancji-
kandydatów do miana TZO w Polsce). 

7. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do przygotowania raportu krajowego 
zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji w j. polskim oraz j. angielskim. 

8. Inne zadania z zakresu tematyki TZO wskazane przez Zamawiającego. 
9. Raport końcowy, zawierający podsumowanie wykonanego zadania oraz syntezę raportu. 

Do raportu dołączono 15 załączników zawierających wykonane na potrzeby Ministerstwa Środowiska 
opracowane w Instytucie Ochrony Środowiska opinie i stanowiska związane z Konwencją 
Sztokholmską. Całą dokumentację dotyczącą Konwencji Sztokholmskiej zebraną w wersji 
elektronicznej zamieszczono na dołączonej do raportu płycie CD.  
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2. Przygotowanie wkładu merytorycznego do przygotowania raportu 
rocznego z wykonania rozporządzenia 850/2004/WE za rok 2013 

Zgodnie z art. 12 p. 2 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych1 Państwa Członkowskie dostarczają Komisji 
corocznie dane statystyczne na temat rzeczywistej lub szacunkowej łącznej produkcji i wprowadzenia 
do obrotu substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia.  

Informacje wymagane wyszczególnione są w części A załącznika do decyzji Komisji 2007/639/WE z 
dnia 2 października 2007 r. ustanawiającej wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych 
zanieczyszczeń organicznych2. 

W ramach realizacji umowy przygotowany został wkład do raportu rocznego z wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 850/2004, składający się z dwóch sekcji: 

- Sekcji I – Informacje ogólne – informacje o kraju i instytucji składającej raport,  
- Sekcji II – Kontrola produkcji i wprowadzania do obrotu – informacje o rzeczywistej lub 

szacunkowej produkcji substancji wymienionych w załącznikach I lub II do rozporządzenia. 

Projekt raportu stanowi załącznik 1 do niniejszego raportu. 

3. Przygotowanie wkładu merytorycznego do przygotowania 
dokumentów na rzecz Konwencji Sztokholmskiej i prac 
prowadzonych na forum Unii Europejskiej w zakresie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych 

W ramach realizacji tego punktu umowy przygotowano: 

1. Uwagi do dokumentu “Pentachlorophenol, its salts and esters draft risk management 
evaluation” (Załącznik 2) 

2. Uwagi do dokumentu “Nomination of new POP substances” (Załącznik 3) 
3. Wkład merytoryczny do dokumentów dotyczących projektu zmiany rozporządzenia (WE) nr 

850/2004 (Załącznik 4) 
4. Wkład merytoryczny do dokumentu „PFOS – closed loop. Use of specific exemption and the 

need for extension” (Załącznik 5) 

4. Analiza decyzji  COP 6 

Szóste spotkanie Konferencji Stron Konwencji Sztokholmskiej odbyło się w Genewie w dniach 28 
kwietnia - 10 maja 2013 r., w terminie skorelowanym z Konferencjami Stron Konwencji Bazylejskiej i 
Rotterdamskiej oraz z 2. nadzwyczajnym spotkaniem Konferencji Stron trzech konwencji (ExCOP2). 
Wzięło w nim udział około 1400 uczestników.  

Na konferencji podjęto 30 decyzji. Najważniejsze z nich dotyczyły: 

- wpisania heksabromocyklododekanu (HBCD) do załącznika A (ze specjalnymi wyłączeniami) 
- zaakceptowania struktury przeprowadzenia oceny efektywności Konwencji 
- procesów oceny kolejnych substancji (PBDE, PFOS) 
- przyjęcia procesu oceny dla ośrodków regionalnych 

                                                           
1
 Dz. U. L 158 z 30.4.2004, str.  

2
 Dz. U. L 258 z 4.10.2007, str. 39. 



5 
 

- dodatkowych wytycznych dotyczących aktualizacji najlepszych dostępnych technik i 
najlepszych praktyk środowiskowych (Best Available Technics, Best Environmental Practices, 
BAT&BEP) oraz Krajowych Planów Wdrażania (National Implementation Plan, NIP) 

- opracowania strategicznego planu dotyczącego alternatyw dla DDT 
- raportów na temat oceny alternatyw dla DDT i innych substancji wpisanych ostatnio do 

załączników Konwencji 

Poniżej przedstawiono wyniki analiz decyzji przeprowadzonych pod kątem potencjalnych zadań dla 
Polski na następne lata. 

4.1. SC-6/1 DDT 
Uwzględniając wnioski i wytyczne zawarte w sprawozdaniu3 grupy ekspertów ds. oceny potrzeby 
kontynuowania stosowania DDT w celu kontroli wskaźnika zachorowań, Konferencja Stron 
stwierdziła, że kraje opierające się na DDT mogą wymagać kontynuowania jego stosowania do czasu 
kiedy lokalnie bezpieczne, skuteczne, efektywne kosztowo i bezpieczne dla środowiska zamienniki 
będą dostępne, aby w zrównoważony sposób wyeliminować DDT z użytkowania.  

W związku z powyższym zobowiązała grupę ekspertów ds. DDT do podjęcia oceny potrzeby 
kontynuowania użycia DDT do kontroli wskaźnika zachorowań na podstawie informacji 
dostarczonych przez strony i obserwatorów. Zobowiązała również Sekretariat do podjęcia aktywnych 
działań w celu zebrania i opracowania informacji potrzebnych do ułatwienia pracy grupie ekspertów 
ds. DDT.  

Uwzględniając wyniki raportu przygotowanego przez POPRC dotyczącego alternatyw dla DDT4, biorąc 
również pod uwagę, że nie może on być traktowany jako wyczerpująca i szczegółowa ocena 
wszystkich dostępnych informacji oraz uwzględniając, że niespełnianie przez substancję wszystkich 
kryteriów dla TZO nie oznacza, że nie jest ona trwałym zanieczyszczeniem organicznym, oraz, że 
substancja niespełniająca kryteriów trwałości i zdolności do bioakumulacji może wykazywać 
właściwości niebezpieczne, które należy ocenić przez uznaniem jej jako odpowiedni zamiennik dla 
DDT, Konferencja Stron zachęciła UNEP, w konsultacji z WHO, grupą ekspertów ds. DDT oraz 
Sekretariatem do przygotowania planu działań dla opracowania zamienników dla DDT i 
przedstawieniu go na COP 7. 

Konferencja Stron poparła decyzję UNEP o przejęciu administrowania i wdrażania partnerstwa 
światowego na rzecz rozwoju i wykorzystania alternatywnych produktów, metod i strategii i 
zobowiązała Sekretariat do uczestnictwa w jego pracach. 

Ponadto COP zachęciła wszystkich zainteresowanych, w tym strony, do dostarczania zasobów 
technicznych i finansowych do wspierania prac partnerstwa oraz do ustalenia regionalnej i 
międzysektorowej współpracy w celu obniżenia wskaźnika zachorowań na malarię i inne choroby 
obecnie kontrolowane przez DDT. 

Propozycje rekomendacji 

Wymagania dotyczące raportowania w zakresie DDT nie dotyczą Polski, która ze względu na 
uwarunkowania geograficzne nie produkuje i nie stosuje DDT. 

4.2. SC-6/2 Szczególne wyłączenia 
Konferencja Stron zatwierdziła formę wystąpienia o szczególne wyłączenia dla produkcji i stosowania 
endosulfanu i jego izomerów przedstawione w załączniku do decyzji.  

Odnotowując działania podjęte przez Sekretariat dotyczące opracowania wymagań dla raportowania 
i przeglądu wymagań dla lindanu, zobowiązała Sekretariat do kontynuowania wdrażania działań 

                                                           
3
 UNEP/POPS/COP.6/INF/2. 

4
 UNEP/POPS/POPRC.8/INF/30. 
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dotyczących raportowania i przeglądu wymagań dla użycia lindanu w produktach farmaceutycznych i 
do przedstawienia na  COP 7 dokonanych postępów.  

Ponadto zachęciła strony, które chcą zarejestrować szczególne wyłączenia dostępne w ramach 
Konwencji, do powiadamiania Sekretariatu, zgodnie z art. 4 Konwencji, oraz w celu wyeliminowania 
szczególnych wyłączeń, do wdrażania zamienników najszybciej, jak to możliwe.  

Zobowiązała ponadto Sekretariat do prowadzenia działań w zakresie pomocy technicznej dla stron 
chcących zarejestrować szczególne wyłączenia i dozwolone cele.  

Propozycje rekomendacji 

W Polsce od lat obowiązuje zakaz produkowania, wprowadzania do obrotu i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancje objęte konwencją, w tym włączonych w 2009 roku: 
chlordekonu, heksabromodifenylu, lindanu i jego izomerów (obecnie na podstawie rozporządzenia 
850/2004). Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w 
środkach ochrony roślin jest zabronione5 wprowadzono zakaz stosowania pentachlorobenzenu w 
środkach ochrony roślin.  
Przepisy wspólnotowe, i ich implementacja krajowa, dopuszczają stosowanie bromopochodnych 
eteru difenylowego i PFOS w szczególnych zastosowaniach, ze względu na brak zamienników. Unia 
Europejska wystąpiła o szczególne wyłączenia dla eterów tetra-, penta-, heksa- i hepta- 
bromodifenylowego zgodne z częścią IV załącznika A do Konwencji oraz dla PFOS, jego soli i PFOSF 
dla produkcji i stosowania w niedekoracyjnym twardym chromowaniu galwanicznym i dekoracyjnym 
chromowaniu galwanicznym. 

Poprawka polegająca na włączeniu heksabromocyklododekanu (HBCD) do Konwencji zacznie 
obowiązywać 26 listopada 2014 roku. Dla HBCD określono w Konwencji szczególne wyłączenia 
odnośnie produkcji i stosowania: 

Produkcja: w sposób dozwolony dla stron wymienionych w Rejestrze zgodnie z warunkami części VII 
załącznika do decyzji włączającej. 

Stosowanie: w polistyrenie ekspandowanym i w polistyrenie ekstrudowanym stosowanych w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami części VII załącznika do decyzji włączającej. 

Część VII załącznika do decyzji włączającej heksabromocyklododekan (SC-6/13) wymaga, aby każda ze 
stron zgłaszająca wyłączenia odnośnie produkcji i stosowania heksabromocyklododekanu w 
polistyrenie spienianym i polistyrenie ekspandowanym wykorzystywanych w budownictwie podjęła 
niezbędne działania w celu zapewnienia łatwej identyfikacji polistyrenu spienianego i polistyrenu 
ekspandowanego zawierających heksabromocyklododekan w całym ich cyklu życia przez 
odpowiednie oznaczenie lub w inny sposób. 

W 2011 r. HBCD dodano do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH)6 i na tej podstawie podlega przepisom wymagającym uzyskania 
zezwolenia na jego stosowanie lub wprowadzanie do obrotu. W związku z tym jeśli ktoś zamierza 
wprowadzić do obrotu lub stosować HBCD po dniu 21 sierpnia 2015 r. (tak zwana data ostateczna), 
musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczącego określonego zastosowania do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów do dnia 21 lutego 2014 r. Po dniu 21 sierpnia 2015 r. wprowadzanie do obrotu i 
stosowanie HBCD będzie zabronione, chyba że danej osobie udzielono wcześniej zezwolenia 
dotyczącego określonego zastosowania. Po dniu 21 sierpnia 2015 r. unijni producenci polistyrenu 
EPS, XPS, HIPS oraz wyrobów włókienniczych zawierających HBCD będą mogli produkować takie 
materiały wyłącznie jeśli otrzymali na to zezwolenie. 

                                                           
5
 Dz. U. Nr 254, poz. 2553. 

6
 Dz. U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
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Konsorcjum kilku europejskich producentów EPS (w tym Synthos) złożyło w lutym 2014 roku wniosek 
do Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) o przedłużenie okresu stosowania HBCD jako 
uniepalniacza w polistyrenowych materiałach izolacyjnych.  

Jeżeli Unia Europejska udzieli konsorcjum pozwolenia na stosowanie HBCD będzie można wystąpić do 
Sekretariatu Konwencji o zarejestrowanie szczególnego wyłączenia na stosowanie HBCD.  

Dokładniej sytuacja W UE i w Polsce w zakresie HBCD została opisana w decyzji SC-6/13 Włączenie 
heksabromocyklododekanu. 

W ramach niniejszej umowy przygotowano wkład do dokumentu przesłanego przez KE „PFOS – 
closed loop. Use of specific exemption and the need for extension” (Załącznik 5). 

4.3. SC-6/3 Proces oceny postępu dokonanego przez strony w 
eliminowaniu bromowanych eterów difenylowych zawartych w 
artykułach oraz przegląd potrzeby dla stosowania szczególnych 
wyłączeń dla tych substancji 

Konferencja Stron odnotowała informacje7 dostarczone przez strony dotyczące oceny i przeglądu 
bromowanych eterów difenylowych włączonych do Załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej oraz 
dotyczące ich doświadczeń we wdrażaniu rekomendacji w zakresie eliminacji ze strumienia odpadów 
bromowanych eterów difenylowych przedstawionych w załączniku do decyzji POPRC-6/2. 

Jednocześnie mając świadomość, że kraje mogą wymagać stosowania szczególnych wyłączeń 
wymienionych w załączniku A do Konwencji zgodnie z warunkami określonymi w części IV i V tego 
załącznika podjęła się do przeprowadzenia oceny postępu dokonanego przez strony w eliminowaniu 
bromowanych eterów difenylowych włączonych do Załącznika A do Konwencji oraz przeglądu 
potrzeby dla stosowania szczególnych wyłączeń dla tych substancji na  COP 8 i później na co drugim 
zwykłym spotkaniu stron oraz przyjęła proces umożliwiający Konferencji Stron ocenę tych postępów, 
stanowiący załącznik do decyzji.  

Ponadto zdecydowała o utworzeniu małej międzysesyjnej grupy roboczej, która będzie pracować 
elektronicznie, w celu oceny i przeglądu projektu formatu, w którym mają być dostarczone 
informacje do oceny i przeglądu bromowanych eterów difenylowych włączonych do Załącznika A 
przedstawiony w załączniku II do notatki Sekretariatu dotyczącej procesu tej oceny i przeglądu8. 

Konferencja Stron zaprosiła strony do nominowania ekspertów do pracy w grupie międzysesyjnej w 
terminie do 30 czerwca 2013 roku oraz do przedstawienia uwag dotyczących przeglądu formatu 
raportowania w terminie do 30 listopada 2013 roku. 

Zobowiązała kraj wiodący, lub w jego braku, Sekretariat, do przygotowania we współpracy z grupą 
międzysesyjną projektu poprawionego formatu, uwzględniającego otrzymane uwagi, na  COP 7. 

Zobowiązała Sekretariat do: 

- wspierania grupy międzysesyjnej 
- prowadzenia zbierania i analizy danych w celu prowadzenia procesu oceny i przeglądu 

bromowanych eterów difenylowych włączonych do Załącznika A 
- oceny braków w tych informacjach i sposobów ich wypełnienia 
- wspierania stron w podejmowaniu działań polegających na zbieraniu i przedstawianiu 

wymaganych do prowadzenia procesu informacji 
- przedstawienia raportu na  COP 7 dotyczącego podjętych działań oraz rekomendacji dotyczących 

modyfikacji procesu i/lub formatu w celu rozważenia i ewentualnego przyjęcia przez COP 

                                                           
7
 UNEP/POPS/COP.6/INF/7. 

8
 UNEP/POPS/COP.6/6. 
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Przypomniała stronom, które potrzebują zarejestrować szczególne wyłączenia dla bromowanych 
eterów difenylowych włączonych do Załącznika A, do przeprowadzenia procesu rejestracji. 

Propozycje rekomendacji 

Strony, a wśród nich Polska, mają dokonać przeglądu postępu jaki dokonały w eliminowaniu 
bromowanych eterów difenylowych zawartych w artykułach oraz w terminie do grudnia 2015 
przedstawić informacje dotyczące przeglądu do Sekretariatu. 

Każda ze Stron, w tym Polska, jako członek Unii Europejskiej, wymieniona w rejestrze szczególnych 
wyłączeń w odniesieniu do bromowanych eterów difenylowych powinna dokonać przeglądu potrzeby 
stosowania tych wyłączeń oraz przedstawić informacje dotyczące przeglądu do Sekretariatu. 

4.4. SC-6/4 Proces oceny potrzeby stosowania kwasu 
perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i fluorku 
sulfonyloperfluorooktanu w różnych dozwolonych zastosowaniach i 
szczególnych wyłączeń 

Konferencja Stron przyjęła proces, przedstawiony w załączniku do decyzji, mający umożliwić 
Konferencji Stron dokonanie oceny kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i fluorku 
sulfonyloperfluorooktanu.  

Jednocześnie odnotowała przyjęty w decyzji SC-6/21 format raportu krajowego, który w części D 
zawiera sekcję dotyczącą raportowania przez Strony, które stosują lub produkują kwas 
perfluorooktanosulfonowy (PFOS), jego pochodne lub fluorek sulfonyloperfluorooktanu (PFOSF) ich 
postępu w eliminowaniu tych substancji zgodnie z paragrafem 3, część III Załącznika B do Konwencji. 

Zobowiązała POPRC do przygotowania raportu dotyczącego oceny zamienników kwasu 
perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu w celu pomocy 
Konferencji Stron w podjęciu na  COP 7 oceny stałej potrzeby stosowania kwasu 
perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu w różnych 
dozwolonych zastosowaniach i szczególnych wyłączeń określonych w Załączniku B do Konwencji.  

Zobowiązała Sekretariat do: 

a) prowadzenia zbierania i analizy danych do oceny kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego 
pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu 

b) oceny braków informacji przedstawionych w ocenie kwasu perfluorooktanosulfonowego, 
jego pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu  

c) wspierania Stron, w ramach dostępnych zasobów, w podejmowaniu zbierania i dostarczania 
informacji wymaganych do oceny kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i 
fluorku sulfonyloperfluorooktanu  

d) przedstawienia na  COP 7 raportu z podjętych działań 

Przypomniała stronom, które potrzebują zarejestrować szczególne wyłączenia i/lub dozwolone 
zastosowania dla kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego pochodnych i fluorku 
sulfonyloperfluorooktanu włączonych do Załącznika B, do przeprowadzenia procesu rejestracji. 

Rekomendacje 

Brak jest potwierdzonych informacji o stosowaniu PFOS, jego soli i PFOSF w procesach 
przemysłowych w Polsce.  

Ostateczny termin przedstawiania informacji o zamiennikach PFOS, jego soli i PFOSF minął w marcu 
2014 roku. 

W ramach niniejszej umowy przygotowano uwagi do projektu dokumentu „Report on the assessment 
of alternatives to perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride”, 
przygotowanego przez grupę roboczą do spraw PFOS (Załącznik 6). 
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W ramach realizacji bieżącej umowy przygotowano wkład do raportu krajowego Polski zawierający 
informacje dotyczące PFOS, jego soli i PFOSF wymagane niniejszą decyzją (opisany w decyzji SC-6/21). 

4.5. SC-6/5 Ocena ciągłej potrzeby wdrażania procedur ujętych w 
paragrafie 2 (b) art. 3 

Konferencja Stron przyjęła wzór certyfikatu dla importu do krajów niebędących stronami Konwencji i 
zachęciła Strony do używania go przy eksporcie substancji wymienionych w Załączniku A lub B do 
Konwencji i zobowiązała Sekretariat do umieszczenia go na stronie internetowej. 

Przypomniała Stronom przesyłającym raporty krajowe zgodnie z art. 15 Konwencji, do zawarcia w 
nich informacji o ewentualnym eksporcie substancji wymienionych w Załączniku A lub B do 
Konwencji oraz do przedstawienia informacji o krajach importujących oraz o celach, w jakich 
substancje były eksportowane. 

Zwróciła się z prośbą do Sekretariatu o dostarczenie sprawozdania opartego na informacjach z ww. 
raportów w celu jego rozważenia przez  COP 7. 

Propozycje rekomendacji 

Ponieważ w decyzji SC-6/5 przypisano zadania dla Sekretariatu i COP, a Polska nie eksportuje TZO 
uregulowanych Konwencją Sztokholmską do innych celów niż bezpieczne unieszkodliwianie odpadów 
zawierających TZO, nie ma podstaw do sformułowania rekomendacji działań dla Polski. 

4.6. SC-6/6 Polichlorowane bifenyle (PCB) 
Konferencja Stron, uwzględniając decyzję SC-5/7, zgodnie z którą COP zdecydowała się podjąć na  
COP 7 przeglądu postępu dokonanego w zakresie eliminacji PCB zgodnie z paragrafem (h) części II 
załącznika A Konwencji, zachęciła strony do dostarczenia informacji o postępie w eliminowaniu PCB 
w ich raportach krajowych.  

Zobowiązała Sekretariat do przygotowania raportu dotyczącego postępu dokonanego w zakresie 
eliminowania PCB na podstawie III edycji raportów krajowych oraz przedstawienia go na  COP 7. 

Przyjęła decyzję UNEP o zaakceptowaniu przywództwa Sieci Eliminacji PCB (PCB Elimination 
Network).  

Odnotowała raport9 przygotowany przez Gałąź Chemiczną Oddziału Technologii, Przemysłu i 
Ekonomii UNEP w zakresie postępu we wdrażaniu sieci i zaprosiła Gałąź Chemiczną do 
przedstawienie informacji o działaniach sieci na  COP 7. 

Zobowiązała Sekretariat do dalszego uczestnictwa w działaniach sieci oraz zaprosiła rządy, oraz 
międzyrządowe i pozarządowe organizacje, instytuty badawcze, organizacje przemysłu i innych 
partnerów do dostarczania zasobów technicznych i finansowych w celu wspierania prac sieci.  

Propozycje rekomendacji 

Informacje wymagane niniejszą decyzją zostały przez Polskę przedstawione w raporcie krajowym, do 
którego wkład został przygotowany w ramach realizacji niniejszej umowy (opisany w decyzji SC-6/21).  

4.7. SC-6/7 Program pracy w odniesieniu do polibromowanych eterów 
difenylowych oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego 
pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu 

Konferencja Stron zachęciła strony i obserwatorów do wprowadzenia w życie zaleceń odnoszących 
się do nich, zawartych w załączniku do decyzji POPRC-6/2. 

Zachęciła strony do rozważenia zaprzestania stosowania PFOS, jego soli i PFOSF, a także powiązanych 
substancji chemicznych, w przypadkach, gdy bezpieczne zamienniki zostały zidentyfikowane i są 

                                                           
9
 UNEP/POPS/COP.6/INF/5. 
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komercyjnie dostępne (np. w odniesieniu do środków gaśniczych, środków owadobójczych 
zwalczających czerwone mrówki i termity, ozdobnego platerowania metali, wyrobu dywanów, skór, 
tekstyliów i tapicerek). 

Zaprosiła Strony wciąż stosujące PFOS, jego sole i PFOSF, a także powiązane z nimi substancje 
chemiczne jako przynęty na mrówki Atta spp. i Acromyrmex spp., aby podjęły badania, w tym 
projekty pilotażowe, na temat wykonalności stosowania zamienników dla tych substancji w ramach 
zintegrowanego podejścia do zarządzania szkodnikami i przesłały uzyskane rezultaty do Sekretariatu 
do 31.10.2014 r. 

Zobowiązała POPRC do dokonania rewizji przeglądu wytycznych (przyjętych decyzją Komitetu 6/5) w 
sprawie zamienników dla PFOS, jego soli i PFOSF10, dalszej oceny zamienników w kontekście ich 
wpływu na zdrowie i środowisko w odniesieniu do różnych dopuszczalnych celów zastosowań i 
szczególnych wyłączeń określonych w decyzji SC-6/4. 

Zobowiązała Sekretariat do szerokiego upowszechnienia informacji z dokumentu technicznego 
(UNEP-POPS-POPRC.8-INF-17), do dalszej promocji wymiany informacji na temat zamienników dla 
PFOS, jego soli i PFOSF oraz związanych z nimi chemikaliów i do wsparcia stron w podejmowaniu 
działań w celu wprowadzenia w życie w/w zaleceń. 

Ponadto Konferencja Stron, biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez nieliczne strony 
odnośnie ich doświadczeń płynących z wdrażania zaleceń zawartych w załączniku do decyzji POPRC-
6/2, zobowiązała pozostałe strony Konwencji do przekazania do Sekretariatu do 31.10.2014 r. 
wymaganych informacji wraz z wyszczególnieniem problemów pozostałych do rozwiązania w tym 
zakresie. Równocześnie poprosiła Sekretariat o udzielenie, w ramach dostępnych środków, wsparcia 
stronom w zbieraniu i przedkładaniu w/w informacji oraz o przygotowanie raportów na podstawie 
otrzymanych informacji w celu ułatwienia  COP 7 dokonania: 

- oceny postępu dokonanego przez strony odnośnie wyeliminowania artykułów zawierających 
polibromowane etery difenylowe i podjęcia decyzji o potrzebie kontynuowania szczególnych 
wyłączeń (paragraf 2 część IV i V załącznika A), 

- oceny potrzeby kontynuowania dopuszczalnych zastosowań i szczególnych wyłączeń w 
odniesieniu do PFOS, jego soli i PFOSF (paragraf 5 część III załącznika B). 

Propozycje rekomendacji 

W świetle postanowień decyzji SC-6/7 Polska powinna dokonać weryfikacji informacji dotyczących 
braku produkcji i stosowania PFOS, jego soli i PFOSF, a także powiązanych chemikaliów w zakresie 
dozwolonym przez rozporządzenie 850/2004 i jego aktualizacje: 

a) jako środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji (do 
dnia 26 sierpnia 2015 r.), 

b) w produkcji powłok fotolitograficznych lub antyrefleksyjnych stosowanych w procesach 
fotolitograficznych, 

c) jako powłok fotograficznych stosowanych w produkcji filmów, papierów lub płyt drukowych, 
d) jako filtrów mgły olejowej stosowanych w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) 

galwanicznym w układach pętli zamkniętej, 
e) jako ciecze hydrauliczne wykorzystywane na potrzeby lotnictwa. 

w celu oceny potrzeby kontynuowania szczególnych wyłączeń zgłoszonych przez UE, a 
obowiązujących również w Polsce. 

Ponadto powinna włączyć się w proces wymiany doświadczeń płynących z wdrażania zaleceń POPRC 
określonych w decyzji POPRC-6/2 i przekazać do Sekretariatu stosowne informacje.  
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W ramach realizacji niniejszej umowy przygotowane zostały informacje na temat doświadczeń Polski 
we wdrażaniu zaleceń zawartych w aneksie do decyzji POPRC-6/2 dotyczących eliminacji PBDE ze 
strumienia odpadów oraz ograniczenia ryzyka od PFOS, jego soli i PFOSF (Załącznik 7).  

4.8. SC-6/8 Program prac w odniesieniu do endosulfanu 
Zapisy decyzji SC-6/8 nie dotyczą Polski, ponieważ w Polsce obowiązuje zakaz produkowania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających endosulfan. 

4.9. SC-6/9 Narzędzie do identyfikacji i obliczania uwolnień dioksyn, 
furanów i innych niezamierzonych zanieczyszczeń organicznych 

Na 6. Konferencji Stron przyjęto wnioski i zalecenia ekspertów pracujących nad narzędziem (Toolkit) 
do identyfikacji i obliczania uwolnień dioksyn, furanów i innych niezamierzonych zanieczyszczeń 
organicznych. Zachęca się Strony do korzystania z udoskonalonego narzędzia przy identyfikacji źródeł 
i obliczaniu wielkości uwolnień na mocy art. 5 do Konwencji i przy raportowaniu zgodnie z zapisami 
art. 15 i w odniesieniu do źródeł wskazanych w Załączniku C. Jednocześnie Konferencja Stron 
zobowiązała: 

- Sekretariat i GEF do zapewnienia, że eksperci Toolkit przyczyniają się do rozwoju programów 
szkoleń dotyczących zaktualizowanego Toolkit-u w celu umożliwienia porównywania danych oraz 
zapewnienia zgodności danych o szeregach czasowych oraz Sekretariat do organizowania działań 
na rzecz podnoszenia świadomości i edukacyjnych dotyczących zaktualizowanego Toolkit-u, 

- ekspertów do wstępnej analizy informacji o niezamierzonych uwolnieniach dostarczonych przez 
Strony w raportach przygotowanych na podstawie art. 15 Konwencji, 

- Sekretariat Konwencji do przygotowania na COP 7 informacji na temat postępu prac ekspertów, 
- poszczególne Strony do zapewnienia, w ramach możliwości, wsparcia finansowego dla działań 

Sekretariatu i GEF. 

Propozycje rekomendacji 

Zadania dotyczące prowadzenia inwentaryzacji uwolnień TZO i weryfikacji wskaźników emisji należą 
do kompetencji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), ustanowionego na 
mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji11.  

W chwili obecnej nikt z Polski nie bierze udziału w pracach nad rozwojem Toolkit-u. Polska, jako 
strona Konwencji Sztokholmskiej, może zgłosić do rosteru ekspertów Toolkit swoich przedstawicieli, 
przekazując do Sekretariatu dane eksperta i jego CV, którzy mogą być konsultowani w razie potrzeby, 
jak wymaga tego punkt 4 decyzji SC-2/5. Obecnie w rosterze jest 94 nominowanych krajowych 
ekspertów z krajów Stron oraz dodatkowo 7 przedstawicieli NGOs. 

4.10. SC-6/10 Wytyczne w sprawie najlepszych dostępnych technik i 
tymczasowe wytyczne w sprawie najlepszych praktyk ochrony 
środowiska (BAT/BEP) 

Konferencja Stron: 

- doceniła raport z pierwszego spotkania grupy ekspertów ds. BAT/BEP, 
- przyjęła program pracy na rzecz przeglądu i aktualizacji wytycznych dotyczących BAT i 

tymczasowych wytycznych dotyczących BEP (przybliżony poniżej), 
- zachęciła strony do nominowania do wykazu ekspertów ekspertów ze znaczącym 

doświadczeniem w zakresie BAT/BEP i nowo włączonych TZO oraz do aktywnego włączenia 
się w realizację planu pracy i do zgłoszenia uwag do aktualizowanych wytycznych BAT/BEP w 
dwóch turach do 30.09.2013 r. i do 31.10.2014 r. 

                                                           
11

 T. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1170. 
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- zaprosiła strony Konwencji Bazylejskiej do wykorzystania projektów wytycznych BAT/BEP dla 
PFOS i powiązanych z nim chemikaliów oraz polibromowanych eterów difenylowych przy 
aktualizacji wytycznych technicznych w sprawie TZO oraz zgłoszenia uwag do udostępnionych 
projektów wytycznych i udziału jej ekspertów w pracach nad oceną technik rozkładu i 
nieodwracalnego przekształcenia TZO, 

- poprosiła Sekretariat o wsparcie prac grupy ekspertów ds. BAT/BEP i działań na rzecz 
podnoszenia świadomości i udzielania pomocy technicznej w celu promocji wytycznych 
BAT/BEP i wymiany doświadczeń płynących z ich stosowania oraz o przygotowanie 
zrewidowanych wytycznych do rozważenia przez  COP 7 z uwzględnieniem uwag zgłoszonych 
przez strony obu Konwencji, 

- zaprosiła wszystkich, w tym strony, do sfinansowania działalności ukierunkowanej na lepsze 
zrozumienie wytycznych BAT/BEP oraz ich wdrażanie. 

Plan pracy w zakresie rewizji i aktualizacji wytycznych BAT i tymczasowych wytycznych BEP obejmuje 
następujące zadania dla grupy ekspertów:  

I. Aktualizację wytycznych BAT/BEP opracowanych w celu dostarczenia zaleceń dla stron, aby 
zmniejszyły uwolnienia TZO z niezamierzonej produkcji zgodnie z wymaganiami artykułu 5 i 
Załącznika C, w tym: 

a) zbieranie i ocena nowych dostępnych informacji (z BREF-ów i krajowych dokumentów) pod 
kątem uzupełnienia wytycznych, 

b) włączenie nowych informacji, które są dostępne z procesu rewizji Toolkitu, 
c) potwierdzenie przydatności istniejących wytycznych dla pentachlorobenzenu i potwierdzenie 

czy środki stosowane dla PCDD/F są adekwatne także dla PeCB, 
d) włączenie, jeśli zasadne, stosownych informacji dotyczących pieców do wypalania cegieł, 

produkcji węgla drzewnego, rzemieślniczej produkcji metali, pierwotnej produkcji żelaza i 
stali (innej niż spiekanie rud), galwanizacji, spalania odpadów z miejsc i stacji kwarantanny w 
kraju, unieszkodliwiania olejów przepracowanych i ich ponownego wykorzystania, 
zarządzania odciekami i emisjami gazów ze składowisk odpadów.  

II. Aktualizację wytycznych BAT/BEP w kontekście ostatnio włączonych TZO, w tym:  

a) ocena wytycznych BAT/BEP w zakresie recyklingu i unieszkodliwiania odpadów artykułów 
zawierających polibromowane etery difenylowe oraz w zakresie produkcji i stosowania PFOS 
i chemikaliów z nim powiązanych opracowanych w ramach projektu “Rozwój wytycznych w 
celu aktualizacji NIP z uwzględnieniem ostatnio dodanych TZO do Konwencji Sztokholmskiej” 
zrealizowanego przez UNIDO przy wsparciu GEF pod kątem identyfikacji potrzeb ich rewizji i 
wprowadzenia zmian, 

b) zbieranie i ocena nowych informacji oraz uzupełnienie wytycznych, jeśli zasadne. 

III. Uzupełnienie wytycznych BAT/BEP o informacje odnośnie dostępnych, alternatywnych technik i 
praktyk, obejmujących krajowe rozwiązania, oraz odnośnie stosowania substytutów lub 
zmodyfikowanych materiałów, produktów i procesów. 

IV. Analizę i ocenę dostępnych wytycznych dotyczących technik rozkładu i nieodwracalnego 
przekształcenia TZO, łącznie z metodami remediacji/rekultywacji terenów zanieczyszczonych.  

Propozycje rekomendacji 

Wytyczne BAT/BEP dostarczają podstawowych informacji na temat najlepszych dostępnych technik i 
najlepszych praktyk ochrony środowiska ukierunkowanych na ograniczenie emisji polichlorowanych 
dibenzo-p-dioksyn, polichlorowanych dibenzofuranów, heksachlorobenzenu, polichlorowanych 
bifenyli i pentachlorobeznzenu oraz stanowią właściwe narzędzie do opracowania krajowych planów 
działań w tym zakresie w kontekście wymagań artykułu 5 Konwencji Sztokholmskiej i aktualizacji NIP. 
W Polsce najlepsze dostępne techniki są wdrażane na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony 
środowiska i stanowią główne narzędzie ograniczania lub eliminacji uwolnień m.in. TZO, 
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powstających w sposób niezamierzony w różnych kategoriach źródeł emisji (załącznik C do 
Konwencji), a dobre praktyki ochrony środowiska są promowane, z małym skutkiem, w celu 
ograniczenia tych emisji z palenisk domowych. W świetle postanowień decyzji SC-6/10 Polska: 

- powinna, włączając się w realizację w/w planu pracy, przekazać do 31.10.2014 r. nowe 
informacje i uwagi do wytycznych BAT/BEP, które mogą być przydatne przy aktualizacji 
wytycznych BAT/BEP, jeżeli zostaną takie zidentyfikowane (uwagi z aktualizacji dokumentów 
referencyjnych BREF zostaną bezpośrednio przekazane przez UE lub zainteresowane państwa 
członkowskie), 

- może rozważyć zgłoszenie eksperta krajowego, współpracującego wcześniej z MŚ, z 
doświadczeniem w zakresie BAT/BEP, Toolkitu i TZO do wykazu ekspertów, w którym w 
chwili obecnej nie ma ekspertów z Polski (we wcześniejszych pracach grupy ekspertów 
BAT/BEP uczestniczyli: prof. Jerzy Michalik z CIOP i prof. Adam Grochowalski z Politechniki 
Krakowskiej). 

Ponadto Polska może włączyć się w proces wymiany doświadczeń płynących z wdrażania wytycznych, 
przekazując stosowne informacje do Sekretariatu do 31.10.2014 r.  

W ramach realizacji niniejszej umowy zostały przygotowane komentarze do wytycznych odnośnie 
zastosowania BAT i BEP zgodnie z artykułem 5 Konwencji Sztokholmskiej (Załącznik 8). 

4.11. SC-6/11 Działania w celu ograniczania lub eliminowania uwolnień z 
odpadów 

Uwzględniając wyniki prac prowadzonych w ramach Konwencji Bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w zakresie aktualizacji 
technicznych wytycznych dotyczących gospodarowania odpadami składającymi się z, zawierającymi, 
bądź zanieczyszczonymi TZO w sposób przyjazny dla środowiska Konferencja Stron zwróciła się do 
Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej o stałe przekazywanie informacji w tym zakresie.  

Odnośnie heksabromocyklododekanu (HBCD), włączonego do Konwencji Sztokholmskiej na mocy 
decyzji SC-6/13, Konferencja Stron zwróciła się z prośbą do właściwych organów Konwencji 
Bazylejskiej o: 

- ustanowienie niezbędnych poziomów zniszczenia i nieodwracalnego przekształcenia dla tej 
substancji, 

- wskazanie metod usuwania HBCD, które będą uznawane za przyjazne dla środowiska, 
- prowadzenie prac zmierzających do ustalenia, jeśli to stosowne, poziomów stężeń HBCD (do 

których odnosi się ust. 1 pkt d) podpunkt ii) w art. 6 Konwencji Sztokholmskiej) w celu określenia 
niskiej zawartości tej substancji, 

- aktualizację, w razie potrzeby, ogólnych technicznych wytycznych w zakresie gospodarki 
odpadami składającymi się z, zawierającymi, bądź zanieczyszczonymi TZO w sposób przyjazny dla 
środowiska i przygotowanie szczegółowych technicznych wytycznych w zakresie objętym 
Konwencją Bazylejską. 

Strony Konwencji i obserwatorzy proszeni są, w ramach możliwości, o wsparcie finansowe dla 
Sekretariatu w celu kontynuacji wspierania Stron we wdrażaniu działań mających na celu redukcję 
lub eliminację uwolnień ze zmagazynowanych zapasów i odpadów, w odniesieniu do nowych 
substancji włączonych do załączników do Konwencji Sztokholmskiej. 

Propozycje rekomendacji 

Uaktualnione ogólne wytyczne techniczne w sprawie gospodarowania odpadami zawierającymi, 
składającymi się z lub zanieczyszczonymi trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi oraz 4 
dodatkowe wytyczne techniczne poświęcone poszczególnym TZO (PCB, DDT, odpadom z 
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niezamierzonej produkcji, pestycydom) przyjęte12 decyzją VIII/16 przez Konferencję Stron Konwencji 
Bazylejskiej zostały przetłumaczone przez GIOŚ na j. polski w wersji podstawowej13. Uaktualnione 
wytyczne ustanawiają tymczasowe definicje dla niskich poziomów TZO (sekcja IIIA), tymczasowe 
definicje poziomów rozkładu i nieodwracalnego przekształcenia (sekcja IIIB) oraz określają metody, 
które zostały ustanowione w celu bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów (sekcja 
IVG). 

Elektroniczne narzędzie14 szkoleniowe Konwencji Sztokholmskiej zawiera bogato ilustrowane 
informacje i przykłady na temat poszczególnych technicznych wytycznych gospodarowania odpadami 
zawierającymi TZO w sposób przyjazny dla środowiska oraz zestaw pytań do poszczególnych 
wytycznych, sprawdzających opanowanie wiedzy w nich zawartej, dla których trzeba podać 
odpowiedzi w formie tak/nie lub prawda/fałsz. Jest ono przeznaczone dla osób związanych z 
gospodarką odpadami, którzy mają podstawową wiedzę w zakresie TZO. Narzędzie szkoleniowe jest 
obecnie dostępne w j. angielskim, j. francuskim i j. hiszpańskim na portalu Konwencji. 

4.12. SC-6/12 Plany wdrażania 
Konferencja Stron zachęciła strony, które nie przekazały swoich planów wdrażania Konwencji w 
terminie, do przekazania ich w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkim Stronom zaleciła również 
korzystanie z dostępnych dokumentów pomocniczych, tj.: 

- wytycznych do sporządzania planów wdrożeniowych Konwencji (projekt z 2012 r. z późn. zm.), 
- projektu wytycznych w sprawie oceny społeczno-ekonomicznych uwarunkowań dla 

opracowywania i realizacji planów wdrożeniowych Konwencji (projekt z 2007 r.), 
- wytycznych dla kalkulacji kosztów działań wdrożeniowych (projekt z 2012 r. z późn. zm.), 
- projektu wytycznych dla inwentaryzacji PFOS i powiązanych substancji (projekt z 2012 r.), 
- projektu wytycznych dla inwentaryzacji polibromowanych eterów difenylowych (projekt z 

2012 r.), 
- projektu wytycznych w sprawie kontroli importu i eksportu trwałych zanieczyszczeń organicznych 

(projekt z 2012 r.), 
- dokumentu odnośnie etykietowania produktów i artykułów zawierających TZO (projekt z 

2012 r.). 

Konferencja Stron zobowiązała Sekretariat do przekazania w/w dokumentów Stronom w celu ich 
przeglądu i zgłoszenia uwag do dnia 31 października 2014 roku, a następnie do opracowania wersji 
skonsolidowanej dokumentów do rozpatrzenia na COP 7 oraz zachęciła strony do przekazywania do 
Sekretariatu uwag w zakresie jak poprawić przydatność w/w wytycznych w oparciu o swoje 
doświadczenia w ich stosowaniu. 

Rekomendacje dla Polski: 

Po ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej przez Polskę w 2009 r., w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z artykułu 7 Konwencji, zaktualizowano opracowany w 2004 roku Krajowy Plan 
Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej i w styczniu 2011 r. przekazano go do Sekretariatu Konwencji.  

W 2012 roku przygotowana została aktualizacja Krajowego Planu Wdrażania Konwencji 
Sztokholmskiej w związku ze zmianami w Konwencji, które weszły w życie w dniu 26 sierpnia 2010 r., 
polegającymi na dodaniu 9 nowych substancji do załączników Konwencji oraz w związku ze zmianą, 
która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r., polegającą na dodaniu 1 nowej substancji do 
załącznika A Konwencji. 

W ramach niniejszej umowy przygotowana została druga aktualizacja Krajowego Planu Wdrażania 
Konwencji Sztokholmskiej (Załącznik 15). Jego przygotowanie jest konieczne ze względu na dodanie 
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 UNEP/POPS/COP.4/12 
13

 www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/wytycznepops.doc  
14

 Dostępne na stronie Konwencji http://chm.pops.int/Portals/0/flash/popswastetrainingtool/eng/index.html 
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do Załącznika A Konwencji 1 nowej substancji - heksabromocyklododekanu. W przygotowywaniu 
aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej został wykorzystany wymieniony 
w decyzji SC-6/12 projekt wytycznych Guidance for Developing a National Implementation Plan for 
the Stockholm Convention. 

4.13. SC-6/13 Włączenie heksabromocyklododekanu 
Na mocy decyzji SC-6/13 Konferencja Stron dokonała zmian w załączniku A do Konwencji 
Sztokholmskiej polegających na włączeniu do niego: 

- heksabromocyklododekanu (HBCD lub HBCDD), 

oraz  

- 1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekanu oraz jego izomerów: 
- alfa-heksabromocyklododekan, 
- beta-heksabromocyklododekan, 

- gamma-heksabromocyklododekan. 

W załączniku A do Konwencji określono szczególne wyłączenia odnośnie produkcji i stosowania: 

- produkcja: w sposób dozwolony dla stron wymienionych w Rejestrze zgodnie z warunkami 
części VII załącznika do decyzji włączającej, 

- stosowanie: w polistyrenie ekspandowanym (EPS) i w polistyrenie ekstrudowanym (XPS) 
stosowanych w budownictwie zgodnie z wymaganiami części VII załącznika do decyzji 
włączającej. 

Część VII załącznika do decyzji włączającej heksabromocyklododekan wymaga, aby każda ze stron 
zgłaszająca wyłączenia odnośnie produkcji i stosowania heksabromocyklododekanu w polistyrenie 
spienianym i polistyrenie ekspandowanym wykorzystywanych w budownictwie podjęła niezbędne 
działania w celu zapewnienia łatwej identyfikacji polistyrenu spienianego i polistyrenu 
ekspandowanego zawierających heksabromocyklododekan w całym ich cyklu życia przez 
odpowiednie oznaczenie lub w inny sposób. 

Propozycja rekomendacji 

HBCD jest substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną (persistent, 
bioacumulative, toxic, PBT). W świetle powyższego określono ją jako substancję wzbudzającą 
szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE15. W 2011 roku HBCD 
dodano16 do załącznika XIV do rozporządzenia REACH i tym samym substancja ta została objęta 
procedurą udzielania zezwoleń ustanowioną tym rozporządzeniem.  

W związku z powyższym jeśli ktoś zamierza wprowadzić do obrotu lub stosować HBCD po dniu 21 
sierpnia 2015 roku (tak zwana data ostateczna), musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia 
dotyczącego określonego zastosowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów do dnia 21 lutego 2014 
roku. Po dniu 21 sierpnia 2015 roku wprowadzanie do obrotu i stosowanie HBCD będzie zabronione, 
chyba że danej osobie udzielono wcześniej zezwolenia dotyczącego określonego zastosowania. 
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 Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3, z późn. zm. 
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 Rozporządzenie (WE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 44 z 18.2.2011, s. 2). 
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Importowane wyroby zawierające HBCD nie podlegają procedurze udzielania zezwoleń określonej w 
rozporządzeniu REACH. 

Konsorcjum kilku europejskich producentów EPS (w tym Synthos) złożyło w lutym 2014 roku wniosek 
do Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) o przedłużenie okresu stosowania HBCD jako 
uniepalniacza w polistyrenowych materiałach izolacyjnych. Jeżeli zezwolenie na stosowanie HBCD nie 
zostanie wydane, użycie HBCD będzie musiało być zakończone w sierpniu 2015 roku i wprowadzane 
na rynek polistyrenowe płyty izolacyjne nie będą zawierały HBCD. Wniosek jest obecnie 
rozpatrywany przez Agencję. 

Decyzja SC-6/13 wejdzie w życie w terminie jednego roku od daty powiadomienia o zmianie przez 
depozytariusza (czyli 26 listopada 2014 roku), z wyjątkiem tych Stron, które poprawki nie przyjęły. 
Umieszczenie HBCD w załączniku A do Konwencji wymaga wprowadzenia zmian do rozporządzenia 
(WE) nr 850/2004, jednak zmiany należy wprowadzić w sposób, który sprawi, że rozporządzenie 
REACH i rozporządzenie (WE) nr 850/2004 będą się uzupełniać, a nie sobie przeczyć. Oznacza to, że 
wyłączenie obejmujące zastosowania związane z budownictwem określone w załączniku A do 
Konwencji, po jego wdrożeniu na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004, będzie ograniczone do 
zastosowań dozwolonych na mocy rozporządzenia REACH. Włączenie HBCD na mocy Konwencji 
powinno nastąpić w odpowiednim czasie tak, aby późniejsza zmiana rozporządzenia w sprawie TZO 
mogła obowiązywać od chwili zakończenia procedury udzielania zezwoleń dotyczących HBCD zgodnie 
z rozporządzeniem REACH. Z tego względu Unia Europejska podjęła decyzję o tymczasowym 
odroczeniu transpozycji decyzji o włączeniu HBCD ze względu na fakt, że HBCD jest objęty przepisami 
rozporządzenia REACH. Zgodnie z zapisami artykułu 25 (2) Konwencji Komisja Europejska w imieniu 
UE musi poinformować Sekretariat o zamierzeniu tymczasowego odroczenia transpozycji decyzji 
dotyczącej HBCD. Następnie, jak tylko konflikt ten zostanie rozwiązany, UE musi przyjąć i 
transponować decyzję o HBCD. Najprawdopodobniej będzie to możliwe w sierpniu 2015 roku po 
podjęciu decyzji o wydaniu lub nie pozwolenia na stosowanie HBCD. 

W ramach niniejszej umowy opracowany został wkład merytoryczny do stanowiska Polski odnośnie 
ustanowienia zakazu recyklingu odpadów zawierających HBCD, szczególnie w kwestii ustanowienia 
granicznych limitów zawartości tej substancji w odpadach, na poziomie, który umożliwiłby recykling 
płyt EPS/XPS zawierających HBCD stosowanych w budownictwie (Załącznik 9). 

4.14. SC-6/14 Działanie Komitetu ds. Przeglądu TZO (POPRC) 
Konferencja Stron: 

- przyjęła raporty z 7 i 8 posiedzenia Komitetu ds. Przeglądu TZO (POPRC), 
- powołała nowych członków Komitetu POPRC, 
- przyjęła wykaz Stron zaproszonych do nominacji członków na kadencję rozpoczynającą się od 

dnia 5 maja 2014. Wykaz stanowił załącznik do decyzji SC-6/14. Z środkowej i wschodniej Europy 
wskazano Białoruś oraz Czechy, 

- zaakceptowała zakres prac przyjęty przez Komitet, 
- zobowiązała Sekretariat do kontynuowania działań wymienionych w decyzji POPRC-8/12, w celu 

udzielania pomocy stronom, które są krajami rozwijającymi się lub krajami dokonujących 
transformacji gospodarki, do uczestnictwa w pracach POPRC oraz do przygotowania raportu z 
wynikami tych działań na COP 7. 

Ponadto zobowiązała członków POPRC do przygotowania na COP 7 sprawozdania odnośnie 
organizacji wspólnych sesji komitetów POPRC oraz komitetu ds. przeglądu substancji chemicznych 
(Chemical Review Committee) oraz poprosiła Strony Konwencji i obserwatorów, w ramach 
możliwości, o wsparcie prac POPRC oraz o wsparcie finansowe działań umożliwiających tę pomoc. 

Propozycje rekomendacji 

Polska, nie będąc jeszcze stroną Konwencji, uczestniczyła w pracach komitetu jedynie na prawach 
obserwatora w 2007 i 2008 r. Członkowie komitetu są nominowani przez strony, których kadencja 
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nadchodzi (według klucza wymienia się co 2 lata połowę składu komitetu, tj. po 2 przedstawicieli z 
każdego regionu). Powyższą decyzją Konferencja Stron zaakceptowała udział w pracach komitetu 
ekspertów z Białorusi i Czech, reprezentujących nasz region, tj. Europy środkowej i wschodniej.  

W związku z pracami realizowanymi obecnie przez komitet, a dotyczącymi endosulfanu, 
heksabromocyklododekan (HBCD) i krótkołańcuchowych chlorowanych parafin (SCCP), Polska 
powinna zgromadzić i przeanalizować dostępne w kraju dane i informacje na temat tych substancji 
(dot. ich produkcji, obrotu, stosowania i oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi) oraz dokonać 
oceny potencjalnego wpływu na krajową gospodarkę włączenia substancji kandydujących do 
załączników Konwencji Sztokholmskiej. Działania takie podjął już Sekretariat Konwencji.  

Podjęcie w Polsce prac studialno-badawczych, dokumentujących niespełnienie przez substancje 
kandydujące kryteriów kwalifikujących je do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych, w celu 
przedstawienia ich wyników na posiedzeniu Stron Konwencji, a przede wszystkim na forum organów 
Unii Europejskiej, jest mało prawdopodobne, ze względu na potrzeby finansowe z tym związane.  

4.15. SC-6/15 Pomoc techniczna 
Konferencja Stron przyjęła od Sekretariatu informacje odnośnie pomocy technicznej udzielanej przy 
wdrażaniu Konwencji. Jednocześnie zobowiązała Sekretariat do przygotowania na COP 7 raportu 
dotyczącego: 

- postępów w stosowaniu wytycznych zamieszczonych w aneksie do decyzji SC-1/15, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb Stron zgłaszanych w zakresie opracowywania planów 
wdrażania, raportów krajowych oraz wprowadzania rozwiązań zapewniających udzielanie 
pomocy technicznej i przyczyniających się do transferu technologii, 

- postępów z wdrażania programu pomocy technicznej, 
- środków służących eliminacji przeszkód dla transferu technologii. 

Sekretariat został również zobligowany do przygotowania programu pomocy technicznej na okres 
2016-2017 na podstawie informacji zebranych na mocy niniejszej decyzji, z uwzględnieniem procesu 
synergii trzech konwencji. 

Strony - kraje rozwinięte oraz pozostałe kraje mające takie możliwości, zachęca się do stałego 
przekazywania Sekretariatowi informacji odnośnie wprowadzania rozwiązań zapewniających 
udzielanie pomocy technicznej i przyczyniających się do transferu technologii do Stron - krajów 
rozwijających się i Stron - krajów dokonujących transformacji gospodarki.  

Propozycje rekomendacji 

Dla kolejnych okresów dwuletnich Sekretariat opracowuje programy wsparcia technicznego 
(Technical Assisstance), na podstawie identyfikacji potrzeb określanych przez kraje rozwijające się i 
kraje dokonujące transformacji gospodarczej, w oparciu o bezpośrednie zgłoszenia krajów, raporty 
krajowe i Krajowe Plany Wdrażania oraz przeprowadzane co dwa lata badania.  

Na 6. spotkaniu Konferencji Stron kraje rozwijające się i kraje w okresie transformacji gospodarczej 
zostały zaproszone do przedstawiania swoich potrzeb w zakresie wsparcia technicznego, transferu 
technologii oraz przedstawienia informacji o trudnościach z wdrażaniem postanowień Konwencji. 
Aby ułatwić zbieranie informacji Sekretariat opracował dwa kwestionariusze badawcze, które w maju 
2014 r. rozesłano do Punktów Kontaktowych Konwencji w poszczególnych krajach (ostatecznym 
terminem przekazania przez kraje wypełnionych kwestionariuszy był 16 czerwca 2014 r.). Aktualnie 
Sekretariat opracowuje zebrane dane, a raport z badań zostanie zaprezentowany na COP 7 w maju 
2015 r. 

Aktualny program wsparcia technicznego na lata 2013-2015, opracowany w ramach procesu synergii 
wspólnie dla trzech konwencji (Sztokholmskiej, Bazylejskiej i Rotterdamskiej) dostępny jest na 
stronach Konwencji Sztokholmskiej pod adresem:  
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http://chm.pops.int/Implementation/TechnicalAssistance/Overview/tabid/229/Default.aspx 

Głównym celem przygotowania wspólnego programu dla trzech konwencji była harmonizacja działań. 
W zakresie Konwencji Sztokholmskiej program odzwierciedla decyzje podjęte na COP 5 oraz 
propozycje wsparcia technicznego przygotowane na COP 6. Program przewiduje wsparcie w 
obszarach: 

1. Aktualizacji Krajowych Planów Wdrażania (National Implementation Plans, NIP) po wpisaniu 
nowych substancji do załączników do Konwencji w latach 2009 i 2011 - działania te skierowane są do 
urzędników pochodzących z krajów, które dokonują przeglądu i aktualizacji planów wdrażania 
Konwencji Sztokholmskiej. Regionalne warsztaty mają być przeprowadzone we współpracy z 
centrami regionalnymi i biurami UNEP we wrześniu i grudniu w latach 2013, 2014, 2015. W tych 
samych latach mają być prowadzone szkolenia przygotowawcze on-line i webinaria.  

2. Postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi - właściwego zarządzania odpadami, 
inwentaryzacji odpadów, przygotowania krajowych planów gospodarowania odpadami 
elektronicznymi, polityk, ram prawnych i strategii wdrażania, przeprowadzenia pilotażowych 
projektów zbiórki i recyklingu odpadów, tworzenia sieci informacyjnej. Są to działania wspólne dla 
Konwencji Sztokholmskiej i Bazylejskiej, a działania skierowane są do przedstawicieli krajowych 
punktów kontaktowych, centrów regionalnych oraz przemysłu.  

3. Współspalania odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych - upowszechnianie 
najnowszych wytycznych technicznych, wymiana doświadczeń, wsparcie dla projektów pilotażowych, 
rozwój wiedzy o narzędziach politycznych wspomagających właściwe środowiskowo 
wykorzystywanie odpadów. Działania te są wspólne dla Konwencji Bazylejskiej i Sztokholmskiej i 
skierowane do przedstawicieli punktów kontaktowych, ekspertów krajowych i innych 
zainteresowanych stron. 

4. Postępowania z odpadami zawierającymi TZO - promocja bezpiecznego dla środowiska 
postępowania z odpadami zawierającymi TZO, koordynacja implementacji wymagań Konwencji 
Sztokholmskiej i Bazylejskiej, ochrona zdrowia wrażliwych grup ludności, szkolenia na temat 
wytycznych technicznych postępowania z odpadami zawierającymi TZO. Działania te są wspólne dla 
konwencji Bazylejskiej i Sztokholmskiej i skierowane do przedstawicieli punktów kontaktowych, 
centrów regionalnych, ekspertów krajowych, organizacji międzynarodowych i innych 
zainteresowanych stron. Przewidywane są webinaria, warsztaty szkoleniowe oraz projekty 
pilotażowe w pięciu krajach testujące wytyczne postępowania z odpadami zawierającymi TZO. 

5. Załączników A i B do Konwencji Sztokholmskiej (TZO w produktach) - działania te mają na celu 
zmniejszenie narażenia na kontakt z substancjami zaliczanymi do „nowych” TZO, poprzez 
identyfikowanie ich i wycofywanie z artykułów i produktów. W ramach tego działania zaplanowano 
badania pilotażowe dotyczące występowania „nowych” TZO w produktach, przygotowanie 
elektronicznej publikacji oraz światowe spotkanie ekspertów na temat możliwości wycofywania 
„nowych” TZO z produktów (sierpień 2013 r.) oraz webinaria.  

6. Załącznika C do Konwencji Sztokholmskiej - działania mają służyć przeszkoleniu stron Konwencji co 
do tego, w jaki sposób mogą wykorzystać trzecią edycję „Zestawu narzędzi do identyfikacji i 
ilościowego określania niezamierzonych uwolnień dioksyn, furanów i innych TZO” (tzw. Toolkit, 
edycja pierwsza została opublikowana w 2003 r., a druga w 2006 r.). Planowano szereg szkoleń, także 
w formie on-line, przeznaczonych głównie dla urzędników zajmujących się aktualizacją i przeglądem 
krajowych planów wdrażania w poszczególnych państwach - Stronach Konwencji.  

7. Upowszechniania informacji o alternatywach dla pestycydów zaliczanych do TZO, wymienionych w 
załączniku III do Konwencji Rotterdamskiej. Działania te dotyczą 9 pestycydów, w tym endosulfanu. 
Przewidują wpieranie stron Konwencji. 
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4.16. SC-6/16 Regionalne i subregionalne centra ds. wzmacniana zdolności 
i transferu technologii  

Konferencja Stron, uwzględniając raport Sekretariatu dotyczący regionalnych centrów ds. 
wzmacniana zdolności i transferu technologii, zobowiązała regionalne i subregionalne centra do 
przedłożenia programów pracy na lata 2014 – 2015 oraz przedłożenia raportów z działalności za 
okres styczeń 2013 - grudzień 2014 do 31 grudnia 2014 do oceny na  COP 7. 

Zaakceptowała na okres kolejnych 2 lat centra wymienione w załączniku I do decyzji, jako regionalne 
lub subregionalne centra Konwencji Sztokholmskiej w zakresie wzmacniania zdolności i transferu 
technologii. Zaakceptowała nominowane centrum wymienione w załączniku II do decyzji na okres 2 
lat.  

Zobowiązała Sekretariat do opracowania raportu z oceny regionalnych centrów wymienionych w 
załącznikach I i II do przedstawienia na  COP 7 w celu rozważenia ich statusu oraz do przygotowania 
raportu z działalności regionalnych i subregionalnych centrów do analizy na  COP 7.  

Zaprosiła strony, obserwatorów i instytucje finansujące do finansowego wsparcia centrów.  

Propozycje rekomendacji 

Na obecnym etapie nie istnieją żadne skutki dla Polski w związku z przyjęciem niniejszej decyzji, 
ponieważ Polska nie planuje zgłaszać inicjatywy prowadzenia regionalnego centrum ds. wzmacniania 
zdolności i transferu technologii. Polska należy do regionu Europy Środkowej i Wschodniej, który 
obsługuje obecnie regionalne centrum zlokalizowane w Republice Czeskiej (RECETOX Centrum 
Badawcze Chemii Środowiskowej i Ekotoksykologii z Brna).  

Regiony mogą nominować centra poprzez swoich reprezentantów w Biurze i mają prawo do zmiany 
istniejących centrów lub powołania nowych. Centra w świetle swoich planów pracy powinny mieć 
tematyczną specjalizację, oprócz udzielania pomocy technicznej i wzmacniania zdolności.  

4.17. SC-6/17 Ocena potrzeb finansowych 
Konferencja Stron przyjęła od Sekretariatu informacje odnośnie oceny potrzeb finansowych Stron – 
krajów rozwijających się i Stron – krajów dokonujących transformacji gospodarki, w zakresie działań 
wdrażających Konwencję w okresie 2015 - 2019. Jednocześnie zachęciła Strony – kraje rozwinięte, 
pozostałe kraje oraz inne podmioty, w tym instytucje finansowe i sektor prywatny, do dostarczenia 
do Sekretariatu do dnia 31 grudnia 2014 informacji o ich możliwościach wsparcia dla Konwencji.  

Zobowiązała Sekretariat do: 

- przygotowania, w oparciu o otrzymane informacje, raportu zawierającego przegląd 
dostępności zasobów finansowych (bez środków przekazanych przez GEF) oraz sposobów 
mobilizowania środków na rzecz osiągania celów Konwencji, zgodnie z rezolucją 2 Konferencji 
Pełnomocnych Przedstawicieli do spraw Konwencji Sztokholmskiej, do rozważenia podczas  
COP 7 

- przygotowania specyfikacji dla oceny potrzeb finansowych stron, które są krajami 
rozwijającymi się lub dokonujących transformacji gospodarki, na rzecz wdrażania Konwencji 
w latach 2018 - 2022 w celu rozpatrzenia i możliwego przyjęcia przez  COP 7. Specyfikacja 
powinna wynikać ze specyfikacji ujętych w załączniku do decyzji SC-5/22 oraz wniosków i 
rekomendacji poczynionych przez strony i niezależnych ekspertów 

Propozycje rekomendacji 

Postanowienia decyzji nie dotyczą Polski, ponieważ jest ona od 2004 r. członkiem UE. 

4.18. SC-6/18 Skuteczność wdrażania porozumienia między Konferencją 
Stron a Radą Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska 

Konferencja Stron: 
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- przyjęła raport Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) 
- zobowiązała Sekretariat, aby przygotował, w konsultacji z GEF, raport dotyczący skuteczności 

wdrażaniu porozumienia do rozpatrzenia przez  COP 7 
- zdecydowała ocenić skuteczność wdrażania porozumienia na  COP 8 i następnie co dwa 

kolejne lata 

Propozycje rekomendacji 

Postanowienia decyzji dotyczą wsparcia udzielanego, na podstawie podpisanego porozumienia, przez 
GEF w celu wzmocnienia działań ukierunkowanych na osiąganie celów Konwencji, więc nie ma 
podstaw do sformułowania rekomendacji dla Polski. 

4.19. SC-6/19 Trzeci przegląd mechanizmu finansowego 
Konferencja Stron: 

- przyjęła raport w sprawie trzeciego przeglądu mechanizmu finansowego 
- zobowiązała Sekretariat do: 

o dostarczenia ww. raportu do GEF w celu zapoznania się z nim i podjęcia stosownych 
działań 

o przygotowania, w oparciu o specyfikację dotyczącą prowadzenia prac na rzecz trzeciego 
przeglądu, zamieszczone w załączniku do decyzji SC-5/25, projektu specyfikacji na 
potrzeby przeprowadzenia czwartego przeglądu mechanizmu finansowego do 
rozpatrzenia i możliwego przyjęcia przez  COP 7 

Propozycje rekomendacji 

W świetle postanowień niniejszej decyzji nie ma podstaw do sformułowania rekomendacji dla Polski.  

4.20. SC-6/20 Ujednolicone wytyczne mechanizmu finansowego 
Postanowienia niniejszej decyzji zawierają wskazówki dla mechanizmu finansowego Konwencji 
Sztokholmskiej, w tym w szczególności dla GEF i innych donorów, więc nie dotyczą Polski.  

4.21. SC-6/21 Raport krajowy 
Konferencja Stron: 

- przyjęła zaktualizowany format raportu przedstawiony w notatce Sekretariatu17, 
- odnotowała postęp uczyniony przez Sekretariat w udoskonalaniu elektronicznego systemu 

raportowania, 
- zachęciła strony do korzystania ze zaktualizowanego elektronicznego systemu raportowania 

przy składaniu trzecich raportów, zgodnie z artykułem 15 Konwencji, do 31 sierpnia 2014 
roku, 

- zobowiązała Sekretariat do: 
a) zaktualizowania formatu raportowania w celu uwzględnienia HBCD, włączonego do 

Załącznika A decyzją SC-6/13, do rozważenia na  COP 7, 
b) przygotowania raportu, na mocy paragrafu 2 (d) artykułu 20 Konwencji do rozpatrzenia 

na  COP 7,  
c) dalszego udoskonalania elektronicznego systemu raportowania, uwzględniając możliwą 

synergię z Konwencją Bazylejską, 
d) dalszego dostarczania pomocy stronom w korzystaniu z elektronicznego systemu 

raportowania, 
e) dalszego przedstawiania informacji zwrotnej do stron w zakresie aspektów pozytywnych i 

problemów w ich raportach krajowych składanych zgodnie z artykułem 15. 

Propozycje rekomendacji 

                                                           
17

 UNEP/POPS/COP.6/26/Add.1/Rev.1. 
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Zgodnie z niniejszą decyzją Polska, jako strona Konwencji Sztokholmskiej, musi przekazać uzgodniony 
i zaakceptowany przez kierownictwo resortu środowiska raport z wdrażania Konwencji do 31 sierpnia 
2014 roku.  

Wkład do raportu został przygotowany w ramach niniejszej umowy. Ze względu na konieczność 
składania raportu z wykorzystaniem elektronicznego systemu raportowania wymagane informacje 
zostały wypełnione w systemie elektronicznym dostępnym na stronie chm.pops.int.  

Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie wypełniania raportu w 2014 roku oraz zapisów 
decyzji SC-6/21 wynika, że należy podjąć z wyprzedzeniem następujące działania w celu rozpoznania 
sytuacji i zebrania niezbędnych danych potrzebnych do właściwego przygotowania następnego 
raportu: 

- dokonać oceny skuteczności praw i polityk obejmujących swoim zakresem uwolnienia TZO z 
niezamierzonej produkcji,  

- potwierdzić informacje o produkcji i stosowaniu lub braku produkcji i stosowania nowych 
TZO włączonych do Konwencji (w szczególności PFOS, jego soli i PFOSF, HBCD) oraz ocenić 
potrzebę korzystania ze specyficznych wyłączeń, które zarejestrowała UE,  

- opracować strategię identyfikacji produktów i wyrobów w użyciu oraz odpadów składających 
się, zawierających lub zanieczyszczonych TZO wymienionymi w Załącznikach A, B i C, 

- zebrać informacje o artykułach i produktach dostępnych na polskim rynku zawierających TZO 
włączone do Konwencji, 

- zebrać informacje o odpadach zawierających TZO włączone do Konwencji,  
- ocenić postępy w zakresie eliminacji PCB, 
- ocenić postępy w zakresie usuwania mogilników. 

Na podstawie analizy dostępnych materiałów poniżej zestawiono wymagane terminy raportowania. 

Sesja Konferencji Stron Raportowanie Termin 

 COP 6  2013 

 III raport krajowy
* 

i Raport PCB
***

 2014 

 COP 7 Ocena efektywności
**

 2015 

 Raport o strategii uwolnień TZO
****

 2016 

 COP 8 IV raport krajowy
*
 i Raport PCB

*** 
 2017 

* 
Krajowy raport dla Konferencji Stron do przekazania zgodnie z artykułem 15 Konwencji 

**
 Wdrożenie procedury oceny efektywności Konwencji przez Konferencję Stron, zgodnie z artykułem 16 

Konwencji 
***

 Raport o postępie w eliminacji PCB do przekazania zgodnie z paragrafem g, część II Załącznika A do 
Konwencji 
****

 Przegląd strategii w celu ograniczania uwolnień TZO z produkcji niezamierzonej, zgodnie z artykułem 5 
subparagraf (a)(v) Konwencji 

 

 

4.22. SC-6/22 Ocena skuteczności 
Konferencja stron uwzględniając komentarze przestawione przez strony dotyczące proponowanych 
ram dla oceny skuteczności oraz raport przygotowany przez Sekretariat dotyczący dostępności 
informacji wyszczególnionych w poprawionych ramach oceny skuteczności oraz użycia elementów i 
wskaźników w nich określonych przyjęła poprawione ramy oceny skuteczności przedstawione w 
notatce Sekretariatu. 

Jednocześnie przypomniała stronom o potrzebie zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia 
terminowego przedkładanie raportów wymaganych w artykule 15 Konwencji.  

Propozycje rekomendacji 
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Polska nie była objęta pierwszą oceną efektywności. W kolejnych latach Polska składała raport 
zgodnie z artykułem 15 Konwencji w wymaganych terminach.  

W raporcie za lata 2010 - 2013 przedstawiono dla tych obszarów, gdzie były dostępne, dane 
dotyczące również lat poprzednich. 

4.23. SC-6/23 Plan światowego monitoringu na potrzeby oceny 
efektywności 

Konferencja Stron: 

- odnotowała raport ze spotkania światowej grupy koordynującej i regionalnych grup18 oraz 
przyjęła wnioski i zalecenia światowej grupy koordynującej19, 

- przyjęła poprawiony plan światowego monitoringu TZO20, poprawiony plan światowego 
wdrażania planu światowego monitoringu TZO21 i zaktualizowane wytyczne dotyczące planu 
światowego monitoringu22 oraz zachęciła strony do używania tych dokumentów i 
przekazywania uwag dotyczących ich stosowania do Sekretariatu, 

- przyjęła wyniki pierwszej fazy światowego badania ludzkiego mleka23 i zachęciła strony do 
uczestnictwa w drugiej fazie, 

- zobowiązała Sekretariat do: 
o kontynuacji wspierania prac regionalnych grup i światowej grupy koordynującej we 

wdrażaniu drugiej fazy planu światowego monitoringu, 
o kontynuacji wspierania działań szkoleniowych i wzmacniania zdolności w celu 

pomocy krajom we wdrażaniu planu światowego monitoringu oraz do współpracy z 
partnerami i innymi organizacjami w działaniach wdrożeniowych, 

- zachęciła strony do uwzględnienia w/w wniosków i rekomendacji oraz do aktywnego 
angażowania się we wdrażanie planu światowego monitoringu oraz w ocenę skuteczności, w 
szczególności: 

o kontynuowania monitorowania podstawowych matryc (powietrza oraz mleka lub 
krwi ludzkiej) oraz, w ramach możliwości, rozpoczęcia monitoringu PFOS w wodach 
powierzchniowych na potrzeby przyszłych ocen efektywności, 

o poparcia dalszego rozwoju i długoterminowego wdrożenia planu światowego 
monitoringu, jeżeli są w stanie się w to zaangażować. 

Propozycje rekomendacji 

W niniejszej decyzji Konferencja Stron zachęca strony, mające odpowiednie możliwości, do 
ustanowienia i długookresowego wdrażania programu globalnego monitoringu. Polska w styczniu 
2008 r. przekazała do prof. Holoubka, przewodniczącego Regionalnej Grupy Organizacyjnej dla 
Europy Środkowej i Wschodniej (CEECs ROG) dostępne dane monitoringowe, zebrane przez Instytut 
Ochrony Środowiska w wymaganym formacie. Zostały one uwzględnione w pierwszym raporcie dla 
regionu Europy Środowej i Wschodniej, dostępnym na stronie Konwencji24.  

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa 
Wodna) w wykazie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej wymienia m.in.: 

- eter pentabromodifenylowy (kongenery 28, 47, 99, 100, 153 i 154), 

                                                           
18

 UNEP/POPS/COP.6/INF/32. 
19

 UNEP/POPS/COP.6/28 załącznik. 
20

 UNEP/POPS/COP.6/INF/31/Add.1. 
21

 UNEP/POPS/COP.6/INF/31/Add.2. 
22

 UNEP/POPS/COP.6/INF/31. 
23

 UNEP/POPS/COP.6/INF/33. 
24

http://chm.pops.int/Programmes/GlobalMonitoringPlan/MonitoringReports/tabid/525/language/en-
US/Default.aspx 
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- endosulfan, 
- heksachlorobenzen, 
- heksachlorocykloheksan, 
- pentachlorobenzen, 

Zgodnie z zapisami dyrektywy Państwa Członkowskie są obowiązane do prowadzenia monitoringu 
tych substancji w wodach powierzchniowych. 

W propozycji zmiany Ramowej Dyrektywy Wodnej wymienione są kolejne substancje objęte 
Konwencją Sztokholmską, które będą musiały być uwzględnione w monitoringu wód 
powierzchniowych: 

- dioksyny i dioksynopodobne PCB, 
- HBCD, 
- heptachlor/epoksyd heptachloru, 
- PFOS. 

4.24. SC-6/24 Procedury i mechanizmy zgodności z postanowieniami 
Konwencji Sztokholmskiej 

Konferencja Stron, odwołując się do artykułu 17 Konwencji Sztokholmskiej i mając w świadomości, że 
wymogi procedur i mechanizmów instytucjonalnych określonych w artykule 15 (określające 
niezgodności z postanowieniami Konwencji i sposób traktowania stron dopuszczających się 
niezgodności) będą pomocne w sprawach niezgodności, w tym dzięki ułatwieni pomocy i 
dostarczanie porad stronom napotykającymi niezgodności zdecydowała: 

- o dalszym rozważeniu przyjęcia przez  COP 7 procedur i mechanizmów instytucjonalnych 
dotyczących niezgodności, wymaganych artykułem 17 Konwencji, 

- zdecydowała także, że projekt odzwierciedlający wyniki prac grupy kontaktowej ds. 
zgodności, która spotykała się podczas  COP 6, przedstawiony w załączniku do decyzji SC-
6/24, będzie podstawą dla dalszych prac nad procedurami i mechanizmami instytucjonalnymi 
na  COP 7. 

Propozycje rekomendacji 

W świetle postanowień niniejszej decyzji kontynuowane będą prace w celu wypracowania procedur i 
mechanizmów instytucjonalnych stwierdzania nieprzestrzegania przez strony postanowień Konwencji 
Sztokholmskiej. W związku z tym nie jest zasadne formułowanie dla Polski zaleceń w tej sprawie poza 
generalną uwagę, że Polska powinna podjąć działania w celu wypełniania w terminie wszystkich 
postanowień Konwencji Sztokholmskiej.  

4.25. SC-6/25 Miejsce i data następnego spotkania Konferencji Stron 
Konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej  

Na Konferencji Stron podjęto decyzję o organizacji zwykłego spotkania stron do Konwencji 
Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej w 2015 roku Genewie. Spotkanie będzie obejmowało 
sesje wspólne w sprawach wspólnych i zostaną na nim ustalone priorytety planu działań wraz z 
harmonogramem, które skupiać się będą na sprawach merytorycznych odnoszących się do wdrażania 
Konwencji oraz na zapewnieniu wystarczającego czasu na ich rozważenie.  

4.26. SC-6/26 Oficjalna wymiana informacji 
Konferencja Stron przyjęła ujednolicony formularz dla przesyłania informacji odnośnie oficjalnych 
punktów kontaktowych i wymiany informacji (contact i focal point) w ramach Konwencji 
Sztokholmskiej, Bazylejskiej i Rotterdamskiej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za sprawy 
administracyjne w ramach Konwencji Bazylejskiej i Rotterdamskiej.  
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Poprosiła strony, które dotychczas nie zgłosiły punktów kontaktowych i wymiany informacji, do 
uzupełnienia tych informacji, natomiast pozostałe Strony o aktualizację w/w informacji z użyciem 
zaktualizowanego formularza.  

Propozycje rekomendacji 

Polska dokonała aktualizacji w/w informacji w 2014 roku w ramach składania raportu krajowego i 
ustaliła: 

1) Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska jako Oficjalny Punkt Kontaktowy 
(Official Contact Point, OCP), 

2) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych jako Krajowy Punkt Informacyjny (National Focal Point, 
NFP). 

4.27. SC-6/27 Opracowanie projektu memorandum w sprawie 
porozumienia między UNEP a Konferencją Stron Konwencji 
Sztokholmskiej w sprawie TZO 

Decyzja ta dotyczy propozycji opracowania memorandum w sprawie porozumienia między 
Dyrektorem Wykonawczym UNEP a Konferencją Stron Konwencji Sztokholmskiej dotyczącego 
pełnienia funkcji sekretariatu. 

Propozycje rekomendacji 

Postanowienia decyzji dotyczą porozumienia między Dyrektorem Wykonawczym UNEP a Konferencją 
Stron Konwencji Sztokholmskiej, więc nie ma podstaw do sformułowania rekomendacji dla Polski. 

4.28. SC-6/28 Dopuszczanie obserwatorów 
Decyzja ta dotyczy zasad dopuszczania obserwatorów, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniach 
Konferencji Stron. 

Propozycje rekomendacji 

Postanowienia decyzji dotyczą zasad dopuszczania obserwatorów, którymi mogą być: Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, jej specjalistyczne agencje oraz Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej, każde państwo niebędące stroną Konwencji, a także każdy organ lub agencja, krajowa lub 
międzynarodowa, rządowa lub pozarządowa, która dysponuje kwalifikacjami w sprawach objętych 
niniejszą Konwencją i która poinformowała Sekretariat o swoim życzeniu bycia reprezentowaną na 
spotkaniu Konferencji Stron jako obserwator. Dopuszczenie i uczestnictwo obserwatorów podlega 
regułom proceduralnym przyjętym przez Konferencję Stron.  

W spotkaniach Konferencji Stron uczestniczą przedstawiciele krajowego punktu kontaktowego oraz 
punktu ds. wymiany informacji, jako reprezentanci stron Konwencji. Jeżeli inne organy lub agencje 
chciałyby uczestniczyć jako obserwatorzy powinni złożyć wioski na formularzu zamieszczonym w 
załączniku do decyzji SC-6/28 i przesłać je na adres: brs@brsmeas.org najpóźniej miesiąc przed datą 
spotkania, w którym chcą uczestniczyć.  

4.29. SC-6/29 Ustalenia instytucjonalne 
Konferencja Stron zdecydowała o możliwości uczestniczenia pięciu członków Biura we wspólnych 
posiedzeniach prezydium Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej, Rotterdamskiej i Sztokholmskiej, 
mając na względzie umożliwienie członkom reprezentacji pięciu regionów ONZ.  

Propozycje rekomendacji 

Decyzja ta dotyczy ustaleń instytucjonalnych Konwencji, w związku z czym nie ma podstaw do 
przedstawiania rekomendacji dla Polski.  
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4.30. SC-6/30 Finansowanie i budżet na lata 2014–2015 
Konferencji Stron między innymi: 

- przyjęła budżet operacyjny na lata 2014-2015 w wysokości 5 732 172 dolarów na 2014 i 
6 048 917 dolarów na rok 2015 w podziale na cele wskazane w załączniku do decyzji,  

- zdecydowała o utrzymaniu rezerwy na poziomie 8,3% średniego rocznego budżetu 
operacyjnego, 

- odnotowała, że wiele stron nie dokonało wpłat do budżetu operacyjnego Konwencji za rok 
2010 i poprzednie i przynagliła strony do dokonania wpłat do 1 stycznia roku, którego 
dotyczą, 

- zdecydowała, że, w odniesieniu do wpłat od 1 stycznia 2010, żaden z przedstawicieli strony, 
która zalega z wpłatami za dwa lub więcej lat, nie może zostać członkiem Biura Konferencji 
Stron ani jakiegokolwiek organu pomocniczego Konferencji Stron, 

- odnotowała oszacowane koszty działań zaplanowanych w ramach specjalnego funduszu 
powierniczego w wysokości 3 765 550 dolarów na rok 2014 i 4 186 982 dolarów na rok 2015, 
które zestawiono w tabeli 3 do decyzji oraz zachęcono wszystkich zainteresowanych, nie 
tylko strony Konwencji, do zasilania tego funduszu, który wspiera pomoc techniczną, 
szkolenia i wzmacnianie zdolności, udział w spotkaniach przedstawicieli krajów rozwijających 
się, zwłaszcza krajów najmniej rozwiniętych i inne działania związane z realizacją celów 
Konwencji, 

- zdecydowała, że fundusze powiernicze będą kontynuowane do 31.12.2015 r. i poprosiła 
Dyrektora Wykonawczego UNEP o wydłużenie ich funkcjonowania na lata 2014 - 2015, po 
aprobacie Rady Zarządzającej UNEP, 

- zobowiązała Dyrektora Wykonawczego o przygotowanie budżet na lata 2016 - 2017 do 
rozpatrzenia na  COP 7. 

Propozycje rekomendacji 

Oprócz przyjęcia budżetu na lata 2014-2015, decyzja nakłada wiele zobowiązań na Sekretariat, w tym 
w odniesieniu do stron, które zalegają z zapłatą składek. Wysokość składek dla stron Konwencji 
Sztokholmskiej została oszacowana według skali indykatywnej ONZ z założeniem, aby żaden kraj nie 
przekroczył limitu z zakresu 0,01-22% kwoty budżetu Konwencji. Składki powinny być wpłacane w 
całości i w terminie przed dniem 1 stycznia roku, którego dotyczą, po wcześniejszej notyfikacji ich 
wysokości stronom przez Sekretariat (do 15 października roku poprzedniego). Zalecono wpłacanie 
składek w USD.  

Polska opłaciła poprzednie składki w terminie. Wysokość składki na rok 2015 będzie podana przez 
Sekretariat przed 15 października 2014 roku. 

Ze względu na obecną sytuację finansową nie zaleca się partycypowania w kosztach na rzecz 
Specjalnego Funduszu Powierniczego, do którego wpłaty są dobrowolne dla wszystkich 
zainteresowanych.  

4.31. Rekomendowane zadania dla Polski wynikające z przeprowadzonych 
analiz 

Z przeprowadzonej analizy przyjętych przez 6 sesję Konferencji Stron Konwencji Sztokholmskiej 
trzydziestu decyzji wynikają następujące zalecenia i zadania dla Polski: 

- przekazanie uzgodnionej aktualizacji Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w 
Polsce, 

- przestrzeganie wymaganych terminów raportowania wynikających z artykułu 15 Konwencji, 
- dokonanie oceny postępów w zakresie eliminacji PCB, 
- dokonanie oceny postępów w zakresie usuwania mogilników, 
- zakończenie procesów likwidacji PCB i mogilników, 
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- kontynuowanie upowszechniania wśród społeczeństwa i zainteresowanych grup docelowych 
informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje posiadające właściwości trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, w tym o nowo włączonych TZO, o właściwym postępowaniu z 
tym substancjami oraz produktami i odpadami nimi zanieczyszczonymi w celu 
przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych dla 
środowisku i dla zdrowia ludzi, 

- promowanie i realizowanie działań na rzecz ograniczenia niezamierzonej produkcji TZO w 
Polsce, w tym w zakresie BAT/BEP w odniesieniu do trwałych zanieczyszczeń organicznych, 

- dokonanie przeglądu postępu dokonanego w eliminowaniu bromowanych eterów 
difenylowych zawartych w artykułach oraz w terminie do grudnia 2015 przedstawić 
informacje dotyczące przeglądu do Sekretariatu, 

- dokonanie przeglądu potrzeby stosowania szczególnych wyłączeń w odniesieniu do 
bromowanych eterów difenylowych oraz przedstawić informacje dotyczące przeglądu do 
Sekretariatu, 

- dokonanie weryfikacji informacji dotyczących braku produkcji i stosowania kwasu 
perfluorooktanosulfonowego (PFOS), jego pochodnych i fluorku sulfonyloperfluorooktanu 
(PFOSF), a także powiązanych chemikaliów w zakresie dozwolonym przez rozporządzenie 
850/2004 i jego aktualizacje, a po ewentualnym potwierdzeniu stosowania w/w substancji, 
dokonać przeglądu potrzeby stosowania szczególnych wyłączeń oraz przedstawić informacje 
dotyczące przeglądu do Sekretariatu, 

- rozważenie zgłoszenia polskich przedstawicieli do rosteru ekspertów Toolkit, do grupy 
ekspertów BAT/BEP, 

- po dokonaniu transpozycji decyzji o HBCD dokonanie zgłoszenia do Sekretariatu chęci 
stosowania szczególnych wyłączenia odnośnie stosowania HBCD (poprawka polegająca na 
włączeniu HBCD do Konwencji zacznie obowiązywać 26 listopada 2014 roku), 

- zgromadzenie i przeanalizowanie dostępnych w kraju danych i informacji na temat substancji 
kandydujących do załączników Konwencji Sztokholmskiej (dot. ich produkcji, obrotu, 
stosowania i oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi) oraz dokonanie oceny 
potencjalnego wpływu na krajową gospodarkę ich włączenia do Konwencji, 

- dokonanie oceny skuteczności praw i polityk obejmujących swoim zakresem uwolnienia TZO 
z niezamierzonej produkcji, 

- opracowanie strategii identyfikacji produktów i wyrobów w użyciu oraz odpadów 
składających się, zawierających lub zanieczyszczonych TZO wymienionymi w Załącznikach A, 
B i C, 

- zebranie informacji o artykułach i produktach dostępnych na polskim rynku zawierających 
TZO włączone do Konwencji, 

- zebranie informacji o odpadach zawierających TZO włączone do Konwencji wytwarzanych w 
Polsce, 

- rozważenie zgłoszenia obserwatorów z Polski, 

5. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do 
przygotowania aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji 
Sztokholmskiej 

W ramach tego punktu umowy została przygotowana aktualizacja Krajowego Planu Wdrażania 
Konwencji Sztokholmskiej (Załącznik 15).  

Zaktualizowano wszystkie rozdziały Planu, a w szczególności dokonano: 

1) Aktualizacji przepisów prawnych,  
2) Aktualizacji zakresu działalności poszczególnych instytucji, o których mowa w Planie, 
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3) Opisu nowych substancji dodanych na podstawie decyzji 6. Spotkania Konferencji Stron 
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie włączenia heksabromocyklododekanu (HBCD) do 
załącznika A Konwencji Sztokholmskiej25, 

4) Aktualizacji danych o uwolnieniach z niezamierzonej produkcji, 
5) Aktualizacji informacji o postępie w eliminacji PCB oraz w usuwaniu mogilników, 
6) Aktualizacji danych pochodzących z monitoringu środowiska oraz żywności w Polsce oraz 

uzupełnienia o dane z wybranych badań dotyczących TZO w Polsce, 
7) Przedstawienia proponowanych zmian w systemie monitoringu TZO, 
8) Aktualizacji zadań do realizacji zawartych w Planie. 

6. Przygotowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w ilości do 5 
opracowań w ramach działań informacyjnych i promocyjnych 
mających na celu popularyzację wiedzy na temat trwałych 
zanieczyszczeń organicznych  

W ramach tego punktu umowy przygotowane zostały materiały informacyjne do zamieszczenia na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w ramach działań informacyjnych i promocyjnych 
mających na celu popularyzację wiedzy na temat trwałych zanieczyszczeń organicznych. 
Przygotowano następujące materiały: 

1) Podstawowe informacje o Konwencji Sztokholmskiej, o Konferencji Stron tej Konwencji 
(COP), Komitecie ds. Przeglądu TZO (POPRC), o konsekwencjach przepisów Konwencji oraz 
działań i decyzji podejmowanych odpowiednio przez POPRC i COP, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich możliwego wpływu na przemysł na podstawie informacji zamieszczonych 
na stronie Konwencji Sztokholmskiej: http://chm.pops.int/ (Załącznik 10 A),  

2) Ujednoliconą wersję załączników (w języku polskim i angielskim), zawierającą wszystkie 
substancje objęte Konwencja Sztokholmską włączone do chwili obecnej, na podstawie 
tekstów Konwencji zamieszczonych na stronie: http://chm.pops.int/ (Załącznik 10 B1 i 10 B2), 

3) Aktualności obejmujące krótkie informacje na temat obecnych działań Sekretariatu, POPRC 
oraz na temat przygotowań do 7. Spotkania Konferencji Stron Konwencji Sztokholmskiej, jak 
również na temat aktualnie dostępnych szkoleń on-line z tematyki związanej z Konwencją 
(Załącznik 11), 

4) Krótkie opisy wszystkich substancji wpisanych do załączników Konwencji, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych TZO (Załącznik 12), 

5) Opis zależności między Konwencją Sztokholmską a Konwencją Rotterdamską oraz Bazylejską 
z punktu widzenia chemikaliów i ich cyklu istnienia (Załącznik 13). 

7. Bieżąca współpraca z Sekretariatem Konwencji Sztokholmskiej, w 
tym przygotowywanie informacji na prośbę Sekretariatu 
Konwencji Sztokholmskiej, przesłanych przez Sekretariat (takich 
jak opinie do wytycznych z zakresu TZO, informacje na temat 
występowania substancji-kandydatów do miana TZO w Polsce). 

W ramach tego punktu umowy przygotowano: 

1) Uwagi do projektu dokumentu w sprawie oceny alternatyw do PFOS, jego soli oraz PFOSF - 
„Report on the assessment of alternatives to perfluorooctane sulfonic acid, its salts and 
perfluorooctane sulfonyl fluoride” (Załącznik 6), 
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2) Komentarze do wytycznych odnośnie zastosowania BAT i BEP zgodnie z art. 5 Konwencji 
Sztokholmskiej (Załącznik 8), 

3) Informacje odnośnie doświadczeń we wdrażaniu zaleceń zawartych w załączniku do decyzji 
POPRC-6/2 (Załącznik 7). 

8. Przygotowanie wkładu merytorycznego, który posłuży do 
przygotowania raportu krajowego zgodnie z art. 15 ust. 2 
Konwencji 

W ramach tego punktu przygotowano raport krajowy. Ze względu na konieczność składania raportu z 
wykorzystaniem elektronicznego systemu raportowania wymagane informacje zostały wypełnione w 
systemie elektronicznym (dostępnym na stronie chm.pops.int) i mogą być przeglądane przez osoby 
posiadające konto użytkownika chronione hasłem. 

9. Inne zadania z zakresu tematyki TZO wskazane przez 
Zamawiającego 

W ramach tego punktu umowy: 

1) Zebrano i opracowano informacje na temat decaBDE w Polsce i na świecie, w kontekście 
potencjalnego włączenia go do Załączników Konwencji (Załącznik 14), 

2) Opracowano wkład merytoryczny do stanowiska Polski odnośnie ustanowienia zakazu 
recyklingu odpadów zawierających HBCD, szczególnie w kwestii ustanowienia granicznych 
limitów zawartości tej substancji w odpadach, na poziomie, który umożliwiłby recykling płyt 
EPS/XPS stosowanych w budownictwie, zawierających HBCD (Załącznik 9), 

3) Zweryfikowano, zaktualizowano oraz uzupełniono podstawowe informacje zawarte w 
polskiej wersji językowej Wikipedii w haśle dotyczącym Konwencji Sztokholmskiej oraz 
utworzono artykuł dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

Strona Wikipedii o Konwencji Sztokholmskiej: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_sztokholmska_w_sprawie_trwa%C5%82ych_zaniecz
yszcze%C5%84_organicznych  

Strona Wikipedii o trwałych zanieczyszczeniach organicznych: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trwa%C5%82e_zanieczyszczenia_organiczne  
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