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STRESZCZENIE 

Podstawowym celem badania było dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 

2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim zakresie zostały 

zrealizowane priorytety, cele i kierunki działań zaplanowane w tym dokumencie. Opracowanie 

zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeń zawartych Polityce ekologicznej państwa 

w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne 

(NFOŚiGW i WFOŚiGW), jak również analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska 

w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. 

Analiza dynamiki zmian na podstawie danych statystycznych 

Wstępem do oceny stopnia realizacji założeń PEP 2009-2012 była analiza dostępnych danych 

statystycznych w kluczowych obszarach tematycznych: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce 

odpadami, ochronie powietrza, ochronie przyrody i leśnictwie. W rozdziale 2 przedstawiono wybrane 

dane obrazujące ogólną dynamikę zmian w okresie 2009-2012 na tle poprzedniego czterolecia oraz 

innych krajów członkowskich UE. Dla wybranych wskaźników przedstawiono również charakterystyki 

dotyczące dynamiki zmian zachodzących na poziomie poszczególnych województw oraz powiatów. 

W rozdziale 3 przedstawiono dynamikę zmian poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej w skali kraju oraz województw. 

W przypadku większości aspektów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych w okresie 

2009-2012 występowały korzystne tendencje. W porównaniu z okresem 2005-2008 szczególnie 

zauważalny był wzrost dynamiki procesów związanych z budową sieci kanalizacyjnych, zwiększenia 

liczby ich użytkowników oraz liczby oczyszczalni ścieków, jak również ilości oczyszczanych ścieków 

komunalnych. Spadła natomiast dynamika redukcji zanieczyszczeń w  ściekach. W województwach, 

w których przed 2009 r. udział ludności korzystającej z kanalizacji był najniższy, odnotowano w latach 

2009-2012 najwyższą dynamikę w zakresie zwiększenia liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co 

świadczy o tendencji zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami. Stwierdzono również 

istotny postęp w ilości przekształcanych termicznie osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych.  

Z danych GUS wynika, że w okresie wieloletnim występuje stała tendencja zniżkowa w zużyciu wody 

z wodociągu na użytkownika. W okresie 2009-2012 dynamika tego procesu była nieco wyższa 

w stosunku do poprzedniego czterolecia. Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody 

w przemyśle: tendencja zniżkowa obserwowana w okresie 2005-2008 została zastąpiona tendencją 

zwyżkową w okresie 2009-2012.  

W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów ogółem, a więc odwrócenie 

tendencji z poprzedniego czterolecia. Jednocześnie zaobserwowano korzystne zmiany w obszarze 

gromadzenia odpadów komunalnych: zmniejszenie ilości zebranych odpadów zmieszanych oraz 

wzrost ilości i udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku mimo, że 

dynamika tego procesu była niższa w stosunku do wcześniejszego czterolecia. Dynamika spadku 

udziału odpadów komunalnych poddawanych składowaniu w Polsce w latach 2009-2011 była wyższa 

niż w przypadku całej Unii Europejskiej. Pomimo wzrostu poziomu życia ilość produkowanych 

odpadów komunalnych per capita utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie i jest to poziom dużo 

niższy niż średnia dla UE.  
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W okresie 2009-2012 nastąpił nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych, jednak dynamika tego procesu była niższa niż w poprzednim czteroleciu. 

Spadła emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, a wzrosła emisja niezorganizowana 

oraz emisja podtlenku azotu i dwutlenku węgla. W przypadku emisji metanu po wzroście w latach 

2005-2008, w okresie 2009-2012 nastąpił spadek. W okresie 2009-2012, jak również w perspektywie 

wielolecia, notowany jest stały spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych. 

W oparciu o dane EUROSTAT można stwierdzić, że emisja gazów cieplarnianych (wyrażonych 

w ekwiwalencie CO2) utrzymuje się w Polsce od roku 2008 na stałym poziomie, z wyjątkiem roku 

2009, gdy była o nieco niższa.  

W okresie 2009-2011, jak również w ujęciu wielolecia, występował wzrost zużycia energii, także 

w przeliczeniu na mieszkańca. Pozytywnym zjawiskiem w ujęciu wielolecia jest niemal stały spadek 

zużycia energii elektrycznej w przeliczaniu na jednostkę PKB, choć nadal wskaźnik ten dla Polski jest 

dużo wyższy niż średnia UE. W okresie 2009-2011 nastąpił prawie dwukrotny wzrost udziału energii 

odnawialnej w produkcji energii elektrycznej - z 4,3% w roku 2008 do 8% w roku 2011, mimo to 

Polska pozostaje nadal w gronie państw UE o najniższym udziale energii ze źródeł odnawialnych.  

W latach 2009-2012 nastąpił niewielki przyrost całkowitej powierzchni obszarów chronionych 

o około 0,5% w stosunku do roku 2008. Udział powierzchniowy obszarów siedliskowych Natura 2000 

w Polsce (11%) jest nieco niższy niż średnia dla całej Unii Europejskiej. 

W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost powierzchni gruntów leśnych, jak również powierzchni zalesień 

realizowanych na gruntach nieleśnych. W porównaniu do okresu 2005-2008 dynamika zalesień 

gruntów nieleśnych uległa znacznemu zmniejszeniu zarówno na gruntach prywatnych, jak i gruntach 

w zarządzie Lasów Państwowych. W roku 2012 lesistość osiągnęła poziom 29,3% - w stosunku do 

roku 2008 nastąpił wzrost o 0,3 p.p. 

Nakłady na ochronę środowiska per capita w Polsce kształtują się na ponad trzykrotnie niższym 

poziomie niż średnia dla UE. W okresie 2009-2011 w Polsce nastąpił dość duży wzrost, z 39 do 51 EUR 

per capita w skali roku. 

W okresie 2002-2009 nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód 

wykazywały stałą tendencję wzrostową - w latach 2009-2011 osiągnęły poziom około 6,5 mld PLN 

rocznie w cenach bieżących. Terminowa realizacja założeń akcesyjnych wymagałaby do roku 2015 

około 2-krotnego wzrostu rocznego poziomu nakładów. Dysproporcje w poziomie nakładów na 

środki trwałe służące ochronie wód ponoszonych w województwach zostały w latach 2009-2011 

w dużym stopniu wyrównane, głównie dzięki środkom UE.  

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce odpadami utrzymywały się w latach 2009-2011 na 

stałym poziomie około 850 mln PLN rocznie w cenach bieżących. Biorąc pod uwagę prognozowane 

potrzeby inwestycyjnie dot. zagospodarowania odpadów komunalnych, w okresie 2012-2020 

powinien nastąpić przynajmniej dwukrotny wzrost poziomu tych nakładów.  

W okresie 2005-2011 nastąpił ponad dwukrotny wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie 

powietrza atmosferycznego i klimatu z 0,86 mld PLN do 2,03 mld PLN (w cenach stałych z roku 

2000), na co znaczący wpływ miała dostępność środków UE.  
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W okresie 2009-2011 nakłady na środki trwałe służące oszczędzaniu energii utrzymywały się na 

zbliżonym poziomie ok. 340 mld PLN rocznie (w cenach bieżących). Biorąc pod uwagę założenia 

dotyczące przyszłej perspektywy finansowej, jak również planowane zmiany legislacyjne w obszarze 

wymagań energetycznych w stosunku do budynków, można spodziewać się tendencji zwyżkowej 

w perspektywie do roku 2018-2020. 

Obszary tematyczne PEP - ocena stopnia realizacji, wkład funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE, perspektywa dalszych działań.  

W rozdziale 4 opisano działania podejmowane w latach 2009-2012 w ramach kierunków i celów 

wyznaczonych przez PEP oraz dokonano oceny stopnia ich realizacji w skali pięciostopniowej 

(działania zakończone, działania w trakcie realizacji - nie wymagające kontynuacji, działania nie 

zakończone - do kontynuacji, zadania ciągłe, nie zidentyfikowano realizacji działań). W rozdziale 5 

oceniono potencjalne znaczenie i rzeczywisty wkład funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE w realizację celów zdefiniowanych w poszczególnych obszarach 

PEP. Rozdział 9 zawiera rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków działań i potrzeb w zakresie 

interwencji finansowej. Poniżej zestawiono najważniejsze wnioski wynikające z ww. rozdziałów 

w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych PEP.  

Cele i kierunki działań zdefiniowane w obszarze Uwzględnienie zasad ochrony środowiska 

w strategiach sektorowych zrealizowane zostały wraz z wejściem w życie ustawy OOŚ, która 

wprowadziła obowiązek poddania strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów 

wszystkich dokumentów o charakterze strategicznym, w tym dokumentów związanych 

z planowaniem przestrzennym oraz polityk, planów i strategii, których realizacja może spowodować 

znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. W latach 2009-2012 prowadzone były liczne 

szkolenia z zakresu OOŚ. GDOŚ wydał też szereg publikacji dot. kwestii proceduralnych związanych 

z wejściem w życie nowych przepisów. Realizacja celu oraz kierunków działań określonych 

w omawianym obszarze była częściowo uzależniona od wsparcia finansowego, a największy wkład 

w tym obszarze (blisko 90% z 15 mln PLN łącznej wartości podpisanych umów) miał NFOŚiGW. 

Dofinansowane projekty nie koncentrowały się jednak na procedurze oceny dokumentów 

strategicznych, a dotyczyły w głównej mierze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, więc 

ich wpływ na realizację PEP miał charakter pośredni. Najważniejszym kierunkiem działań 

w perspektywie 2020 r. wydaje się stworzenie wytycznych metodycznych dla sooś w celu 

zapewnienia odpowiedniej ich jakości. 

Obszar Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska obejmował wielokierunkowe działania 

mające na celu rozwój proekologicznej produkcji towarów i świadomych postaw konsumenckich. 

Udział zamówień publicznych mających „zielony” przedmiot zamówienia lub zawierających kryteria 

o charakterze środowiskowym wzrósł z 4% w roku 2006 do 12% w roku 2012. Promowane były 

„zielone” miejsca pracy przy wsparciu funduszy UE w ramach POKL. Na zdecydowanie większą skalę 

niż w latach poprzednich prowadzone były w latach 2009-2012 r. działania promujące zrównoważone 

wzorce konsumpcji – Ministerstwo Środowiska zrealizowało liczne ogólnopolskie kampanie. 

Kampanie informacyjne prowadzone były także przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne 

różnego szczebla. Finansowe wsparcie uzyskiwały projekty dot. transferu do polski najnowszych 

technologii służących ochronie środowiska. W 2009 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło projekt 

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, wspierający promocję krajowych firm zaangażowanych 

w rozwój zielonych technologii na rynkach międzynarodowych. Na realizację projektów związanych 
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z aktywizacją rynku na rzecz ochrony środowiska ze środków funduszy ekologicznych oraz 

programów UE przeznaczono w okresie 2007-2012 około 500 mln PLN, z czego ok. 50% w ramach 

POIG, 21% - RPO, a 15% - POIiŚ. Blisko 90% wartości podpisanych umów dotyczyło wsparcia 

wdrożenia innowacyjnych technologii przez przedsiębiorstwa (głównie POIG i RPO), a 9% - kampanii 

promujących zrównoważone wzorce konsumpcji (głównie NFOŚiGW i POIiŚ). W perspektywie 2020 r. 

za najistotniejsze uznać należy tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji 

i konsumpcji, m.in. poprzez kształtowanie świadomości społecznej, a także wsparcie dla rozwoju 

polskich innowacyjnych technologii środowiskowych.  

Skala działań podjętych w obszarze Zarządzanie środowiskowe była niewielka. W latach 2009-2012 

w systemie EMAS zarejestrowanych zostało 26 nowych przedsiębiorstw, a na koniec 2012 r. łączna 

liczba wyniosła 39 organizacji. Zrealizowano 1 kampanię informacyjną nt. EMAS dla przedsiębiorców. 

Nie zidentyfikowano postępów w tworzeniu korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących 

w systemie EMAS. Potencjalne korzyści dla firm posiadających certyfikat zarządzania 

środowiskowego wynikać mogą z preferowania takich firm w systemie zamówień publicznych, jednak 

brak jest informacji o stosowaniu tego kryterium na szerszą skalę. Organizacje posiadające certyfikat 

zarządzania środowiskowego mogą natomiast liczyć na mniejszą częstotliwość kontroli 

przeprowadzanych przez IOŚ. Na realizację projektów związanych z wdrażaniem systemów 

zarządzania środowiskowego w sektorze prywatnym i publicznym przeznaczono w okresie 2007-2012 

stosunkowo niewielką kwotę około 2 mln PLN, głównie w ramach POIiŚ oraz RPO. Najważniejszym 

kierunkiem działań w perspektywie 2020 r. jest stworzenie systemu rozwiązań legislacyjnych 

i finansowych zachęcających oraz wspierających wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego.  

Realizacji głównego celu sformułowanego w obszarze Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska służyły działania z zakresu udoskonalania metod udostępniania informacji 

o środowisku, rozwoju edukacji ekologicznej oraz współpracy z mediami i organizacjami 

pozarządowymi, a także kampanie społeczne opisane w obszarze Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska. W obszarze legislacji najbardziej istotny postęp osiągnięty został dzięki wejściu w życie 

ustawy OOŚ oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej. W latach 

2009-2012 nastąpiło znaczące udoskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego 

ochronie przez instytucje publiczne, przede wszystkim poprzez tworzenie baz danych w postaci 

elektronicznej, powszechnie dostępnych za pośrednictwem Internetu (np. ekoportal.gov.pl), w tym 

danych przestrzennych (np. geoserwis.gdos.gov.pl; geoportal.gov.pl; ikar2.pgi.gov.pl; 

geoportal.kzgw.gov.pl). Wartość projektów w latach 2007-2012 wyniosła ok. 500 mln PLN, z czego 

blisko 30% to udział środków WFOŚiGW, po ok. przypada na 27% - POKL i NFOŚiGW. Ok. 65% 

środków wydatkowanych zostało na działania związane z edukacją ekologiczną, a blisko 13% - na 

rozwój platform informacyjnych i baz danych związanych z ochroną środowiska. Kluczowy wkład 

w finansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe miały w środki NFOŚiGW 

oraz POIiŚ. Do najważniejszych kierunków działań w perspektywie 2020 r. zaliczyć należy edukację 

ekologiczną społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na edukację szkolną. 

Działania realizowane w obszarze Rozwój badań i postęp techniczny obejmowały projekty i programy 

badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, m.in.: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - wspólna 

inicjatywa NFOŚiGW oraz NCBiR, wspierająca rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez 

dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeń; strategiczny program badań 

naukowych i prac rozwojowych NCBiR Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, strategiczny 

projekt badawczy NCBiR Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności 
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budynków. Prowadzono także prace nad stworzeniem systemu informatycznego Inspekcji Ochrony 

Środowiska EKOINFONET przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Na realizację projektów związanych 

z rozwojem badań i postępu technicznego w obszarze ochrony środowiska przeznaczono w okresie 

2007-2012 około 1,3 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki POIG 

(37,5%), POKL (19,8%), POIiŚ (18,8%)oraz RPO (14,4%). Największą część środków (ponad 50% 

wartości podpisanych umów) przeznaczono na doposażenie w nowoczesną aparaturę instytutów 

i uczelni oraz wsparcie specjalistycznego kształcenia na kierunkach związanych z ochroną środowiska. 

Ponad 30% środków przeznaczonych zostało na innowacje prośrodowiskowe, prace badawczo-

rozwojowe i wdrożenia. Najważniejszym kierunkiem działań w perspektywie 2020 r. powinno być 

wspieranie rozwoju i wdrożeń ekoinnowacji. 

Działania realizowane w obszarze Odpowiedzialność za szkody w środowisku objęły stworzenie 

rejestru szkód i działań naprawczych przez GIOŚ, przygotowanie projektu nowelizacji ustawy 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz szkolenia dla RDOŚ, GDOŚ i straży leśnej. 

Nie zidentyfikowano działań mających na celu stworzenie zoperacjonalizowanego systemu mającego 

na celu zapobieganie szkodom w środowisku, a w szczególności sygnalizującego możliwość 

wystąpienia szkody. W latach 2009-2012 nastąpiło istotne wzmocnienie sprzętowe Inspekcji Ochrony 

Środowiska dzięki projektom finansowanym z funduszy UE w ramach POIiŚ i RPO, a także przy 

wsparciu NFOŚiGW oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 r. z inicjatywy GIOŚ 

i NFOŚiGW powstał program „bomby ekologiczne” mający na celu rekultywacje terenów 

zdegradowanych, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska. Na realizację projektów ze 

środków funduszy ekologicznych oraz programów UE (POIiŚ i RPO) wydano w okresie 2007-2012 

około 100 mln PLN, przy czym niemal 99% tej kwoty przeznaczone zostało na wzmocnienie 

aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejszymi kierunkami działań w omawianym 

obszarze perspektywie 2020 r. powinno być stworzenie rozwiązań systemowych w zakresie 

zapobieganiu szkodom w środowisku oraz poszerzenie programu i grupy odbiorców szkoleń (po 

wejściu w życie nowelizacji przepisów dot. szkód w środowisku). 

Nie zidentyfikowano istotnych postępów w przywracaniu właściwej roli planowania przestrzennego 

na obszarze całego kraju, co było celem głównym zdefiniowanym w obszarze Aspekt ekologiczny 

w planowaniu przestrzennym. Po 2008 r. miało miejsce znaczne osłabienie dynamiki przyrostu 

powierzchni kraju objętej miejscowymi planami zagospodarowania (poniżej 1 p.p. na rok). Znaczące 

wzmocnienie egzekwowania obowiązku uwzględniania wymagań ochrony środowiska w planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła ustawa OOŚ, która nałożyła obowiązek 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów 

planistycznych wszystkich szczebli. Regionalny dyrektor ochrony środowiska został także włączony do 

procesu uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Rozpoczęte zostały prace nad 

wdrożeniem koncepcji korytarzy ekologicznych, jednak ich zasadnicza cześć planowana jest do 

realizacji w latach 2014-2016. W latach 2009-2012 dokończono tworzenie sieci Natura 2000 na 

terenie Polski – obejmuje ona 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 845 specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk (w opinii KE lista ta nie jest jednak kompletna i prowadzona jest wobec 

Polski procedura naruszeniowa). Plany zadań ochronnych dla tych obszarów są w trakcie 

opracowywania przy wsparciu finansowym ze środków UE w ramach POIiŚ. Poza kontynuacją tego 

zadania w perspektywie 2020 r. wskazane jest także podjęcie działań systemowych w kierunku 

objęcia jak największej powierzchni kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
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oraz wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych i zapewnienie im ochrony poprzez stworzenie 

odpowiednich instrumentów prawnych. 

Realizacji podstawowego celu sformułowanego w obszarze Ochrona przyrody, a więc zachowaniu 

bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody sprzyjały działania podejmowane w ramach 

realizacji Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

Programu działań na lata 2007-2013. Proces inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej 

do celów sieci Natura 2000 nie został zakończony - pozostało ok. 20% powierzchni obszarów 

siedliskowych. Działania dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi 

gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 

różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów realizowane były przede wszystkim w ramach 

projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz w mniejszym stopniu RPO, PROW 

i LIFE+ (łącznie ok. 440 mln PLN). Istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony przyrody miał także 

program Rolno-środowiskowy PROW - w ramach pakietów Ekstensywne trwałe użytki zielone, 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Strefy 

buforowe zrealizowano płatności na łączną kwotę ponad 680 mln PLN. MŚ, GDOŚ oraz organizacje 

pozarządowe realizowały w latach 2009-2012 liczne działania edukacyjno - promocyjne mające na 

celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody. GDOŚ prowadził także 

współpracę merytoryczną z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody. Realizowane 

były działania wynikające z Konwencji Berneńskiej w zakresie inwazyjnych gatunków obcych oraz 

ochrony dużych drapieżników, a w 2010 r. utworzono Krajowy Sekretariat Konwencji Krajobrazowej. 

Łącznie na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE 

przeznaczono w okresie 2007-2012 kwotę 2,2 mld PLN, czego ok. 31% w ramach PROW, 19,5% - 

NFOŚiGW, 17,4 % - PO RYBY (płatności na rzecz tymczasowego zaprzestawania działalności 

połowowej w celu odbudowy populacji ryb) oraz 13,2% - POIiŚ. Za najważniejsze kierunki 

w perspektywie 2020 r. należy uznać sporządzenie i realizację planów zadań ochronnych oraz 

dostosowanie działań krajowych do nowej strategii UE Biodiversity 2020.  

Jednym z głównych kierunków działań w obszarze Ochrona i zrównoważony rozwój lasów była 

realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Z powodu niskiej podaży gruntów pod 

zalesienia plan na lata 2009-2012 zrealizowany został zaledwie w ok. 15%, zarówno na gruntach PGL 

LP, jak i prywatnych. W omawianym okresie utworzono 6 nowych Leśnych Kompleksów 

Promocyjnych, zrealizowano także 2 duże projekty dotyczące zwiększenia retencji wodnej na 

obszarach leśnych, dofinansowane ze środków UE w ramach POIiŚ. Plany Urządzenia Lasu oraz 

wszystkie zalesienia planowane na obszarach Natura 2000 poddawane były strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. Kontynuowane były prace nad przebudową drzewostanów zmierzającą 

do zwiększenia udziału gatunków liściastych i zróżnicowania struktury wiekowej i gatunkowej, a także 

programy restytucji jodły pospolitej w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa pospolitego. Od 2009 r. 

wprowadzono w Lasach Państwowych system certyfikacji PEFC (poza dotychczas stosowanym FSC). 

Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały szczególne znaczenie 

w przypadku realizacji programu zalesień na gruntach nienależących do PGL LP (PROW) oraz realizacji 

programów małej retencji leśnej (POIiŚ) – łącznia kwota dofinansowania wyniosła ok. 1,2 mld PLN. 

Dla pozostałych kierunków działań kluczową rolę odgrywały środki własne Lasów Państwowych. 

W perspektywie 2020 r. wskazana jest kontynuacja działań z lat 2009-2012, ze szczególnym naciskiem 

na tworzenie korytarzy ekologicznych i spójnych kompleksów leśnych. 
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Realizacji celów i kierunków zdefiniowanych w obszarze Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wody służyły głównie działania podejmowane w sferze legislacji i planowania. Wdrożono dyrektywę 

powodziową, elementy RDW, dyrektywę o środowiskowych normach jakości oraz ramową dyrektywę 

w sprawie strategii morskiej. Procedowana jest nowelizacja Prawa wodnego obejmująca pełne 

dostosowanie polskiego prawa do prawa UE we wszystkich stwierdzonych przez KE naruszeń. W 2012 

r. opracowano założenia do reformy systemowej, która zakłada przede wszystkim rozdzielenie 

kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką 

wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych, systemowe rozwiązanie problemu 

niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zapewnienie komplementarności 

polityce opłat za wodę z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne. Opracowane 

i zatwierdzone zostały Plany Gospodarowania Wodami dla 10 obszarów dorzeczy oraz Program 

wodno-środowiskowy kraju. W 2011 r. dokonano Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego 

w obszarach dorzeczy (w ramach projektu ISOK). Prowadzone były prace nad wdrożeniem Systemu 

Informatycznego Gospodarki Wodnej, dokumentowanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

oraz działania edukacyjno-promocyjne dot. racjonalnego gospodarowania wodami. Na realizację 

projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007-

2012 ponad 4,8 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki NFOŚiGW 

(ok. 40% ogólnej wartości podpisanych umów), POIiŚ (26,3%) i PROW (21,1%). Interwencja finansowa 

miała istotny wpływ na realizację założeń PEP dotyczących rozwoju infrastruktury 

przeciwpowodziowej i wprowadzania mechanizmów zapobiegawczych. W pozostałych obszarach 

wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE należy uznać za 

mało znaczący ze względu na niewielką skalę realizowanych działań (mała retencja, działania 

edukacyjne) lub niewielki związek z realizacją założeń PEP (melioracje w rolnictwie). W perspektywie 

2020 r. kluczowe będzie przeprowadzenie reformy systemowej w zaplanowanym kształcie oraz 

aktualizacja i realizacja Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym. 

Główny nurt działań w obszarze Ochrona powierzchni ziemi skupiał się na upowszechnianiu dobrych 

praktyk rolnych i rolnictwa ekologicznego (głównie w ramach PROW), a także promocji zdrowej 

żywności. Skala przeprowadzanej w latach 2009-2012 rekultywacji gruntów zdegradowanych była 

niewielka w stosunku do potrzeb. Projekty rekultywacyjne dofinansowane były głównie ze środków 

NFOŚiGW, a także przy wsparciu ze środków UE w ramach POIiŚ, RPO oraz LIFE+. Nie powstała 

odrębna strategia ochrony gleb, natomiast tematyka ta została włączona do projektu strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 

Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które 

miały bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP w omawianym obszarze, wyniosła 

2,3 mld PLN, z czego 56% stanowił wkład PROW, a 21 % NFOŚiGW. Płatności rolno-środowiskowe 

związane ze wsparciem rolnictwa ekologicznego oraz ochroną gleb i wód stanowiły ponad 56% 

wartości podpisanych umów, natomiast rekultywacja terenów zdegradowanych oraz zamkniętych 

składowisk – 40 %. W perspektywie 2020 r. wskazana jest kontynuacja działań mających na celu 

ochronę gleb użytkowanych rolniczo oraz inwentaryzację i rekultywację terenów zdegradowanych. 

W obszarze Gospodarowanie zasobami geologicznymi w latach 2009-2012 nastąpił znaczny postęp 

odnośnie doskonalenia prawodawstwa – w 2012 r. weszła w życie ustawa Prawo Geologiczne 

i Górnicze, zawierająca m.in. szczegółowe rozwiązania prawne odnośnie trybu udzielania koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. 
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Ustawa wprowadza obowiązkową procedurę przetargową na koncesje poszukiwania lub 

rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów. Procedowane są 2 

nowelizacje PGG – wdrążająca dyrektywę CCS oraz wprowadzająca nowy model nadzoru 

i zarządzania przez Państwo wydobywania węglowodorów. Realizowane były dofinansowane przez 

NFOŚiGW projekty: Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 

wraz z ich programem monitorowania, Monitoring Zagrożenia Sejsmicznego Obszaru Polski, System 

Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). W latach 2009-2012 nastąpił istotny postęp w dostępie do map 

i danych geologicznych dzięki narzędziom internetowym. Kontynuowano prace nad mapą 

geośrodowiskową Polski oraz atlasami geologiczno-inżynierskimi dla największych miast, tworzone 

były geostanowiska i geoparki. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji działań 

w omawianym obszarze miały środki NFOŚiGW (61,5%) i POIiŚ (30,2%), a łączna kwota 

dofinansowania wyniosła 1,3 mld PLN. Większość środków (blisko 59%) w przeznaczono na realizację 

przedsięwzięć polegających na wykonaniu badań, dokumentacji, map oraz baz danych geologicznych 

i hydrogeologicznych. W perspektywie 2020 r. do istotnych kierunków działań należeć będą 

prawdopodobnie rozwój wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (gaz i ropa 

łupkowa) oraz zwiększenie efektywności wydobycia węgla. 

Cele i działania ujęte w obszarze Środowisko a zdrowie związane były przede wszystkim z kwestią 

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. W 2010 r. zakończono implementację 

dyrektywy SEVESO II do prawa polskiego. IOŚ przeprowadziła liczne szkolenia dotyczące problematyki 

poważnych awarii - dla przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, zakładów dużego 

i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych instytucji. W okresie 

2009-2012 nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej 

Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt pomiarowy i sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 

co było możliwe dzięki wsparciu finansowym ze środków UE w ramach POIiŚ i RPO oraz ze środków 

NFOŚiGW. Zaangażowanie środków publicznych w realizację celów omawianego obszaru wyniosło 

ok. 700 mln PLN, z czego 52% w ramach RPO. Ponad 77% środków przeznaczonych zostało na 

wyposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt gaśniczo – ratowniczy oraz sprzęt do 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W perspektywie 2020 r. najistotniejszym zadaniem 

w omawianym obszarze będzie wdrożenie dyrektywy SEVESO III. 

Działania podejmowane w okresie 2009-2012 w obszarze Jakość powietrza związane były w dużej 

mierze z koniecznością wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych. Wymogi dyrektywy NEC 

zostały spełnione w pełni - w latach 2009-2012 nie przekroczono rocznych limitów emisji SO2, NOx, 

NMLZO i NH3, natomiast wymogi dyrektywy LCP realizowane były w stopniu zadowalającym, choć 

odnotowywano niewielkie przekroczenia limitów. Wdrożenie Dyrektywy CAFE nastąpiło nowelizacją 

ustawy POŚ dn. 13 kwietnia 2012 r. Programy ochrony powietrza zostały opracowane i wdrożone 

w strefach, w których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza. W latach 2009 – 

2011 nastąpiła redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii, jednak jej 

tempo było wolniejsze niż w latach 2006-2008. W 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę 

energetyczną Polski do 2030 roku”, która zawierała zapisy dotyczące stymulacji oszczędności energii 

i promowania odnawialnych źródeł energii. Przewidziany na 2010 r. poziom 7,5% udziału OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto został osiągnięty (9,3%). Realizowane były także działania 

modernizacyjne w sektorze energetyki, związane m.in. z dostosowaniem do wymogów ochrony 

środowiska (finansowane głównie ze środków własnych). Z punktu widzenia realizacji celów 

zdefiniowanych w analizowanym obszarze kluczowe znaczenie miały środki WFOŚiGW (47,2%), POIiŚ 
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(22,4%) oraz NFOŚiGW (15,9%) i RPO (12,6%). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 12,4 mld PLN, 

z czego ponad 40% przeznaczono na działania związane z podniesieniem efektywności energetycznej 

budynków, a 33,6% - na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Priorytetem 

w perspektywie 2020 r. powinna być poprawa jakości powietrza (głównie w zakresie PM10, PM2,5 

i benzoalfapirenu), a także znoszenie barier administracyjnych i tworzenie zachęt ekonomicznych dla 

rozwoju OZE. Istotnym wyzwaniem będzie także spełnienie wymogów dyrektywy IED. 

Główny nurt działań w obszarze Ochrona wód polegał na realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. Oszacowana redukcja całkowitego ładunku zanieczyszczeń 

biodegradowalnych pochodzących z aglomeracji w 2011 r. wyniosła 76%. Do końca 2013 r. 

planowane jest przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo wodne, która wprowadzić ma nową definicję 

aglomeracji oraz przejście z  wdrażania dyrektywy 97/271/EWG w trybie  art. 5.4 na  tryb wskazany 

w art. 5.2. Dla wyznaczonych 19 obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia 

rolniczego (OSN), stanowiących 1,48% powierzchni kraju, opracowano programy działań, jednak ich 

realizacja leżała po stronie sektora rolniczego i w na tym polu występowały liczne problemy. W skali 

kraju odnotowano wzrost zużycia azotu w rolnictwie. System monitoringu wód przechodził w latach 

2009-2012 przekształcenia – zredukowano liczbę punktów pomiarowych oraz poszerzono zakres 

prowadzonych pomiarów (m.in. o substancje priorytetowe). W latach 2009-2012 nastąpił spadek 

ilości składowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, natomiast ilość osadów 

przekształcanych termicznie znacznie wzrosła i w 2012 r. była po raz pierwszy większa od ilości 

odpadów składowanych. Łączna kwota dofinansowania projektów ze środków funduszy 

ekologicznych oraz programów UE w obszarze ochrony wód wyniosła 26,8 mld PLN, czego 44% 

w ramach POIiŚ, 17,7% NFOŚiGW, a 15,6% WFOŚiGW. Blisko 97% środków przeznaczono na rozwój 

systemu odbioru i oczyszczania ścieków w aglomeracjach (KPOŚK). Za najważniejsze zadanie 

w perspektywie 2020 r. należy uznać wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki 

ściekowej (pełna realizacja KPOŚK). 

W latach 2009-2012 utrzymany został w Polsce ogólny trend oddzielenia ilości wytwarzanych 

odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, co było jednym z podstawowych celów PEP w obszarze 

Gospodarka odpadami. W 2012 r. wprowadzono reformę systemu zbierania i odzysku odpadów 

komunalnych, której zasadniczym elementem było przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Podjęto działania w celu budowy 6 spalarni 

odpadów komunalnych o łącznych mocach przerobowych ok. 1 mln ton. Składowiska nie spełniające 

standardów UE zostały zamknięte lub wszyto procedurę ich zamykania. Ich rekultywacja jest w toku, 

jednak postępuje powolnie. Poziom zbierania odpadów ZSEE w 2012 r. wyniósł 3,88 kg/os/rok, 

a poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów w 2011 r. - 34,2%. System zbierania i demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji należy ocenić jako nieskuteczny, głównie z powodu braku 

wiarygodnych i kompletnych danych w zakresie liczby samochodów zarejestrowanych 

i wyrejestrowanych. W latach 2009-2012 nastąpiła intensyfikacja edukacji ekologicznej dotycząca 

właściwego postępowania z odpadami. Na ukończeniu jest akcja likwidacji mogilników zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin oraz akcja likwidacji PCB z transformatorów i kondensatorów. 

Na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 ponad 7,1 mld PLN. Kluczowe znaczenie miały środki POIiŚ (47%) oraz NFOŚiGW 

(30,4%). Ponad 80% środków przeznaczono na budowę, rozbudowę lub modernizację zakładów 

zagospodarowania odpadów komunalnych i medycznych, w tym spalarni. W perspektywie 2020 r. 

najważniejszymi kierunkami wydaje się dalsze usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi 
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w celu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych oraz edukacja społeczna w zakresie ograniczania 

wytwarzania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych. 

Celami średniookresowymi w obszarze Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych były 

ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas oraz nadmierne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych oraz podjęcie kroków w celu zmniejszenia tych zagrożeń. W zakresie 

mapowania akustycznego oraz sporządzania i realizacji programów ochrony przed hałasem wystąpiły 

znaczne opóźnienia w stosunku do terminów wyznaczonych dyrektywą 2002/49/WE. Wyniki 

monitoringu hałasu dowodzą, że narażenie na nadmierny poziom hałasu w środowisku jest coraz 

silniej odczuwane, zwłaszcza w środowisku miejskim, a podstawową przyczyną jest transport 

samochodowy. Wyniki monitoringu pól elektromagnetycznych z lat 2008-2010 wykazały, że mimo 

rosnącej liczby instalacji stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej nie obserwuje się wzrostu 

średnich poziomów radiowych pól elektromagnetycznych. Instalacje radiokomunikacyjne, w tym 

większość instalacji telefonii komórkowej, podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organów ochrony 

środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.  

 Na realizację projektów w omawianym obszarze przeznaczono w okresie 2007-2012 ok. 18 mln PLN, 

z czego 42% w ramach RPO, 30,9% NFOŚiGW, 27,2% WFOŚiGW. Ponad połowa środków 

przeznaczona została na tworzenie map akustycznych, a ponad 40% na rozwój systemu monitoringu 

hałasu. W perspektywie 2020 r. priorytetem powinna być realizacja programów ochrony przed 

hałasem.  

Cele i działania ujęte w obszarze Substancje chemiczne w środowisku dotyczyły przede wszystkim 

realizacji przepisów rozporządzenia REACH. W 2009 r. wprowadzono do prawa polskiego regulacje 

odnoszące się do właściwości organów w zakresie przydzielonych rozporządzeniem REACH zadań, 

warunków i sposobu przestrzegania pozostałych obowiązków z niego wynikających (organ właściwy - 

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych; organy nadzoru - PIS, IOŚ, PIP, IH, PSP, organy celne). 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach włączyła do polskiego 

porządku prawnego przepisy rozporządzenia CLP oraz doprecyzowała kompetencje organów nadzoru 

i zakresu sprawowanej przez nie kontroli. Działania informacyjne i edukacyjne z zakresu REACH i CLP 

prowadzone były przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Punkt Konsultacyjny ds. 

REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki. Biuro do spraw Substancji Chemicznych prowadziło aktywną 

współpracę z Europejska Agencją Chemikaliów (ECHA) i Komisją Europejską. W latach 2009-2012 

tempo usuwania wyrobów zawierających azbest było niewielkie – ok. 156 tys. Mg rocznie. 

Zaangażowanie środków funduszy ekologicznych oraz programów UE w realizację celów określonych 

w omawianym obszarze wyniosło ok. 200 mln PLN, z czego 57,5% - WFOŚiGW, 33% - NFOŚiGW. 

Kluczowe znaczenie w ujęciu ilościowym i wartościowym miały projekty dotyczące usuwania 

i utylizacji azbestu (92% środków). Priorytetem w perspektywie 2020 r. powinno być sprawowanie 

skutecznego nadzoru nas substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek. 

Największy wkład w realizację założeń PEP 2009-2012 miały środki POIiŚ (33,8%), NFOŚiGW (21,3%), 

WFOŚiGW (18,5%), PROW (11%) oraz RPO (11,%).  
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Komplementarność działań oraz spójność PEP z dokumentami strategicznymi 

W rozdziale 4 wskazano również na występowanie komplementarności pomiędzy kierunkami działań 

w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (działania o charakterze legislacyjnym, 

promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym, prawno-organizacyjnym - uzupełniające się 

i prowadzące do osiągnięcia celu strategicznego w danym obszarze) oraz w skali całego dokumentu, 

pomiędzy różnymi obszarami. Zidentyfikowano także wiele podobnych działań, wymienionych 

w różnych obszarach i służących osiągnięciu różnych celów np. działania dotyczące poprawy 

funkcjonowania monitoringu środowiska czy edukacji ekologicznej.  

Analiza krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w aspekcie zgodności z celami 

nakreślonymi w Polityce Ekologicznej Państwa 2009-2012, przedstawiona w rozdziale 6, wykazała 

dużą spójność w obszarze środowiskowym. Najlepiej reprezentowane w strategiach krajowych 

i regionalnych są obszary Racjonalne gospodarowanie zasobami wody, Ochrona powierzchni ziemi 

i Ochrona przyrody, najsłabiej zaś Substancje chemiczne w środowisku oraz Odpowiedzialność za 

szkody w środowisku.  

Ocena stopnia spełnienia przez Polskę wymogów traktatowych oraz wymogów wynikających 

z warunkowości EX ANTE 

W rozdziale 7 przedstawiono ocenę stopnia spełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych oraz 

wymogów wynikających z warunkowości ex-ante. 

W obszarze gospodarki ściekowej przewidziany w Traktacie Akcesyjnym stopień redukcji 

zanieczyszczeń biodegradowalnych wynoszący 86% nie został uzyskany - w 2011 roku redukcja 

wyniosła 76%. Łącznie wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został 

osiągnięty w 406 aglomeracjach, co stanowi tylko 23% wszystkich aglomeracji, a 1322 (77%) nie 

osiągnęło jeszcze wymaganych stopni obsługi. Polska wdrażała dotąd dyrektywę ściekową w trybie 

art. 5.4 podczas gdy zapisany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy (do końca 2015 r.) dotyczy 

art. 5.2 (oraz art. 4). Zaistniała więc konieczność dostosowania działań do art. 5.2 dyrektywy, tj. 

oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000, a nie 

jak dotychczas przyjęto - 15 000 RLM. Do końca 2012 r. nakłady na realizację KPOŚK wyniosły blisko 

46,3 mld PLN. Szacuje się, że koszt realizacji IV AKPOŚK do roku 2015 wyniesie blisko 29,4 mld PLN. 

W obszarze ochrony różnorodności biologicznej kluczowe znaczenie ma wdrożenie dyrektyw: 

siedliskowej i ptasiej. W związku z niepełną ich transpozycją m.in. w zakresie obowiązku ochrony na 

terenie całego kraju kormorana, czapli siwej i wydry, KE wszczęła przeciwko Polsce postępowania, 

które zakończyły się skazującymi wyrokami ETS. Problemem w wypełnianiu wymogów traktatowych 

jest też fakt, iż większość parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów nie ma planów 

zadań ochronnych, mimo iż są one ustawowo wymagane. Dla obszarów Natura 2000 

w przygotowywaniu są plany zadań ochronnych – realizowane obecnie i planowane na kolejne lata 

projekty dofinansowane w ramach POIiŚ umożliwią wywiązanie się Polski z zobowiązań względem UE 

w tym zakresie. W ramach PMŚ realizowane są: monitoring ptaków (w tym monitoring obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000) oraz monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wg aktualnych 

szacunków, w okresie 2014-2020 na realizację zobowiązań akcesyjnych w zakresie wypełnienia 

zapisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej wymagane są nakłady finansowe rzędu 50 mln EUR. Istotne 
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działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, które umożliwią wykonywanie zobowiązań 

akcesyjnych w dłuższej perspektywie oraz realizacja ochrony czynnej siedlisk wymagać będą 

nakładów rzędu 1 mld EUR.  

W dziedzinie gospodarki odpadami podstawowym obszarem problemowym, w którym zobowiązania 

akcesyjne nie zostały zrealizowane, jest gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególności 

w zakresie poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą być 

kierowane na składowiska odpadów. W celu realizacji zobowiązań akcesyjnych przeprowadzono 

reformę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która weszła w życie w 2013 r. Nakłady 

inwestycyjne w dziedzinie gospodarki odpadami na lata 2011-2020 szacowane są na od 7 do 20 mld 

PLN.  

Akty prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu, efektywności energetycznej 

oraz odnawialnych źródeł energii były wdrażane do polskiego prawa z opóźnieniem. KE miała 

również zastrzeżenia odnośnie do niepełnego wdrożenia części przepisów UE. Ze względu na 

specyfikę sektora energetycznego oraz sektora bytowo-komunalnego Polska ma problem 

z osiągnięciem standardów jakości powietrza, określonych dyrektywą CAFE w odniesieniu do pyłu 

PM10 oraz dyrektywą 2004/107/WE odnośnie do benzo(a)pirenu. Szacuje się, iż koszt dostosowania 

Polski do prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony powietrza będzie wynosił kilkadziesiąt mld 

PLN, największe nakłady związane będą z opracowaniem i wdrożeniem programów ochrony 

powietrza oraz dostosowaniem do wymagań dyrektywy IED. Oszacowania kosztów wdrożenia 

pakietu energetyczno-klimatycznego wahają się między 0,5 a 4% PKB rocznie. Dostosowanie do 

wymogów unijnych w zakresie OZE może kosztować od 5 do 13 miliardów złotych rocznie i koszty te 

obciążą przede wszystkim odbiorców energii. 

Do obszarów szczególnie zagrożonych opóźnieniem w spełnieniu warunków ex-ante do końca 

2013 r., od których zależeć będzie uruchomienie funduszy objętych Wspólnymi Ramami 

Strategicznymi w okresie 2014-2020, należy transpozycja prawa UE m.in. w zakresie gospodarki 

wodnej (RDW) czy energetyki (w tym OZE). Problemem w ocenie spełnienia warunków w niektórych 

przypadkach jest brak wystarczająco jasno określonych oczekiwań Komisji - ostateczne ustalenia 

zapadną dopiero w trakcie negocjacji.  

Ocena wpływu realizowanych działań na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

W rozdziale 8 przedstawiono analizę wpływu projektów na realizację założeń polityki klimatycznej 

w oparciu o wskaźniki OECD – Rio Markers.  

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których adaptacja do skutków zmian klimatycznych 

stanowi główny element projektu przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 4,9 mld PLN, co stanowi 

9,8% wartości podpisanych umów, przy czym najwięcej środków przeznaczono na działania związane 

z rozwojem i modernizacją infrastruktury przeciwpowodziowej, doskonalenia systemu 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, jak również ochrony brzegów morskich i stabilizacji 

osuwisk. Z kolei na realizację przedsięwzięć, w przypadku których adaptacja do skutków zmian 

klimatycznych stanowi dodatkowy element projektu, przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 2,0 

mld PLN, co stanowi 4,0% wartości podpisanych umów. 



20 | S t r o n a  

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowiła 

główny efekt projektu przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie około 2,3 mld PLN, co stanowi 4,6% 

wartości podpisanych umów, przy czym najwięcej środków wydatkowano na działania związane 

z rozwojem instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki 

wiatrowej, biogazowej i słonecznej. Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których redukcja emisji 

gazów cieplarnianych stanowiła dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni, 

przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie około 9,2 mld PLN, co stanowi 18,4% wartości umów 

podpisanych w ramach NFOŚiGW oraz programów współfinansowanych ze środków UE. 

Kluczowe wnioski i rekomendacje 

Wpływ PEP 2009-2012 na realizację kluczowych działań w obszarze ochrony środowiska był 

ograniczony. Motorem zmian w obszarze ochrony środowiska były inne dokumenty strategiczne 

obowiązujące na poziomie kraju oraz regionów, w szczególności KPOŚK, KPGO, WPGO oraz wymogi 

wynikające z legislacji wspólnotowej. PEP miał także znikomy wpływ na kształt krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, które stanowiły istotne 

źródło finansowania działań w ochronie środowiska. PEP 2009-2012 odgrywał natomiast pewną rolę 

w obszarach, które nie były szczegółowo definiowane w innych dokumentach strategicznych, 

stanowiąc m.in. wytyczną dla finansowania istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu 

ochrony środowiska działań przez NFOŚiGW. 

Realizacja założeń PEP była w znacznym stopniu uzależniona od realizacji przedsięwzięć 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków programów UE, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Kluczowe 

znaczenie w ujęciu wartościowym miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO i PROW. Mechanizm 

oddziaływania był jednak zróżnicowany. 

Analiza stopnia realizacji założeń PEP 2009-2012 prowadzi do następujących ogólnych wniosków:  

� dla 14 kierunków nie zidentyfikowano działań, które przyczyniają się do realizacji przyjętych 

założeń; 

� dla 112 kierunków podjęto działania, które przyczyniają się do realizacji przyjętych założeń, 

jednak konieczna jest ich kontynuacja, w tej grupie 37 kierunków działań ma charakter ciągły; 

� w przypadku 8 kierunków dzięki podjętym działaniom założenia zostały w pełni zrealizowane. 

Formułując założenia przyszłej polityki ekologicznej w perspektywie do roku 2020 wskazane wydaje 

się:  

� ograniczenie liczby celów, a przede wszystkim kierunków działań do najistotniejszych 

z punktu widzenia kluczowych problemów ochrony środowiska; 

� unikanie dublowania celów i zadań w stosunku do innych dokumentów strategicznych; 

� określenie oczekiwanych mierzalnych efektów planowanych działań; 

� precyzyjne określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań oraz realnego 

horyzontu czasowego, oraz źródeł finansowania. 

Powyższe postulaty, w szczególności dotyczące koncentracji na ograniczonej liczbie celów, zostały 

częściowo zrealizowane poprzez opracowanie nowego systemu dokumentów strategicznych. 

Kluczowe cele w obszarze ochrony środowiska w perspektywie do roku 2020 zostały zdefiniowane 

w SRK, BEiŚ, SZRWRiR, SIEG, a ich uzupełnieniem i uszczegółowieniem w obszarze adaptacji do zmian 
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klimatycznych jest SPA 2020. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, jak również wysoki 

poziom zaawansowania prac nad krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014-

2020, opracowanie odrębnej Polityki Ekologicznej Państwa wydaje się mało zasadne, gdyż jej rola 

oraz możliwość oddziaływania będzie znikoma.  

W miejsce PEP zasadne wydaje się opracowanie zintegrowanego programu działań Ministerstwa 

Środowiska, instytucji podległych oraz funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) 

w perspektywie do roku 2020. Program powinien stanowić operacyjne uszczegółowienie 

kierunkowych założeń przyjętych w dokumentach strategicznych, jak również ich uzupełnienie 

o działania niezbędne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony środowiska 

w perspektywie do roku 2020. Program powinien obejmować propozycję konkretnych działań, wraz 

ze wskazaniem mierzalnych efektów, instytucji odpowiedzialnych, horyzontu czasowego oraz źródeł 

finansowania. Program powinien zostać ściśle powiązany z długookresową strategią działania 

NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

W perspektywie do roku 2020 system finansowania ochrony środowiska będzie determinowany 

przez ramy wydatkowania środków UE określone m.in. w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania systemu w okresie obowiązywania PEP 2009-

2012 nie wydaje się zasadne wprowadzanie istotnych zmian w systemie programowani i dystrybucji 

środków UE, w tym środków na działania dotyczące ochrony środowiska. W przypadku programów 

finansowanych ze środków UE wskazane wydaje się ograniczenie zakresu finansowania działań 

dotyczących ochrony środowiska do wąskiego katalogu działań. Przedmiotem finansowania powinny 

być kluczowe i jednocześnie najbardziej kosztochłonne działania z punktu widzenia realizacji założeń 

akcesyjnych (gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona przyrody), jak również działania, 

których realizacja jest obligatoryjna (efektywność energetyczna, oszczędność energii, rozwój OZE). 

Pozostałe działania, kluczowe z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska, 

powinny być objęte wsparciem funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW).  

SUMMARY 

The primary objective of the study was to evaluate the implementation of The National 

Environmental Policy for 2009-2012 and its 2016 outlook as well as to determine to what extent the 

priorities, objectives and directions of activities planned in this document have been completed. The 

study provides an assessment of how the programmes co-financed from EU resources and 

environmental funds – the National Fund for Environmental Protection and Water Management 

(NFEPWM) and Voivodship Funds for Environmental Protection and Water Management (VFEPWMs) 

have contributed to the realization of the objectives set out in the National Environmental Policy for 

2009-2012, as well as an analysis of the Polish commitments in the area of environmental protection 

in the 2020 perspective and the current state of their implementation. 

Analysis of the dynamics of change based on statistical data 

An introduction to the assessment of the extent to which the NEP 2009-2012 objectives have been 

met was an analysis of available statistical data on the key areas of interest: water and wastewater 

management, waste management, air protection, nature conservation and forestry. In Chapter 2, 

selected data reflecting an overall dynamics of change in the period 2009-2012 against the previous 

four years and other Member States, and – for selected indicators – a characteristics of the dynamics 
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of change at the level of voivodships and poviats, are presented. Chapter 3 illustrates the dynamics 

of fixed capital formation for environmental protection and water management nationwide and 

within voivodships. 

In general, in the case of municipal wastewater treatment, favorable trends were observed in the 

years 2009-2012. In comparison with the 2005-2008 period, an increased growth in the processes 

associated with the construction of sewerage systems, the number of users and the number of 

sewage treatment plants, as well as the amount of treated municipal waste water was particularly 

notable, although the overall pollution reduction in waste water decreased. In voivodships in which 

by 2009 the share of population connected the sewerage systems was the lowest the highest 

increase in the number people connected the sewerage systems was recorded in 2009-2012, which 

reflects the trend of reducing disparities between regions. A significant improvement in the amount 

of heat converted sludge from municipal wastewater treatment was also observed. 

According to the Central Statistical Organization (CSO) data, over the long term there has been a 

constant downward trend in the consumption of tap water per user and during the period 2009-2012 

the dynamics of this process was slightly higher compared to the previous four years. The opposite 

trend was recorded for industrial water consumption: the downward trend observed in the period 

2005-2008 was replaced by an increasing trend in the period 2009-2012. 

In the period 2009-2012, an increase in the overall generation of waste, and thus a reversal in the 

trend of the previous four years, was observed, while positive changes in the field of municipal waste 

collection were also recorded: a decrease in the amount of collected mixed waste and an increase in 

the amount and share of municipal waste collected separately during the year, although the 

dynamics of this process was lower compared to the previous four years. The dynamics of a decline 

in the share of municipal waste subjected to storage in Poland in the years 2009-2011 was higher 

than in the European Union. Despite a rise in the standard of living, the amount of municipal waste 

produced per capita in Poland remains stable at is much lower than the EU average. 

In the period 2009-2012 there was a slight increase in the emission of gaseous pollutants from 

particularly burdensome plants, but the dynamics of this process was lower than in the previous four 

years. Emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides and carbon monoxide decreased and fugitive 

emissions, as well as the emissions of nitrous oxide and carbon dioxide increased. In the case of 

methane emissions, after an increase in the period 2005-2008, there was a decrease in the period 

2009-2012. In the period 2009-2012, as well as in the long term, a steady decline in particulate 

emissions from particularly burdensome plants has been recorded. 

Based on Eurostat data, it can be concluded that greenhouse gas emissions (expressed as CO2 

equivalent) have remained invariable in Poland since 2008, except for 2009, when it was a little 

lower. 

In the period 2009-2011, as well as in the long term, there has been an increase in energy 

consumption per capita. A positive development in the long term is an almost steady decline in 

electricity consumption per unit of GDP, although the indicator of energy consumption for Poland is 

still much higher than the EU average. In the period 2009-2011, an almost twofold increase in the 

share of renewable sources in electricity production – from 4.3% in 2008 to 8% in 2011 – took place. 

Nevertheless, Poland is still among the EU countries with the lowest share of energy from renewable 

sources. 
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In 2009-2012, there was a slight increase in the total protected area by about 0.5% compared to 

2008. Surface share of Natura 2000 sites in Poland (11%) is slightly lower than the average for the 

European Union. 

In the period 2009-2012 there was an increase in the area of forest land, as well as the area of 

afforestation carried out on non-forest land. Compared to the period 2005-2008, the dynamics of 

afforestation of non-forest areas was significantly reduced both on private land and areas managed 

by State Forests. In 2012, the forest cover reached 29.3% - an increase of 0.3 pp compared to 2008.  

Overall expenditures for environmental protection per capita in Poland are over three times lower 

than the EU average. In Poland, in the period 2009-2011, there was a fairly large increase - from 39 to 

51 EUR per capita per year. 

In the 2002-2009 period, expenditures on fixed assets in the area of wastewater management and 

water protection showed a continuous upward trend – in 2009-2011 they reached about PLN 6.5 

billion per year in current prices. A timely implementation of the accession objectives would require 

an approximately twofold increase in the annual level of expenditure by 2015. The disparity in the 

levels of investment expenses in fixed assets for the protection of water incurred in the voivodships 

were largely balanced in 2009-2011, mainly thanks to EU resources. 

In 2009-2011, expenditure for fixed assets in the area of waste management remained constant at 

approximately PLN 850 million per year in current prices. Given the anticipated needs for investment 

in municipal waste management, there should be at least a twofold increase in the level of 

expenditure in the years 2012-2020. 

In the 2005-2011 period, there was a more than twofold increase in investment in fixed assets for the 

protection of ambient air and climate from PLN 0.86 billion to PLN 2.03 billion (in constant prices of 

2000), which was significantly influenced by the availability of EU funds. 

In the 2009-2011 period, expenditures for fixed assets in the area of energy saving remained at a 

similar level of approximately PLN 340 billion per year (in current prices). Given the objectives of the 

future financial perspective, as well as the planned legislative changes in the field of energy 

requirements for buildings, you can expect an upward trend till the years 2018-2020. 

Areas of the National Environmental Policy – an assessment of the level of implementation, the 

contribution of environmental funds and programmes financed by the EU, the prospect of further 

action. 

Chapter 4 describes the activities undertaken in 2009-2012, resulting from the guidelines and 

objectives of the NEP, and presents an evaluation of their level of implementation in a five-point 

scale (actions completed, actions in progress – not requiring a follow-up, actions not completed – 

requiring a follow-up, continuous tasks, implementation of objectives not identified). In Chapter 5, 

the potential value and real contribution of environmental funds and programmes financed by the 

EU to the goals defined in the various areas of the NEP is evaluated. Chapter 9 includes 

recommendations for future directions and needs for financial intervention. The following are the 

main conclusions from the above mentioned chapters for each of the areas of the NEP. 

The objectives and lines of action defined in the area Integration of environmental principles in 

sectoral strategies have been implemented with the entry into force of the EIA Act, which introduced 

the obligation to submit to a strategic environmental assessment all strategic documents of projects, 
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including those related to land use planning and policies, plans and strategies, the implementation of 

which may have significant impacts on Natura 2000 sites. In the years 2009-2012, a number of EIA 

training courses were carried out, the GDEP also issued a number of publications on procedural 

issues related to the new regulations’ entry into force of. Achieving the objectives and following the 

lines of action set out in this area was partly dependent on financial support, and the NFEPWM had 

the largest contribution in this area (nearly 90% from PLN 15 million total value of signed contracts). 

However, the co-financed projects did not focus on the evaluation procedure of strategic documents 

and related mainly to the EIA of projects, so their impact on the implementation of the PEP was 

indirect. The creation of methodological guidelines for the SEA to ensure their appropriate quality 

seems to be the most important course of action in the 2020 perspective. 

The area Market activation for environmental protection included various activities aimed at 

developing an environmentally friendly production of goods and environmentally conscious 

consumer attitudes. The share of public contracts with a "green" object of contract or containing 

environmental criteria increased from 4% in 2006 to 12% in 2012. "Green" jobs were promoted with 

the support of EU funds under the OP HC. Measures to promote sustainable patterns of consumption 

were carried out in 2009-2012 on a much larger scale than in previous years – the Ministry of 

Environment ran a number of national campaigns. Information campaigns were carried out by NGOs 

and public institutions at various levels. Projects for the transfer to Poland of the latest technologies 

for environmental protection gained financial support. 

In 2009, the Ministry of Environment launched the GreenEvo – Green Technology Accelerator, for the 

promotion of domestic companies involved in the development of green technologies in 

international markets. In the 2007-2012 period, about PLN 500 million from environmental funds and 

EU programmes - of which about 50% under the Operational Programme Infrastructure and 

Environment (OP I&E), 21% -), and 15% - Operational Programme Innovative Economy (OPIE) - 

Regional Operational Programme (ROP - was allocated to projects for the activation of the market for 

environmental protection. Nearly 90% of the value of the signed contracts went to support the 

implementation of innovative technologies by enterprises (mainly OP I&E and ROP), and 9% - for 

campaigns to promote sustainable patterns of consumption (mainly the NFEPWM and OP I&E). In the 

2020 perspective, the creation of proper conditions for the development of sustainable production 

and consumption, including the development of public awareness and support for the development 

of Polish innovative environmental technologies should be considered essential. 

The scope of action taken in the area Environmental management was relatively insignificant. In 

2009-2012, 26 new companies were registered in the EMAS system, and at the end of 2012, the total 

number was 39 organizations. One EMAS information campaign for entrepreneurs was organized. No 

progress in creating economic benefits for companies and institutions participating in EMAS was 

identified. Potential benefits for companies with eco-management certification can consist in giving 

preference to such companies in the public procurement system, but there is no information about 

the application of this criterion on a larger scale. Organizations certified under EMAS can therefore 

expect a lower frequency of inspections by the Institute of Environmental Protection. In the 2007-

2012 period, in the private and public sectors a relatively small amount of PLN 2 million was allocated 

to projects for the implementation of environmental management systems, mainly under the OP I&E 

and the ROP. The most important course of action in the perspective of the year 2020, is a system of 

legislative and financial solutions to encourage and support the implementation of environmental 

management systems.  
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Measures for the improvement of methods for sharing environmental information, environmental 

education and cooperation with the media and NGOs, as well as public awareness campaigns 

described in the area Market activation for environmental protection, served the main objective 

formulated in the area Public participation environmental protection measures. In the area of 

legislation, the most significant progress was reached thanks to the entry into force of the  EIA Act 

and the Act of March 4, 2010 on spatial information infrastructure. In 2009-2012, a significant 

improvement of methods of sharing information about the environment and its protection by public 

institutions took place, in particular through the creation of electronic databases, publicly available 

via the Internet (e.g. ekoportal.gov.pl), including spatial data (e.g. geoserwis.gdos.gov.pl; 

geoportal.gov.pl; ikar2.pgi.gov.pl; geoportal.kzgw.gov.pl). The value of projects in the years 2007-

2012 amounted to approx. PLN 500 million, of which nearly 30% in the case of VFEPWMs, and about 

27% each - OP HC and the NFEPWM. Approx. 65% of the resources was spent on environmental 

education and nearly 13% - on the development of information platforms and environmental 

databases. The NFEPWM and OP I&E were key contributors to the financing of projects implemented 

by NGOs. Environmental education, with an emphasis on school education, should be considered one 

of the most important lines of action in the 2020 perspective 

The measures implemented in the area Research and development activities and technology 

progress included R & D and implementation projects and programmes, such as: 

• Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - a joint initiative of the NFEPWM and The 

National Centre for Research and Development supporting the development of Polish 

environmental technologies through funding research, development and implementation 

activities; 

• Strategic research and development programme of The National Centre for Research and 

Development Advanced energy generation technologies. 

• Strategic research project of The National Centre for Research and Development An 

integrated system of reducing operational energy consumption in buildings. 

An IT system of the Environmental Protection Inspectorate, EKOINFONET, was developed with 

support from the NFEPWM. In the 2007-2012 period, approximately PLN 1.3 billion was earmarked 

for projects related to the development of research and technical progress in the area of 

environmental protection. Resources of the OPIE (37.5%), OP HC (19.8%), OP I&E (18.8%) and ROP 

(14.4%) were of crucial importance in view of the goal. The biggest part (more than 50% of the value 

of the signed contracts) was spent on retrofitting institutes and universities with modern equipment, 

as well supporting specialized training in faculties related to environmental protection. Over 30% of 

the funds was allocated to pro-environmental innovation, R & D and implementation. The most 

important course of action in the perspective of the year 2020, should be to support the 

development and implementation of eco-innovation. 

Measures implemented in the area Liability for environmental damage covered the creation of a 

registry of damage and remedial action by the Chief Inspector of Environmental Protection, the 

preparation of draft amendments to the Law on the prevention and repair of environmental damage 

and training for the Regional Directorate of Environmental Protection, the General Directorate for 

Environmental Protection and forest law enforcement. Measures aimed at creating an 

operationalized system for preventing damage to the environment, in particular signaling the 

possibility of damage, were not identified. The years 2009-2012 saw a significant enhancement of the 
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equipment of the Inspectorate of Environmental Protection through projects financed from EU funds 

under the OP I&E and ROPs, and with the support of the NFEPWM and the Norwegian Financial 

Mechanism. 

In 2010, on the initiative of the Chief Inspector of Environmental Protection and the NFEPWM, the 

Ecological Bombs programme, aimed at the reclamation of degraded land, posing a serious threat to 

the environment was founded. About 100 million PLN from environmental funds and EU 

programmes (OP I&E and ROPs) was spent on projects in the period 2007-2012, with nearly 99% of 

this amount earmarked for strengthening the equipment of the Environmental Protection 

Inspectorate. The main lines of action in this area in the 2020 perspective should be to develop 

systemic solutions for the prevention of environmental damage and the extension of the programme 

and the target group for training courses (after the entry into force of the amended regulations 

related to environmental damage). 

Significant progress in restoring the proper role of spatial planning across the country, which was the 

main objective in the defined area Environmental aspect of physical planning, was not identified. 

After 2008, a considerable weakening in the growth of the country area covered by local land use 

plans (less than 1 percentage point per year) took place. The EIA Act, which imposed a duty to carry 

out a strategic environmental assessment for designs of planning documents at all levels significantly 

strengthened the enforcement of the obligation to take into account environmental requirements in 

spatial planning and development. Also the Regional Director for Environmental Protection was 

included in the process of negotiating decisions on the location of investments. 

Work on the implementation of the concept of ecological corridors has been launched, but the major 

part is planned for implementation in 2014-2016. In 2009-2012, the creation of the NATURA 2000 

network was completed in Poland – it includes 145 special protection areas and 845 special areas of 

conservation (in the opinion of the European Commission this list is incomplete and an infringement 

procedure against Poland is under way). Plans of protection tasks for these areas are being 

developed with financial support from the EU under the OP I&E. In addition to continuing this work, 

in the perspective of the year 2020 it is also advisable to take systemic action towards covering the 

largest possible area of the country with local land use plans and designating a network of ecological 

corridors, as well as ensuring their protection through the creation of appropriate legal instruments. 

Activities undertaken in the framework of the National Strategy for the conservation and sustainable 

use of biological diversity and action programme for 2007-2013 serve the primary objective 

formulated in the area Nature protection, which is sustaining the rich biodiversity of the Polish 

nature. The inventory and valuation of biodiversity for Natura2000 is not finished – there is about 

20% of the habitat areas left. Measures for restoring natural habitats and sanctuaries of species in 

protected areas with the maintaining of endangered species and genetic diversity of plants, animals 

and fungi were carried out primarily within projects funded from the OP I&E, the NFEPWM and, to a 

lesser extent, ROPs, RDP and LIFE + (a total of about PLN 440 million). Also the agri-environmental 

programme of the RDP was very important from the point of view of environmental protection – 

payments totaling more than PLN 680 million were made as part of the packages: Extensive 

permanent grassland, Protection of endangered bird species and habitats outside of Natura 2000 

sites, Protection of endangered bird species and habitats on Natura 2000 sites, Buffer zones. The 

Ministry of Environment, the General Directorate for Environmental Protection (GDEP) and NGOs 
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implemented in 2009-2012 a number of educational and promotional activities aimed at raising 

public awareness of environmental protection. The GDEP also started substantive cooperation with 

NGOs in the field of nature conservation. Tasks resulting from the Berne Convention related to 

invasive alien species and the protection of large carnivores were implemented, and in 2010, the 

National Landscape Convention Secretariat was founded. In total, in the years 2007-2012, PLN 2.2 

billion was spent on projects from environmental funds and EU programmes , of which about 31% 

under the RDP, 19.5% - the NFEPWM, 17.4% - OP FISH (payments for the temporary cessation of 

fishing activities in order to restore fish populations), and 13.2% - OP I&E. The preparation and 

implementation of plans of protection tasks and the adaptation of national efforts to the new 

Biodiversity Strategy 2020 should be considered the most important directions in the 2020 

perspective. 

The implementation of the National Afforestation Programme was one of the main lines of action in 

the area Protection and sustainable development of forests. Due to insufficient supply of land for 

afforestation, the plan for 2009-2012 was implemented in only about 15% , both on State Forest and 

private lands. During this period, six new Promotional Forest Complexes were formed and two major 

projects for increasing water retention in forest areas, funded by the EU under the OP I&E, were 

completed. The Forest Management Plans and all planned afforestation on Natura 2000 sites were 

subject to strategic environmental assessment. Work on the reconstruction of stands aimed at 

increasing the share of broadleaved species and diversifying species and age structure, and 

programmes for the restitution of fir in the Sudeten Mountains and the protection and restoration of 

yew, were continued. Since 2009, the PEFC certification system (beside the currently applicable FSC) 

has been introduced in the National Forests. Environmental funds and programmes co-financed from 

EU resources were particularly important in view of the programme of afforestation on lands 

belonging to the State Forests (RDP) and the implementation of small retention programmes in 

forests (OP I&E) - the total amount of funding was approximately PLN 1.2 billion. For other directions 

of action, the State Forests' own resources played a key role. In the perspective of 2020, it is 

advisable to continue the activities of the years 2009-2012, with particular emphasis on the creation 

of coherent ecological corridors and forest complexes. 

It is mainly activities in the field of legislation and planning that served the objectives and directions 

defined in the area Rational management of water resources. The Floods Directive, elements of the 

WFD, the Environmental Quality Standards Directive and the Marine Strategy Framework Directive 

have been implemented. The Amendment of Water Act, including a full adjustment of the Polish law 

to the EU law in all areas of infringements identified by the European Commission, is being 

processed. In 2012, the objectives for the reform of the system, which involved mainly the separating 

of powers in the field of investment and keeping the Treasury assets related to water management 

from administrative and planning functions, a systemic solution to the problem of the under-funding 

of water management tasks, and the ensuring of complementarity to the policy of water charges, 

with regard to the principle of cost recovery for water services, were all pursued. 

Water Management Plans for 10 river basins and the national water and environmental programme 

have been developed and approved. In 2011, a preliminary flood risk assessment in river basins 

(under the IT System of the Country's Protection) was made. Work on the implementation of 

the Water Management IT System, documenting of Major Groundwater Reservoirs and educational 

and promotional activities for the rational management of water were carried out. In the years 2007-

2012, more than PLN 4.8 billion from the environmental funds and programmes of the EU was spent 
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on projects. The resources of the NFEPWM (about 40% of the total value of signed contracts), the OP 

I&E (26.3%) and the RDP (21.1%) were of crucial importance from the point of view of the objective. 

Financial intervention had a significant impact on the NEP objectives of related to the development 

and implementation of flood prevention infrastructure and prevention mechanisms. In other areas, 

the impact of environmental funds and programmes financed by the EU should be considered 

insignificant due to the small scale of activities (small retention, educational activities) or little 

relevance to the achievement of the NEP objectives (drainage in agriculture). In the perspective of 

2020, the implementation of a systemic reform in the scheduled form, as well as the updating and 

implementation of management plans and flood risk management plans will be of crucial 

importance. 

The main focus of activities in the area Land protection was promoting good agricultural practices 

and organic farming (mainly under the RDP), and promoting healthy food. The scale of degraded land 

reclamation carried out in 2009-2012 was small compared to the needs. Reclamation projects were 

subsidized mainly from the NFEPWM, and EU resources under the OP I&E, the ROP and LIFE+. 

A separate strategy for soil protection was not developed, but this subject was included in the draft 

strategy for Energy Security and Environment and strategy for Sustainable Rural Development, 

Agriculture and Fisheries for the years 2012-2020. The total value of signed contracts for projects 

that have a direct or indirect impact on achieving the objectives of the NEP in this area amounted to 

PLN 2.3 billion, of which 56% was contributed by the RDP, and 21% by the NFEPWM. Agri-

environmental payments, attributable to the support of organic farming and soil and water 

conservation, accounted for over 56% of the value of signed contracts, while the rehabilitation of 

degraded areas and closed storage sites - 40%. By 2020, it is recommended to continue activities 

aimed at the protection of agricultural soils and the inventory and restoration of degraded land.  

In 2009-2012, in the area Managing geological resources, considerable progress has been made on 

improving legislation. In 2012, the Law on Mining and Geology including, among others, detailed 

legal solutions for the procedure of granting licenses for the exploration, prospecting and production 

of hydrocarbons from geological layers, came into force. The Law imposes a mandatory tender 

procedure for concessions for exploring, prospecting and extracting hydrocarbon. Two revisions of 

the Geological and Mining Law are being proceeded – one implementing the CCS Directive and the 

other introducing a new model of supervision and management of the extraction of hydrocarbons. 

The projects - Identification of formations and structures for safe geological storage of CO2, including 

their monitoring programme, Monitoring of the Seismic Hazard of the Territory of Poland, Landslide 

Counteracting System (LCS) - subsidized by the NFEPWM were carried out.  

In 2009-2012, there was a significant progress in the access to maps and geological data through 

online tools. Work on the geoenvironmental map of Poland and geo-engineering atlases for major 

cities was continued, geosites and geoparks were created. The resources of the NFEPWM (61.5%) 

and the OP I&E (30.2%) were of crucial importance for the implementation of activities in this area, 

and the total amount of funding amounted to PLN 1.3 billion. Most of the funds (nearly 59%) was 

spent on the implementation of projects involving the implementation of research, documentation, 

maps and databases of geological and hydrogeological conditions. In the perspective of 2020, the 

development of hydrocarbon production from unconventional sources (gas and shale oil) and 

increasing the efficiency of coal are likely to be among the major courses of action.  
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Objectives and activities included in the area The environment and human health were associated 

primarily with the issue of counteracting major industrial accidents. In 2010, the implementation of 

the SEVESO II Directive into Polish law was completed. The Institute of Environmental Protection 

conducted numerous trainings on the issue of major accidents – for representatives of government 

administration, local governments, businesses of high and increased risk of serious industrial 

accidents, and other institutions. In 2009-2012, there was a significant improvement in the 

equipment of the Inspectorate for Environmental Protection and the State Fire Service with modern 

measuring and chemical and environmental rescue tools, which was made possible through financial 

support from the EU under the OP I&E, the ROP and the NFEPWM. The involvement of public funds 

in the implementation of the objectives of this area amounted to PLN 700 million, of which 52% 

within the ROP. More than 77% of the funds was earmarked for the equipment of fire brigades with 

specialized fire-fighting and rescue, as well as  chemical and environmental emergency appliances. In 

the perspective of 2020, the implementation of the SEVESO Directive III will be the most important 

task in this policy area.  

Measures taken during the period 2009-2012 in the area Air quality were associated largely with the 

need to meet Poland's accession commitments. The requirements of the NEC Directive were met in 

full – in 2009-2011, the annual emission of SO2, NOx, NMVOC and NH3 were not exceeded, and the 

requirements of the LCP Directive were implemented although slight exceedances of limits were 

reported. The CAFE Directive was implemented through an amendment to the Environment 

Protection Act dated 13 April 2012. Air protection programmes were developed and implemented in 

areas where exceedances of air quality standards had been reported. In 2009-2011, a reduction of 

SO2, NOx and fine particulate matter from energy production were recorded, but slower than in 

2006-2008. In 2009, the Council of Ministers adopted the Energy Policy of Poland until 2030, which 

included provisions for stimulating energy efficiency and promoting renewable energy. The 7.5% 

share of renewable energy in gross final energy consumption, planned for 2010, was achieved (9.3%). 

Modernization efforts in the energy sector, such as those aimed at complying with the requirements 

of environmental protection (mainly financed from companies' own resources) were also carried out. 

From the point of view of the objectives defined in the analyzed policy area, resources of VFEPWMs 

(47.2%), the OP I&E (22.4%) the NFEPWM (15.9%) and the ROP (12.6%) were of crucial importance. 

The total amount of funding was PLN 12.4 billion, of which over 40% was spent on activities related 

to increasing energy efficiency of buildings, and 33.6% - on building a plant for the production of 

energy from renewable sources. Improving air quality (in particular PM10, PM2, 5 and 

benzo(a)pyrene) and the removal of administrative barriers and creating economic incentives for the 

development of renewables should be a priority in the 2020 perspective. Compliance with the IED 

Directive will also be a major challenge.  

The main line of action in the area Water protection consisted in the implementation of the National 

Programme for Municipal Wastewater Treatment. The estimated reduction of total biodegradable 

pollution load from urban areas in 2011 amounted to 76%. By the end of 2013, the adoption of an 

amendment to the Water Act is planned, which will introduce a new definition of urban areas and 

a transition from Article 5.4. to Article 5.2 of Directive 97/271/EWG due to incorrect transposition. 

For 19 areas designated as particularly vulnerable to nitrates from agricultural sources (Nitrate 

Vulnerable Zones - NVZs), representing 1.48% of the country, action programmes were developed, 

but their implementation lay with the agricultural sector and a number of problems occurred in the 

process. On the national scale, an increase in the use of nitrogen in agriculture was reported. The 
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water monitoring system underwent transformation in the years 2009-2012 – the number of 

measurement points was extended and the scope of measurements (e.g. for priority substances) was 

reduced. In 2009-2012, the amount of stored sewage sludge from municipal sewage treatment 

plants was reduced, while the amount of sludge converted thermally grew considerably and in 2012 

for the first time exceeded the amount of landfilled waste. The total value of assistance to projects 

from environmental funds and EU programmes in the area Water protection amounted to PLN 26.8 

billion, of which 44% - under the OP I&E, 17.7% - the NFEPWM, and 15.6% - VFEPWMs. Nearly 97% of  

resources were allocated to the development of the collection system and waste water treatment in 

urban areas (The National Programme for Municipal Waste Water Treatment – NPMWWT). The 

accession commitments in the area of waste water treatment (full implementation of the NPMWWT) 

should be considered as the most important task in the 2020 perspective. 

In 2009-2012, the overall trend of separating waste generation from the economic growth of the 

country – one of the main objectives of the NEP in the area Waste management – was maintained in 

Poland. In 2012, a reform of the system of collecting and recycling municipal waste was introduced, 

of which the main feature was to transfer the responsibility for organizing, collecting and managing 

municipal waste to municipalities. Projects to built six municipal waste incineration plants with total 

annual processing capacity of 1 million tons were launched. Landfills not meeting EU standards were 

closed or their closing procedure was initiated, their rehabilitation is slowly progressing. The level of 

WEEE collection in 2012 amounted to 3.88 kg / person / year, and the collection of waste batteries 

and accumulators in 2011 – to 34.2%. The collection and dismantling of end-of-life vehicles can be 

assessed as ineffective, mainly because of the shadow economy. The years 2009-2012 saw the 

intensification of environmental education on proper waste disposal. A campaign to eliminate 

landfills containing unwanted pesticides and to dispose of PCBs from transformers and capacitors is 

nearing completion. In the years 2007-2012, more than PLN 7.1 billion from environmental funds and 

EU programmes was allocated to projects . The resources of the OP I&E (47%) and the NFEPWM 

(30.4%) were of crucial importance. More than 80% of resources was spent on the construction, 

expansion or modernization of municipal and medical waste treatment plants, including incineration 

plants. In the perspective of 2020, further improvement of waste management in order to meet the 

accession commitments, and public education on waste generation reduction and waste pre-

selection in households appear to make up the most important directions. An assessment of the 

exposure to excessive noise and excessive impact of electromagnetic fields, as well as measures 

taken to reduce those risks were medium-term objectives in the policy area Noise and 

electromagnetic field impacts. Significant delays in relation to deadlines set by Directive 2002/49/EC 

took place in the acoustic mapping and the development and implementation of noise protection 

programmes. Noise monitoring results show that exposure to excessive noise in the environment is 

increasingly felt, especially in the urban environment and the underlying cause is transportation. An 

assessment of the exposure to excessive noise and excessive impact of electromagnetic fields and 

measures taken to reduce those risks were medium-term objectives in the area Noise and 

electromagnetic field impacts. Significant delays in meeting the deadlines set by Directive 

2002/49/EC occurred in the case of acoustic mapping and the development and implementation of 

noise protection programmes. Noise monitoring results show that exposure to excessive noise in the 

environment is increasingly felt, especially in urban environments and the underlying cause is 

transportation. 
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An assessment of the exposure to excessive noise and excessive impact of electromagnetic fields and 

measures taken to reduce those risks were medium-term objectives in the area Noise and 

electromagnetic field impacts. Significant delays in meeting the deadlines set by Directive 

2002/49/EC occurred in the case of acoustic mapping and the development and implementation of 

noise protection programmes. Noise monitoring results show that exposure to excessive noise in the 

environment is increasingly felt, especially in urban environments and the underlying cause is 

transportation. Electromagnetic field monitoring in the years 2008-2010 showed that despite 

a growing number of installations of mobile communications base stations an increase in the average 

levels of RF electromagnetic fields is not observed. Radiocommunication systems, including most 

mobile installations, have to be reported to environmental authorities in accordance with the 

Regulation of the Minister of the Environment of 2 July 2010. In the years 2007-2012, approximately 

PLN 18 million was spent on projects in this policy area, of which 42% under the ROP, 30.9% under 

the NFEPWM, and 27.2% under VFEPWMs. More than half of the resources were allocated to the 

creation of noise maps, and more than 40% the development of a system of noise monitoring. In the 

perspective of 2020, the implementation of noise protection programmes should be a priority. 

Objectives and activities included in the area Chemicals in the environment related primarily to the 

implementation of the REACH Regulation. In 2009, the Polish law adopted regulations on the 

competences of authorities in relation to tasks assigned in the REACH Regulation and how to comply 

with other obligations resulting from the Regulation (competent authority - Inspector for Chemical 

Substances, supervisory authorities, customs authorities). Act of. 25 February 2011 on the chemical 

substances and their mixtures incorporated the provisions of the CLP Regulation for the Polish legal 

system and clarify the powers of the supervisory authorities and their scope of control. REACH and 

CLP dissemination and educational activities were carried out by the National Information Centre for 

REACH and the REACH and CLP Consultation Point of the Ministry of Economy. The office for 

Chemical Substances actively cooperated with the European Chemicals Agency (ECHA) and the 

European Commission. In 2009-2012, the pace of removing asbestos-containing products was low - 

about 156,000 Mg per year. The involvement of environmental funds and EU programmes in the 

implementation of the objectives set out in this policy area amounted to approximately PLN 200 

million, of which 57.5% - VFEPWMs, 33% - the NFEPWM. Projects for removing and disposing of 

asbestos (76% of funds) were critical in terms of quantity and value. In the perspective of 2020, the 

effective monitoring of chemical substances admitted to the market should be a priority. The 

resources of the OP I&E (33.8%), the NFEPWM (21.3%), VFEPWMs (18.5%), RDPs (11%) and the ROP 

(11%) had the greatest contribution to the objectives of the NEP 2009-2012. 

Complementarity of activities and consistency of the NEP with strategic documents 

Chapter 4 points to a complementarity between lines of action within individual policy areas 

(legislative, promotional, informational, educational, legal and organizational measures complement 

each other leading to the achievement of the strategic objective in each area) and - for the entire 

document – between different areas. Many similar activities listed in different areas which were 

aimed at achieving different objectives, such as measures to improve the functioning of 

environmental monitoring and environmental education, were also identified.  

An analysis of national and regional strategy papers in terms of their compliance with the objectives 

outlined in the National Environmental Policy 2009-2012, presented in Chapter 6, revealed a high 
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integrity in the environmental area. The policy areas best represented in national and regional 

strategies are: Rational management of water resources, Land protection and Nature conservation, 

whereas Chemicals in the environment and Liability for environmental damage, are the least 

represented. 

 

Assessing the fulfillment of the requirements of the Treaty of Accession and ex-ante conditionality 

by Poland 

Chapter 7 gives an assessment of the degree to which Poland's accession commitments and 

requirements arising from the ex-ante conditionality have been met. 

In the area of waste water management the reduction rate of biodegradable pollution provided for 

in the Treaty of Accession (86% ) was not obtained - in 2011, the reduction reached 76%. The 

required level of coverage by collective sewage service was reached in 406 metropolitan areas, which 

represent only 23% of all the metropolitan areas, and 1322 of them (77%) did not yet reach the 

required levels of coverage. So far, Poland has implemented the Waste Water Directive under Article 

5.4, while the transition period (until end of 2015), provided for in the Treaty of Accession, refers to 

Article 5.2 (and Art. 4). Therefore, an urgent need to adapt activities to Art. 5.2 of the Directive, and 

thus the treatment of waste water with increased nutrient removal in metropolitan areas above 

10 000 pe, and not, as previously assumed - 15 000 pe, arose . By the end of 2012, expenditure on 

the NPMWWT reached almost PLN 46.3 billion. The estimated cost of carrying out the 4th NPMWWT 

by 2015 is nearly 29.4 billion PLN. 

In the area of the protection of biological diversity the implementation of the Habitats and Birds 

Directives is crucial. Due to their incomplete transposition, among others with regards the obligation 

to protect the cormorant, the gray heron and the otter countrywide, the European Commission 

initiated proceedings against Poland which resulted in judgments of conviction of the ECJ. Another 

problem in the meeting of the Treaty requirements is the fact that most of the national parks, natural 

parks and reserves have no plans of conservation tasks, even though they are required by law. Plans 

of conservation tasks for Natura 2000 sites are in preparation – the projects subsidized under the OP 

I&E which are currently underway and are planned for the coming years will enable Poland to fulfill 

its obligations towards the EU in this regard. The monitoring of birds (including Natura 2000 special 

protection areas) and the monitoring of species and habitats, with particular emphasis on Natura 

2000 special habitat protection areas, are carried out in the framework of State Environmental 

Monitoring. According to current estimates, in the 2014-2020 period the financial capital of EUR 50 

million is required to meet the accession commitments through implementing the provisions of the 

Habitats and Birds Directives. Significant efforts for the protection of biodiversity, which will enable 

the implementation of the accession commitments in the long term and the implementation of 

active protection of habitats, will require spending approximately EUR 1 billion. 

Municipal waste management, in particular with regard to the mass of biodegradable municipal 

waste that can be sent to landfills, is a key problem area in the field of waste management, in which 

accession commitments have not been fulfilled. In order to fulfill the accession commitments, a 

reform of municipal waste management system, which came into force in 2013, was conducted. 



33 | S t r o n a  

Capital expenditures for the years 2011-2020 in the area of waste management are estimated at 

between 7 and 20 billion PLN. 

Acts of Community legislation in the field of air and climate protection, energy efficiency and 

renewable energy have been implemented into Polish law with a delay. The European Commission 

also raised concerns about the incomplete implementation of some of the EU regulations. Due to the 

nature of the energy sector and the municipal sector, Poland has a big problem in achieving the air 

quality standards as defined in the CAFE Directive with respect to PM10 and Directive 2004/107/EC 

with respect to benzo(a)pyrene. It is estimated that the cost of adapting Poland to EU legislation with 

regards the protection of air will amount to several billion PLN. The highest cost will be related to the 

development and implementation of air protection programmes and adapting to the requirements of 

the IED Directive. Estimates of the costs of implementing energy-climate package are between 0.5 

and 4% of GDP per year. Adaptation to EU requirements in the field of renewable energy sources 

could cost between 5 to 13 billion dollars per year and the costs will be primarily charged to the 

consumers of energy. 

The transposition of EU law, e.g. with respect to water management (WFD) or power industry 

(including renewable energy), is an area particularly at risk of delays in complying with the ex-ante 

conditionalities by the end of 2013 and the mobilization of funds under the Common Strategic 

Framework for 2014-2020 will depend on the fulfillment of these conditionalities. The lack of 

sufficiently clear expectations of the Commission leads to problems in assessing the meeting of the 

conditionalities in some cases - final assessments will only be made during negotiations. 

Evaluation of the impact of ongoing activities on climate change 

Chapter 8 presents an analysis of the impact of projects on the implementation of climate policy 

objectives based on the OECD Indicators - Rio Markers. 

A total of PLN 4.9 billion was spent in 2007-2012 on projects with adaptation to the effects of 

climate change as a key element. This amount represents 9.8% of the value of signed contracts. Most 

of these funds were spent on the development and modernization of flood control infrastructure, 

and improvement of the system of counteracting natural hazards, coastal protection and stabilization 

of landslides. A total of PLN 2.0 billion was spent in 2007-2012 on the implementation of projects for 

which the adaptation to the impacts of climate change was an additional component. The amount 

represents 4.0% of the value of signed contracts. 

A total of approximately PLN 2.3 billion - 4.6% of the value of the signed contracts - was spent in 

2007-2012 on projects with a reduction in greenhouse gas emissions as their main effect. Most of 

the funds were spent on activities related to the installation of plants for the production of 

renewable energy, particularly wind, biogas and solar energy. A total of approximately PLN 9.2 

billion, which represents 18.4% of the value of contracts signed in the framework of the NFEPWM  

and programmes co-financed with the EU funds, was spent in 2007-2012 on projects with the 

reduction in greenhouse gas emissions as an additional effect or where the effect was indirect . 

Key findings and recommendations 

The impact of the NEP 2009-2012 on the implementation of key activities in the field of 

environmental protection was limited. The driving force of changes in the field of environmental 
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protection were other strategic documents in force at the national and regional level, in particular 

NPMWWT, National Waste Management Plan, the VWMP and the requirements of Community 

legislation. The NEP had also a negligible influence on the national and regional operational 

programmes co-financed from EU funds, which were the major sources of funding for environmental 

activities. However, the NEP 2009-2012 played a role in areas that were not defined in detail in other 

strategic documents, serving as a guideline for the NFEPWM with regards the financing of activities 

that support the functioning of the environmental protection system. The meeting of the NEP 

objectives was heavily dependent on projects financed or co-financed through EU programmes, the 

NFEPWM and VFEPWMs. The resources of the OP I&E, the NFEPWM, VFEPWMs, ROPs and the RDP 

were of key qualitative importance. The mechanisms of impact, however, were diverse. 

An analysis of the extent to which the NEP 2009-2012 objectives were met leads to the following 

general conclusions: 

� In the case of 14 directions for action, activities that contributed to the policy objectives 

were not identified. 

� For 112 directions, actions were taken that contribute to the meeting of the objectives, but 

which require continuation, in this group of 37 directions are of a continuous character. 

� in the case of 8 directions, objectives were fully achieved due to the implemented measures 

When formulating guidelines for the future environmental policy in the perspective of 2020, it seems 

desirable to: 

� reduce the number of targets and, in particular, the number of directions, to the most 

important from the point of view of the key problems of environmental protection; 

� avoid the duplication of goals and objectives in relation to other strategic documents; 

� determine the expected measurable effects of the planned activities; 

� determine precisely the entities responsible for the implementation of activities and real 

time horizons, as well as funding sources. 

The above postulates, in particular those regarding the focusing on a limited number of objectives, 

have been partially met through the development of a new system of strategic documents. Essential 

objectives in the area of environmental protection until 2020 have been defined in the National 

Development Strategy, the Strategy of Energy Safety and Environment, the Strategy of Sustainable 

Development of Agriculture and Fisheries and the Economy Innovation and Efficiency Strategy. The 

SPA 2020 complements and specifies them in the area of adaptation to climate change. Taking into 

account the above factors, as well as a strong progress of work on the national and regional 

operational programmes for 2014-2020, it does not seem appropriate to develop a separate National 

Environmental Policy as its role and the possibility of impact would be negligible. 

It seems reasonable to develop, in place of the NEP, an integrated programme of activities of the 

Ministry of Environment, subordinate institutions and environmental funds (NFEPWM and 

VFEPWMs) in the perspective of 2020. The programme should provide operational specification of 

the directional objectives adopted in strategic documents, as well as complement the activities 

necessary for the proper functioning of the system of environmental protection until 2020. The 

programme should include a proposal for specific activities, together with an indication of 

measurable effects, the responsible authorities, the time horizon and the sources of funding. The 
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programme should be closely linked to the long-term business strategy of VFEPWMs and the 

NFEPWM. 

In the perspective of 2020, the system of environmental funding will be determined by the EU 

financial framework set out, among others, in the Law on Development Policy. Given the system's 

mode of operation during the term of the NEP 2009-2012, it seems to be reasonable to implement 

significant changes in the system of programming and distributing EU funds, including the resources 

for environmental protection activities. For programmes funded by the EU, it seems desirable to limit 

the scope of financing environmental protection activities to a narrow catalog of measures. The 

essential and most cost-consuming activities in terms of complying with the accession commitments  

(in wastewater management, waste management and nature protection), as well as mandatory 

activities (in energy efficiency, energy conservation, renewable energy) should be funded. Other 

activities, crucial for the effective implementation of the environmental policy should be supported 

from environmental funds (the NFEPWM and VFEPWMs).  
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1. WSTĘP 

Podstawowym celem badania było dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 

2009-2012 z perspektywą do roku 2016, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 

Rady Ministrów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim 

zakresie zostały zrealizowane priorytety, cele i kierunki działań zaplanowane w tym dokumencie. 

Opracowanie zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeń zawartych Polityce 

ekologicznej państwa w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE, oraz 

fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i WFOŚIGW), jak również analizę zobowiązań Polski w obszarze 

środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. 

Efektem prac analitycznych są horyzontalne rekomendacje, które dotyczą założeń polityki 

ekologicznej w perspektywie do roku 2020 oraz pożądanej modyfikacji instrumentów, które 

przyczyniają się do jej realizacji. 

Historia polityki ekologicznej państwa sięga 1991 r., w którym weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) dla wdrożenia 

jednolitego systemu kontroli przestrzegania tego prawa i w tymże roku wydano pierwszą politykę 

ekologiczną państwa, jako dokument strategiczny dla rozwoju kraju. W dniu 8 maja 2003 r. Sejm RP 

przyjął dokument „Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007-2010”. Ze względu na nadmierną ogólnikowość, a także nieaktualność wielu istotnych 

elementów, szczególnie w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej konieczna stała się jego 

aktualizacja. Opracowano wówczas dokument będący przedmiotem niniejszego badania.  

Polityka ekologiczna państwa wyznacza cele średniookresowe polityki do 2016 roku, a dla nich 

kierunki działań na lata 2009-2012 w ramach następujących dziedzin: 

• Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 

• Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, 

• Zarządzanie środowiskowe, 

• Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 

• Rozwój badań i postęp techniczny, 

• Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 

• Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym, 

• Ochrona przyrody, 

• Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 

• Ochrona powierzchni ziemi, 

• Gospodarowanie zasobami geologicznymi, 

• Środowisko a zdrowie, 

• Jakość powietrza, 

• Ochrona wód, 

• Gospodarka odpadami, 

• Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 

• Substancje chemiczne w środowisku. 
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Opracowanie zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeń zawartych Polityce 

ekologicznej państwa w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE, oraz 

fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i WFOŚiGW), jak również analizę zobowiązań Polski w obszarze 

środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o następujące metody i narzędzia badawcze: 

� Analiza danych wtórnych (desk research) 

Kluczowym źródłem informacji w ramach badania były bazy danych statystycznych (GUS, EUROSTAT), 

analizy, raporty i opracowania instytucji ustawowo zobowiązanych do monitorowania stanu 

środowiska oraz informacje generowane przez instytucje zaangażowane w realizację polityki ochrony 

środowiska, jak również wdrażanie funduszy europejskich w Polsce – np. bazy danych 

dofinansowanych przedsięwzięć i sprawozdania z działalności NFOŚiGW, sprawozdania z działalności 

WFOŚiGW, System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych 

i Funduszu Spójności (SIMIK). 

� Ankieta CAWI/CATI 

Zindywidualizowana ankieta internetowa CAWI została skierowana do wszystkich gmin i urzędów 

marszałkowskich. Otrzymano zwrot 420 ankiet. Badaniem CAWI zostały objęte także inne podmioty, 

które związane są z realizacją założeń PEP (zwrot 184 ankiet). Badaniem telefonicznym CATI zostali 

objęci przedstawiciele przedsiębiorstw. Wykonano łącznie 116 ankiet telefonicznych. 

� Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji kluczowych z punktu widzenia 
wdrażania PEP 2009-2012  

W ramach badania przeprowadzono 15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji 

kluczowych z punktu widzenia wdrażanie założeń PEP 2009-2012, tj. z przedstawicielami: 

poszczególnych departamentów Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, GIOŚ, KZGW oraz DGLP. Celem 

wywiadów było m.in. uzyskanie wstępnych opinii nt. przyjętych założeń metodycznych oraz 

analizowanych zagadnień, w tym przede wszystkim stopnia osiągnięcia celów poszczególnych PEP. 

Jako uzupełnienie IDI przeprowadzono telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z przedstawicielami 

instytucji, zaangażowanych w realizację działań zapisanych w PEP 2009-2012. 

� Analiza wskaźnikowa 

W ramach opracowania zespół badawczy zebrał odpowiednie wskaźniki, a następnie skonstruował 

relacyjną bazę danych wskaźników dotyczących stanu środowiska, wielkości presji na środowisko, 

stopnia rozwoju podstawowej infrastruktury związanej z ochroną środowiska, nakładów na działania 

związane z ochroną środowiska oraz cech obszarów funkcjonalnych. Relacyjna baza danych pozwoliła 

na szybką analizę oraz zestawianie i porównanie danych w dowolnych konfiguracjach.  

� Studia przypadku 

W raporcie przytoczono przykłady różnych projektów finansowanych publicznych, która można uznać 

za dobrą praktykę. Opisane projekty mogą stanowić punkt odniesienia lub przykład dla realizacji 

działań w obszarze ochrony środowiska po roku 2012. 
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� Analiza zgodności w oparciu o macierz krzyżową 

W celu oceny efektywności (spójności) interwencji finansowej1, w tym środków krajowych oraz 

środków Unii Europejskiej w realizacji celów PEP 2009-2012 przeprowadzono ogólną analizę 

dotyczącą zgodności realizowanych działań z priorytetami, celami i kierunkami działań 

zaplanowanymi w PEP. W tym celu skonstruowano matrycę zawierającą informację nt. wpływu 

działań (projektów) na realizację danego celu.  

� Analiza wpływu na klimat w oparciu o Rio Markers 

W ramach badania przeprowadzono ocenę wpływu projektów na realizację założeń polityki 

klimatycznej w oparciu o wskaźniki OECD – Rio Markers, na podstawie której zostały przygotowane 

zestawienia zbiorcze, pokazujące jaka część środków finansowych (ogółem oraz w ramach 

poszczególnych instrumentów finansowych) została przeznaczona na działania, które przyczyniają się 

do lepszej adaptacji do zmian klimatycznych, lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

� Analizy przestrzenne GIS 

W badaniu wykorzystano narzędzia przestrzenne GIS w celu oceny zróżnicowania przestrzennego 

badanych procesów i zjawisk. 

  

                                                           
1 Rozumiana jako wkład (znaczenie oraz istotność) finansowanych działań w realizację celów PEP 2009-2012 
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2. OGÓLNA OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OKRESIE 2009-2012 ORAZ DYNAMIKI 

WIELOLETNICH PROCESÓW W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UE 

Wstępem do oceny stopnia realizacji założeń PEP 2009-2012 była analiza dostępnych danych 

statystycznych, przede wszystkim publikowanych przez GUS. W celu przedstawiania tendencji 

występujących w Polsce na tle innych krajów UE odwołano się również do wybranych danych 

publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT). 

Wyniki analiz, oraz opracowane na ich podstawie tabele, wykresy i schematy zostały wykorzystane 

w rozdziale dotyczącym stopnia realizacji założeń PEP (oraz dodatkowo zestawione w załączniku 1). 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane dane obrazujące ogólną dynamikę zmian w okresie 

2009-2012 na tle poprzedniego czterolecia oraz innych krajów członkowskich UE. Dla wybranych 

wskaźników przedstawiono również charakterystyki dotyczące dynamiki zmian zachodzących na 

poziomie poszczególnych województw oraz powiatów. 

Dostępne zasoby danych statystycznych nie pozwalają na pełne pokazanie wieloletnich tendencji 

zachodzących we wszystkich obszarach, do których odwołuje się PEP 2009-2012. W ramach analizy 

skoncentrowano się na kluczowych obszarach tematycznych, w tym: gospodarce wodno-ściekowej, 

gospodarce odpadami, ochronie powietrza, ochronie przyrody i leśnictwa.  

2.1. OCHRONA WÓD, ZAOPATRZENIE W WODĘ I GOSPODARKA WODNA 

W okresie 2009-2012 w przypadku większości aspektów związanych z oczyszczaniem ścieków 

komunalnych występowały korzystne tendencje. Jednocześnie dynamika pożądanych procesów 

związanych ze zmniejszeniem presji na środowisko była wyższa w porównaniu z okresem 2005-2008 

(Tabela ).  

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki ściekowej w okresie 

obowiązywania PEP 2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 
w stosunku do okresu 2005-2008 

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-
2012, w stosunku do okresu 2005-2008 

 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Stan w roku 
bazowym oraz 

docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku) 

Porównanie 
dynamiki 

w stosunku 
do okresu 
2005-2008 2008 

2012 
(2011*) 

2005-
2008 

2009-
2012 

ŚCIEKI OGÓŁEM 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 
oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 
w ciągu roku 

dam
3 2 236 

585 
2 199 285 25 427 -9 325   

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % 
ścieków wymagających oczyszczania 

% 92,9 93,5 0,5 0,2   
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ŚCIEKI KOMUNALNE 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  km 94 792 125 581 5 231 7 697   

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
(ogółem) 

tys. osób 23 249 24 487* 221 413   

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
w miastach 

tys. osób 19 908 20 279* 39 124   

Ludność korzystająca z oczyszczalni komunalnych tys. osób 24 056 26 438 380 596   

Ludność korzystająca z kanalizacji 
% ogółu 
ludności 

61,0 63,5* 0,6 0,8   

Ludność korzystająca z kanalizacji w miastach 
% ogółu 
ludności 

85,5 86,7* 0,3 0,4   

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 3 090 3 191 54 25   

Ścieki oczyszczane w ciągu roku w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków 

dam
3 1 169 

364 
1 220 788 4 274 12 856   

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi: 

            

BZT5 
 tys. 

ton/rok 
13,3 10,0 -3,3 -0,8   

ChZT 
 tys. 

ton/rok 
74,4 68,0 -43,3 -1,6   

zawiesina ogólna 
 tys. 

ton/rok 
18,6 14,7 -4,5 -1,0   

azot ogólny 
 tys. 

ton/rok 
21,3 17,2 -2,2 -1,0   

fosfor ogólny 
 tys. 

ton/rok 
1,7 1,1 -0,3 -0,2   

Nieoczyszczone ścieki wymagające oczyszczenia 
odprowadzone siecią kanalizacyjną do wód lub 
ziemi 

dam
3
 85 009 27 979 -14 080 -14 258   

OSADY ŚCIEKOWE 

Osady wytworzone w ciągu roku 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych: 

            

stosowane w rolnictwie tys. ton 112,0 115,0 11,3 0,8   

stosowane do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne 

tys. ton 105,8 50,3 -1,2 -13,9   

stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do 
produkcji kompostu 

tys. ton 27,5 33,3 -0,6 1,5   

przekształcone termicznie tys. ton 6,0 56,6 1,2 12,7   

składowane razem tys. ton 91,6 46,8 -17,8 -11,2   

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

Liczba oczyszczalni przemysłowych szt. 1 154,0 1 093,0 -46 -15   

Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku  tys. dam
3
 7 659,0 7 970,0 -75,3 77,8   

Nieoczyszczone ścieki wymagające oczyszczenia 
odprowadzone z zakładów przemysłowych do 
wód lub ziemi 

dam
3
 74 625 116 137 6 036 10 378   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost dynamiki procesów związanych z budową sieci kanalizacyjnych, 

zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, jak również ilości 



oczyszczanych ścieków komunalnych. W przypadku liczby oczyszczalni ścieków oraz redukcji ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi

występowały korzystne tendencje w tych obszarach, jednak 

w stosunku do wcześniejszego czterolecia.

Korzystne tendencje występują również w przypadku zagosp

W okresie 2009-2012 najbardziej dynamiczny wzrost wystąpił w przypadku ilości termicznego 

zagospodarowania osadów ściekowych, jednocześnie uległa zmniejszeniu ilość osadów poddawanych 

składowaniu, przy czym dynamika procesu redukcji była nieco niższa niż w okresie 2005

Odwrotna tendencja występuje w przypadku ścieków przemysłowych. W okresie 2009

zmniejszyła się liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych. Jednocześnie zwiększyła się objętość 

produkowanych ścieków przemysłowych, jak również nieoczyszczonych

oczyszczenia odprowadzonych z zakładów przemysłowych do wód lub ziemi. Dynam

oczyszczalni ścieków była w okresie 2009

Ogólne tendencje w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dobrze 

charakteryzuje poniższy schemat

Wykres . Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód lub gleby z zakładów przemysłowych 

oraz siecią kanalizacyjną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Kluczowe z punktu widzenia realizacji założeń PEP są procesy dotyc

i oczyszczania ścieków komunalnych. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 2009

ludności korzystającej z kanalizacji

Wskaźnik ten kształtował się na najniższym poziomie w województwa

podkarpackim i małopolskim. Te same województwa charakte

w zakresie zwiększenia liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co świadczy o tendencji 

zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami 

 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2003 2004 2005

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone z zakładów przemysłowych (% ścieków komunalnych 
i przemysłowych wymagających oczyszczenia)

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną  (% ścieków komunalnych i 
przemysłowych wymagających oczyszczenia)

zyszczanych ścieków komunalnych. W przypadku liczby oczyszczalni ścieków oraz redukcji ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi, w

występowały korzystne tendencje w tych obszarach, jednak dynamika procesów była niższa 

stosunku do wcześniejszego czterolecia. 

Korzystne tendencje występują również w przypadku zagospodarowania osadów ściekowych. 

2012 najbardziej dynamiczny wzrost wystąpił w przypadku ilości termicznego 

osadów ściekowych, jednocześnie uległa zmniejszeniu ilość osadów poddawanych 

składowaniu, przy czym dynamika procesu redukcji była nieco niższa niż w okresie 2005

Odwrotna tendencja występuje w przypadku ścieków przemysłowych. W okresie 2009

iejszyła się liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych. Jednocześnie zwiększyła się objętość 

produkowanych ścieków przemysłowych, jak również nieoczyszczonych ścieków wymagających

z zakładów przemysłowych do wód lub ziemi. Dynam

oczyszczalni ścieków była w okresie 2009-2012 niższa niż w okresie 2005-2008. 

Ogólne tendencje w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dobrze 

charakteryzuje poniższy schemat (Wykres ). 

. Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód lub gleby z zakładów przemysłowych 

podstawie danych GUS (BDL) 

Kluczowe z punktu widzenia realizacji założeń PEP są procesy dotyczące rozwoju systemów odbioru 

oczyszczania ścieków komunalnych. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 2009

ludności korzystającej z kanalizacji w poszczególnych województwach był dość zróżnicowany. 

Wskaźnik ten kształtował się na najniższym poziomie w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, 

podkarpackim i małopolskim. Te same województwa charakteryzują się najwyższą dynamiką 

a liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co świadczy o tendencji 

zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami (Tabela ). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone z zakładów przemysłowych (% ścieków komunalnych 
i przemysłowych wymagających oczyszczenia)

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną  (% ścieków komunalnych i 
przemysłowych wymagających oczyszczenia)
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zyszczanych ścieków komunalnych. W przypadku liczby oczyszczalni ścieków oraz redukcji ładunku 

, w okresie 2009-2012 

procesów była niższa 

odarowania osadów ściekowych. 

2012 najbardziej dynamiczny wzrost wystąpił w przypadku ilości termicznego 

osadów ściekowych, jednocześnie uległa zmniejszeniu ilość osadów poddawanych 

składowaniu, przy czym dynamika procesu redukcji była nieco niższa niż w okresie 2005-2008. 

Odwrotna tendencja występuje w przypadku ścieków przemysłowych. W okresie 2009-2012 

iejszyła się liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych. Jednocześnie zwiększyła się objętość 

ścieków wymagających 

z zakładów przemysłowych do wód lub ziemi. Dynamika redukcji liczby 

Ogólne tendencje w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dobrze 

. Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód lub gleby z zakładów przemysłowych 

 

zące rozwoju systemów odbioru 

oczyszczania ścieków komunalnych. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 2009-2012 udział 

poszczególnych województwach był dość zróżnicowany. 

ch: lubelskim, świętokrzyskim, 

ryzują się najwyższą dynamiką 

a liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co świadczy o tendencji 

2011 2012

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone z zakładów przemysłowych (% ścieków komunalnych 

Ścieki nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną  (% ścieków komunalnych i 
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Tabela . Stan oraz dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) 

w poszczególnych województwach (kolory odzwierciedlają stan rozwoju infrastruktury oraz dynamikę zmian 

w poszczególnych województwach)  

Ludność korzystająca z kanalizacji 
(%ogółu ludności) 

2008 2011 
ZMIANA 

2006-2008 
(p.p.) 

ZMIANA 2009-2011 

p.p. % Polska=1 

POLSKA 61,0 63,5 1,80 2,50 4,1% 1,00  

ŁÓDZKIE 58,4 59,8 1,00 1,40 2,4% 0,58 

MAZOWIECKIE 60,1 63,1 2,30 3,00 5,0% 1,22 

MAŁOPOLSKIE 51,1 54,5 2,30 3,40 6,7% 1,62 

ŚLĄSKIE 68,4 70,1 1,10 1,70 2,5% 0,61 

LUBELSKIE 46,2 48,5 1,30 2,30 5,0% 1,21 

PODKARPACKIE 53,8 60,7 3,40 6,90 12,8% 3,13 

PODLASKIE 59,5 61,0 1,70 1,50 2,5% 0,62 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 46,4 50,0 1,90 3,60 7,8% 1,89 

LUBUSKIE 62,4 64,4 1,30 2,00 3,2% 0,78 

WIELKOPOLSKIE 59,7 62,6 1,70 2,90 4,9% 1,19 

ZACHODNIOPOMORSKIE 74,2 76,0 0,90 1,80 2,4% 0,59 

DOLNOŚLĄSKIE 67,5 69,3 1,40 1,80 2,7% 0,65 

OPOLSKIE 58,4 60,8 4,80 2,40 4,1% 1,00 

KUJAWSKO-POMORSKIE 63,1 65,2 1,70 2,10 3,3% 0,81 

POMORSKIE 74,6 76,5 1,50 1,90 2,5% 0,62 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 65,4 66,8 1,00 1,40 2,1% 0,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Podobna tendencja występuje na poziomie powiatów. Największa dynamika zmian udziału ludności 

korzystającej z kanalizacji występuje w województwach charakteryzujących się najniższą wartością 

analizowanego wskaźnika w roku 2008 (Wykres , Wykres , Mapa ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres . Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu 

województwo w roku 2008 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach poszczególnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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ludności) w powiatach poszczególnych 
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Wykres . Dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w powiatach poszczególnych 

województw w latach 2009-2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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. Dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w powiatach poszczególnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Mapa . Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach w roku 2008 oraz dynamika 

zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w latach 2009-2011 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2002

z kanalizacji osiągnie w roku 2020 poziom około 68% dla ogółu obszarów (90% dla obszarów 

miejskich i 39% dla obszarów wiejskich). Biorąc pod uwagę dynamikę dla okresu 2009

była wyższa niż dla całego analizowanego okresu, wartość wskaźnika może os

wyższą – 71% dla ogółu obszarów, około 90,5% dla obszarów miejskich i 44% dla obszarów wiejskich

(Wykres ) 

Wykres .Prognoza dotyczącą zmiany udziału ludność korzystająca z kanal

z wielolecia (% ogółu ludności) 

przerywana linia zielona – lina trendu na podstawie dynamiki zmian dla okresu 2002

przerywana linia pomarańczowa – linia trendu na 

W MIASTACH 

NA WSI 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2002-2011) udział ludności korzystającej 

kanalizacji osiągnie w roku 2020 poziom około 68% dla ogółu obszarów (90% dla obszarów 

miejskich i 39% dla obszarów wiejskich). Biorąc pod uwagę dynamikę dla okresu 2009

była wyższa niż dla całego analizowanego okresu, wartość wskaźnika może osiągnąć wartość 

71% dla ogółu obszarów, około 90,5% dla obszarów miejskich i 44% dla obszarów wiejskich

noza dotyczącą zmiany udziału ludność korzystająca z kanalizacji na podstawie tendencji 

lina trendu na podstawie dynamiki zmian dla okresu 2002-2011

linia trendu na podstawie dynamiki zmian z okresu 2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Porównanie dynamiki procesów związanych z innymi krajami UE jest utrudnione, gdyż dane 

publikowane przez EUROSTAT są niepełne. Na podstawie danych dostępnych dla wybranych krajów 

UE można stwierdzić, że dynamika procesów związanych z poprawą dostępu ludności do zbiorczych 

systemów kanalizacji w okresie 2004-2009 była zbliżona do Czech i Bułgarii (ok. 5 p.p.), niższa niż 

w Belgii i Estonii (18 i 8 p.p.) i wyższa niż w Rumunii (2 p.p.) (Wykres ). 

Wykres . Ludność korzystająca z systemu kanalizacji (% ogółu ludności) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

Interesujące z punktu widzenia oceny sytuacji w obszarze gospodarki ściekowej są również 

podstawowe wskaźniki dotyczące konsumpcji wody. Wzrost poziomu życia, jak również poziomu 

zwodociągowania, a co za tym idzie zwiększenie liczby użytkowników sieci wodociągowej, może 

pośrednio przyczyniać się do zwiększenia konsumpcji wody, a także zwiększenia ilości 

produkowanych ścieków komunalnych. Z danych prezentowanych przez GUS wynika, że wzrostowi 

poziomu zwodociągowania nie towarzyszy zwiększenie zużycia wody na użytkownika. W okresie 

wieloletnim występuje w tym zakresie stała tendencja zniżkowa. W okresie 2009-2012 dynamika tego 

procesu była nieco wyższa w stosunku do poprzedniego czterolecia. Wpływ na to może mieć 

zwiększenie ogólnych kosztów użytkowania wody, wynikające głównie ze wzrostu kosztów 

jednostkowych oczyszczania ścieków w gminach - co stymuluje tendencje oszczędnościowe. 

Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle, tendencja zniżkowa w okresie 

2005-2008 została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 2009-2012. 

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących zaopatrzenia i wykorzystania wody w okresie 

obowiązywania PEP 2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 
w stosunku do okresu 2005-2008 

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-
2012, w stosunku do okresu 2005-2008 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 

Stan w roku 
bazowym oraz 

docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku) 

Porównanie 
dynamiki 

w stosunku 
do okresu 
2005-2008 2008 

2012 
(2011*) 

2005-
2008 

2009-
2012 

ZAOPATRZENIE I WYKORZYSTANIE WODY 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 
262 
687 

283 
103 

5 877 5 104   

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
% ogółu 
ludności 

87,0 87,6* 0,3 0,2   

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności w ciągu roku 

            

ogółem 
mln 

dam
3
/rok 

10,2 10,3 -0,1 0,0   

przemysł 
mln 

dam
3
/rok 

7,5 7,7 -0,1 0,1   

rolnictwo i leśnictwo 
mln 

dam
3
/rok 

1,1 1,1 0,0 0,0 
bez istotnych 

zmian 

Zużycie wody z wodociągów na 1 użytkownika  m
3
/rok 36,5 35,6* -0,2 -0,3   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W okresie 2009-2011 można zidentyfikować również wzrost dynamiki działań związanych z budową 

i modernizacją obwałowań przeciwpowodziowych, stacji pomp na zawalach, jak również regulacją 

i zabudową rzek i podków. Liczba obiektów oddanych do użytku w okresie 2009-2011 była wyższa niż 

w okresie poprzedzającego trzylecia (Tabela ). 

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki wodnej. Efekty rzeczowe 

inwestycji gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 

Nazwa Wskaźnika 
2006-2008 
(OGÓŁEM) 

2009 2010 2011 

2009-2011 

OGÓŁEM 

ZMIANA 
w stosunku 
do okresu 
2006-2011 

Obwałowania przeciwpowodziowe - długość (km) 446 60 110 305 475 7% 

Stacje pomp na zawalach i obszarach depresyjnych 
obiekty (szt.) 

19 8 3 16 27 42% 

Regulacja i zabudowa rzek i potoków łącznie z 
zabudową potoków górskich - długość (km) 

963 246 299 654 1 199 24% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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2.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

W obszarze gospodarki odpadami w okresie 2009-2012 nastąpił wzrost ilości wytworzonych 

odpadów (ogółem), nastąpiło więc odwrócenie tendencji z poprzedniego czterolecia. Jednocześnie 

można zaobserwować korzystne zmiany w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. W okresie 

2009-2012 nastąpiło zmniejszenie ilości zebranych odpadów zmieszanych. Jednocześnie wzrosła ilość 

oraz udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku, jednak dynamika tego 

procesu była dość niska w stosunku do oczekiwań, jak również niższa w stosunku do wcześniejszego 

czterolecia. 

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki odpadami w okresie 

obowiązywania PEP 2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 
w stosunku do okresu 2005-2008 

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-
2012, w stosunku do okresu 2005-2008 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Stan w roku 
bazowym oraz 

docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku) 

Porównanie 
dynamiki 

w stosunku 
do okresu 
2005-2008 2008 

2012 
(2011*) 

2005-
2008 

2009-
2012 

ODPADY 

Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem  mln ton 114,9 123,1 -2,3 2,1   

Zmieszane odpady komunalne zebrane 
w ciągu roku 

tys. ton 9 354 8843* 99 -170   

Odpady komunalne zebrane selektywnie 
w ciągu roku 

tys. ton 683 984* 129 101   

Udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w ciągu roku 

% 6,8 10* 1,2 1,1   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Kluczowy z punktu widzenia realizacji założeń PEP jest wskaźnik dotyczący udziału odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 

2009-2012 udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w poszczególnych województwach 

był dość zróżnicowany. Wskaźnik ten kształtował się na najniższym poziomie w województwach: 

podlaskim, opolskim, lubelskim i świętokrzyskim. Dwa z wymienionych województw – lubelskie 

i opolskie - charakteryzują się najwyższą dynamiką w zakresie zwiększenia udziału odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie, nie można jednak zidentyfikować wyraźnej tendencji 

zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami. 
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Tabela . Stan oraz dynamika zmian udziału odpadów komu

województwach (kolory odzwierciedlają 

dynamikę zmian w poszczególnych województwach)

Udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w ciągu roku (%)

POLSKA 

ŁÓDZKIE 

MAZOWIECKIE 

MAŁOPOLSKIE 

ŚLĄSKIE 

LUBELSKIE 

PODKARPACKIE 

PODLASKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

LUBUSKIE 

WIELKOPOLSKIE 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

OPOLSKIE 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

POMORSKIE 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

 

Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2005

selektywnie osiągnie w roku 2020 poziom około 20%. Biorąc pod uwagę dynamikę dla okresu 2009

2011, która kształtowała się na nieco niższym poziomie, niż dla całego analizowanego okresu, 

wartość wskaźnika może osiągnąć wartość nieco niższą 

zmiany legislacyjne dotyczące gospodarki 

przedsięwzięć dotyczących usprawnienia systemu gospod
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Udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w ciągu roku (%) 

2008 2011 
ZMIANA 

2006-2008 
(wartość) 

ZMIANA 2009

wartość 

6,8 10,0 3,6 3,2 

7,4 10,0 4,9 2,6 

7,2 11,1 3,6 3,9 

8,9 15,2 5,0 6,3 

7,1 10,2 3,5 3,1 

4,9 9,3 1,4 4,4 

8,5 11,7 5,2 3,2 

4,5 6,0 2,7 1,5 

4,8 8,0 2,5 3,2 

5,7 7,8 3,7 2,1 

8,9 11,2 5,4 2,3 

6,2 10,2 3,5 4,0 

6,6 7,2 4,4 0,6 

4,7 8,1 -1,5 3,4 

5,2 9,6 2,3 4,4 

5,2 7,9 2,3 2,7 

5,1 8,6 2,3 3,5 
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89,8% 1,91 

37,6% 0,80 

33,3% 0,71 

66,7% 1,42 

36,8% 0,78 
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EUROSTAT należy stwierdzić, że na przestrzeni wielolecia następuje stały 

spadek udziału odpadów komunalnych poddawanych składowaniu. Wskaźnik ten w okresie 2009

zmniejszeniu z 71% (stan dla roku 2008) do 57% (2011), co daje około 4,6% w skali roku. 

w Polsce była wyższa niż w przypadku całej Unii Europejskiej

– Węgry i Czechy.  

. Odpady komunalne. Składowanie pod ziemią i na powierzchni ziemi (%) 
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Pozytywną tendencją jest również utrzymanie na stałym poziomie ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych per capita. Poziom ten jest dużo niższy niż średnia dla Unii Europejskiej (EU 27) 

i większości starych krajów UE i utrzymuje się w okresie 2005-2011 na niemal niezmiennym poziomie 

pomimo wzrostu poziomu życia, z czym może wiązać się wzrost konsumpcji oraz ilości wytworzonych 

odpadów (Wykres ). Można więc stwierdzić, że wzrostowi dobrobytu i rozwojowi ekonomicznemu 

społeczeństwa w Polsce nie towarzyszy wzrost ilości wytworzonych odpadów per capita.  

Wykres . Odpady komunalne. Ogólny poziom produkcji odpadów (kg per capita) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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2.3. OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

W rozdziale przedstawiono wybrane wskaźniki dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

konsumpcji energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W okresie 2009-2012 nastąpił 

niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych (poziom emisji 

w roku 2012 był wyższy w stosunku do roku 2008 o około 0,1%), jednak dynamika tego procesu była 

niższa niż w poprzednim czteroleciu. Dynamika zmian poszczególnych zanieczyszczeń jest dość 

zróżnicowana. W okresie 2009-2012 nastąpił spadek emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku 

węgla, oraz wzrost poziomu emisji niezorganizowanej, podtlenku azotu i dwutlenku węgla. 

W przypadku emisji metanu po wzroście w latach 2005-2008, w okresie 2009-2012 nastąpił spadek. 

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących ochrony powietrza w okresie obowiązywania 

PEP 2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 
w stosunku do okresu 2005-2008 

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-
2012, w stosunku do okresu 2005-2008 

 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Stan w roku bazowym 
oraz docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali 
roku) 

Porównanie 
dynamiki 

w stosunku 
do okresu 
2005-2008 2008 

2012 
(2011*) 

2005-
2008 

2009-
2012 

OCHRONA POWIETRZA 

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych: 

      

ogółem   ton/rok 216 319 016 
216 513 

740 
676 294 48 681 

 

ogółem (bez dwutlenku węgla)  ton/rok 1 785 371 1 626 634 -58 725 -39 684 
 

nie zorganizowana  ton/rok 99 873 156 018 5 550 14 036 

 

dwutlenek siarki  ton/rok 603 600 468 532 -65 901 -33 767 

 

tlenki azotu  ton/rok 331 070 316 416 -4 541 -3 664 

 

tlenek węgla  ton/rok 348 233 334 302 -6 024 -3 483 

 

dwutlenek węgla  ton/rok 214 533 645 
214 887 

106 
735 019 88 365 

 

metan  ton/rok 474 267 460 403 16 295 -3 466 
 

podtlenek azotu  ton/rok 2 055 11 739 511 2 421 

 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych: 

      

ogółem  ton/rok 76 750 52 381 -11 608 -6 092 

 

nie zorganizowana  ton/rok 3 531 1 969 -215 -391 
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ze spalania paliw 

cementowo-wapiennicze i materiałów 
ogniotrwałych 

krzemowe 

nawozów sztucznych 

środków powierzchniowo czynnych 

węglowo-grafitowe, sadza 

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń - zanieczyszczenia gazowe

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń - zanieczyszczenia pyłowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych wyk

wielolecia stałą tendencję wzrostową i jednocześnie charak

w poszczególnych latach oraz województwach

Wykres . Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

 

Tabela . Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach

(kolory odzwierciedlają dynamikę zmian w poszczególnych województwach)

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych (ton/rok) 

POLSKA 216 319 016

ŁÓDZKIE 36 284 730

MAZOWIECKIE 27 802 403

MAŁOPOLSKIE 13 292 185

ŚLĄSKIE 42 672 053

LUBELSKIE 

PODKARPACKIE 

PODLASKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 11 692 581

LUBUSKIE 

WIELKOPOLSKIE 18 264 665

ZACHODNIOPOMORSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 16 958 620

200 000 000

210 000 000

220 000 000

230 000 000

2000 2001 2002

 ton/rok 56 024 36 878 -10 644 

wapiennicze i materiałów 
 ton/rok 2 845 2 370 -14 

 ton/rok 817 783 -161 

 ton/rok 1 587 1 534 12 

 ton/rok 18 24 -4 

 ton/rok 862 620 -25 

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczenia gazowe 

tys. 
ton/rok 

2 177,60 2 296,70 60 

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczenia pyłowe 

tys. 
ton/rok 

19 160,70 19 263,80 145 

podstawie danych GUS (BDL) 

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych wyk

tendencję wzrostową i jednocześnie charakteryzuje się dużą zmiennością 

poszczególnych latach oraz województwach (Wykres , Tabela ). 

a zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych - ogółem (ton/rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach

dynamikę zmian w poszczególnych województwach) 

2008 2012 
ZMIANA 

2005-2008 
(wartość) 

ZMIANA 2008

wartość 

216 319 016 216 513 740 2 705 174 194 724 

36 284 730 40 843 590 -389 368 4 558 860 

27 802 403 27 841 946 1 660 681 39 543 

13 292 185 10 581 600 223 565 -2 710 585 

42 672 053 40 845 924 431 171 -1 826 129 

4 905 337 5 325 389 -382 601 420 052 

3 432 347 3 360 437 -204 610 -71 910 

1 602 796 1 480 002 -271 319 -122 794 

11 692 581 12 692 797 1 201 223 1 000 216 

1 842 330 2 054 163 -268 300 211 833 

18 264 665 16 746 326 974 338 -1 518 339 

9 434 860 9 236 536 1 460 610 -198 324 

16 958 620 16 039 578 308 112 -919 042 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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(ton/rok) 

 

. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach (ton/rok) 

ZMIANA 2008-2012 

% Polska=1 

0,1% 1,00 

12,6% 139,57 

0,1% 1,58 

 -20,4% -226,54 

 -4,3% -47,54 

8,6% 95,13 

-2,1% -23,27 

-7,7% -85,11 

8,6% 95,03 

11,5% 127,73 

 -8,3% -92,35  

-2,1% -23,35 

-5,4% -60,20 

2010 2011 2012
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Tabela ).Tendencja spadkowa występuje we wszystkich województwach, j

procesu jest zróżnicowana. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

 

Tabela . Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych 

(kolory odzwierciedlają dynamikę zmian w poszczególnych województwach)

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych 

(ton/rok) 

POLSKA 

ŁÓDZKIE 

MAZOWIECKIE 

MAŁOPOLSKIE 

ŚLĄSKIE 

LUBELSKIE 

PODKARPACKIE 

PODLASKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

LUBUSKIE 

WIELKOPOLSKIE 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

OPOLSKIE 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

POMORSKIE 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2000 2001 2002

14 270 634 12 593 052 548 730 -1 677 582 

6 966 372 8 456 423 -1 863 833 1 490 051 

5 516 077 6 901 786 -721 939 1 385 709 

1 381 026 1 514 191 -1 286 133 165 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

2012, jak również w perspektywie wielolecia, notowany jest stały spadek emisji 

zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych (poziom emisji w roku 2012 był niższy 

stosunku do roku 2008 o ponad 30%) (Wykres , Tabela  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

).Tendencja spadkowa występuje we wszystkich województwach, jednak dynamika tego 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych – ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych – ogółem (ton/rok)

zmian w poszczególnych województwach) 

zakładów szczególnie uciążliwych 2008 2012 
ZMIANA 

2005-2008 
(wartość) 

ZMIANA 2008

wartość 

76 750 52 381 -46 432 -24 369 

6 833 3 451 -590 -3 382 

6 696 4 616 -5 756 -2 080 

5 723 3 929 -6 691 -1 794 

14 124 10 564 -12 382 -3 560 

3 379 2 098 -3 302 -1 281 

2 311 1 698 -1 219 -613 

1 324 919 -852 -405 

4 016 2 711 -1 869 -1 305 

1 353 1 162 -1 794 -191 

6 594 4 642 -3 715 -1 952 

5 061 2 599 -594 -2 462 

6 350 4 008 -2 268 -2 342 

3 103 2 137 -1 296 -966 

5 188 3 886 -2 535 -1 302 

3 300 2 777 -1 046 -523 

1 395 1 184 -523 -211 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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 -11,8% -130,59 

21,4% 237,61 

25,1% 279,07 

9,6% 107,12 

2012, jak również w perspektywie wielolecia, notowany jest stały spadek emisji 

szczególnie uciążliwych (poziom emisji w roku 2012 był niższy 

ednak dynamika tego 

 (ton/rok) 

 

ogółem (ton/rok)  

ZMIANA 2008-2012 

% Polska=1 

-31,8% 1,00 

-49,5% 1,56 

-31,1% 0,98 

-31,3% 0,99 

-25,2% 0,79 

-37,9% 1,19 

-26,5% 0,84 

-30,6% 0,96 

-32,5% 1,02 

-14,1% 0,44 

-29,6% 0,93 

-48,6% 1,53 

-36,9% 1,16 

-31,1% 0,98 

-25,1% 0,79 

-15,8% 0,50 

-15,1% 0,48 

2010 2011 2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W okresie 2009-2012 odnotowano również zwiększenie masy zanieczyszczeń powietrza (zarówno 

gazowych, jak i pyłowych) z zakładów szczególnie uciążliwych zatrzymanych lub zneutralizowanych 

w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń. Dynamika tego procesu była jednak niższa niż w okresie 

wcześniejszego czterolecia (Tabela ). 

Biorąc pod uwagę założenia strategiczne UE oraz założenia polityki klimatycznej więcej miejsca 

poświęcono emisji gazów cieplarniach, w szczególności CO2. W skali Unii Europejskiej (EU 27) 

i większości krajów UE objętych analizą w okresie 2004-2011 notowany jest stały spadek emisji gazów 

cieplarnianych. W większości krajów można zidentyfikować spadek emisji poniżej poziomu z roku 

19902. W przypadku Polski po wzroście poziomu emisji w latach 2005 i 2006, wskaźnik emisji gazów 

cieplarnianych utrzymuje się na podobnym poziomie (87-90% emisji w roku 1990, wyjątkiem jest rok 

2009, gdy poziom emisji był dużo niższy i wyniósł ok. 83,5% emisji z roku 1990) (Wykres ). 

Wykres . Całkowita emisja gazów cieplarnianych (jako ekwiwalent CO2) w odniesieniu do poziomu emisji 

w roku 1990 (1990=100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia redukcji emisji gazów cieplarnianych ma przemył. W oparciu 

o narzędzia przestrzenne przeanalizowano dynamikę zmian wskaźnika emisji CO2 w poszczególnych 

województwach i powiatach. Najwyższym udziałem powiatów, w których występuje relatywnie 

wysoki poziom emisji CO2 (powyżej 110 tys. ton w skali roku) w roku 2008 charakteryzowały się 

województwa śląskie, świętokrzyskie i opolskie (Wykres , Mapa ).  
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Wykres . Emisja CO2 w powiatach poszczególnych województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Te trzy województwa charakteryzują się najwyższym udziałem powiatów, w których w roku 2012 

nastąpił spadek poziomu emisji CO

redukcyjne koncentrują się w województwach, w których zlokalizowane są 

się największą emisją CO2. Istotny wpływ na zwiększenie ogólnego poziomu emisji ma rozwój 

działalności produkcyjnej w powiatach oraz województwach, które w roku 2008 charakteryzo

niższym poziomem emisji CO2 - dolnośląskie, kujawsko

województwa charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem powiatów, w których w roku 2012 

nastąpił wzrost emisji CO2 (powyżej

nastąpił spadek emisji CO2 (poniżej
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udział powiatów charakteryzujących się WYSOKIM poziomem emisji CO2 z zakładów 
szczególnie uciążliwych (powyżej 110 tys. ton)

udział powiatów charakteryzujących się ŚREDNIM poziomem emisji CO2 z zakładów 
szczególnie uciążliwych (25 

udział powiatów charakteryzujących się NISKIM poziomem emisji CO2 z zakładów 
szczególnie uciążliwych (powyżej 25 tys. ton)

atach poszczególnych województw w roku 2008 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Te trzy województwa charakteryzują się najwyższym udziałem powiatów, w których w roku 2012 

emisji CO2 w stosunku do roku 2008, tak więc można stwierdzić, że procesy 

rują się w województwach, w których zlokalizowane są zakłady 

. Istotny wpływ na zwiększenie ogólnego poziomu emisji ma rozwój 

działalności produkcyjnej w powiatach oraz województwach, które w roku 2008 charakteryzo

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, pomorskie. Wymienione 

województwa charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem powiatów, w których w roku 2012 

(powyżej 40%) i jednocześnie niewielkim udziałem powiatów

(poniżej 32%) w stosunku do roku 2008. (Wykres , Mapa 
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Te trzy województwa charakteryzują się najwyższym udziałem powiatów, w których w roku 2012 

można stwierdzić, że procesy 

zakłady charakteryzujące 

. Istotny wpływ na zwiększenie ogólnego poziomu emisji ma rozwój 

działalności produkcyjnej w powiatach oraz województwach, które w roku 2008 charakteryzowały się 

pomorskie, lubelskie, pomorskie. Wymienione 

województwa charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem powiatów, w których w roku 2012 

udziałem powiatów, w których 

Mapa ). 
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Wykres . Dynamika zmian emisji CO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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udział powiatów charakteryzujących się WZROSTEM poziomu emisji CO2 z zakładów 
szczególnie uciążliwych (wzrost powyżej 5 tys. ton)
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zakładów szczególnie uciążliwych (

udział powiatów charakteryzujących się SPADKIEM poziomu emisji CO2 z zakładów 
szczególnie uciążliwych (spadek powyżej 5 tys. ton)

Dynamika zmian emisji CO2 w powiatach poszczególnych województw w latach 2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Mapa . Emisja CO2 w powiatach w roku 2008 oraz dynamika zmian emisji CO2 w latach 2008-2012 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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W okresie 2009-2011, jak również w ujęciu wielolecia, występuje wzrost zużycia energii. Wyjątkiem 

był rok 2009, po którym nastąpiło jednak szybkie odbicie w latach

Wykres . Zużycie energii elektrycznej ogółem (tys. GWh/rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

W okresie 2009-2012 notowany jest wzrost 

energetycznym oraz w gospodarstwach domowych, jednak dynamika tego procesu była niższa niż we 

wcześniejszym czteroleciu. W sektorze transportu nastąpił spade

w rolnictwie zużycie energii w roku 2011 kształtowało się na podobnym poziomie jak w roku 2008

Tabela ).  

Tabela . Dynamika zmian kluczowych 

2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmnie
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
w stosunku do okresu 2005

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
2012, w stosunku do okresu 2005

 

Nazwa wskaźnika 

ENERGIA 

Zużycie energii elektrycznej wg 
sektorów: 

ogółem 

Sektor przemysłowy 

Sektor energetyczny 

Sektor transportowy 

gospodarstwa domowe 

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

150,0

2001 2002 2003

, jak również w ujęciu wielolecia, występuje wzrost zużycia energii. Wyjątkiem 

, po którym nastąpiło jednak szybkie odbicie w latach 2010 i 2011 (Wykres 

Zużycie energii elektrycznej ogółem (tys. GWh/rok) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

2012 notowany jest wzrost zużycia energii w sektorze przemysłowym, 

energetycznym oraz w gospodarstwach domowych, jednak dynamika tego procesu była niższa niż we 

wcześniejszym czteroleciu. W sektorze transportu nastąpił spadek zapotrzebowania na energię, 

w roku 2011 kształtowało się na podobnym poziomie jak w roku 2008

. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących zużycia energii w okresie obowiązywania PEP 

korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 

niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmnie

zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
w stosunku do okresu 2005-2008 

zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
stosunku do okresu 2005-2008 

Jednostka 

Stan w roku 
bazowym oraz 

docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku)

2008 
2012 

(2011*) 
2005-2008 2009-2012

          

 tys. GWh 143,7 147,7* 3,1 1,3

 tys. GWh 44,7 44,8* 0,7 0,0

 tys. GWh 24 25,7* -0,4 0,6

 tys. GWh 5,8 4,2* 0,0 -0,5

 tys. GWh 27,1 28,3* 0,5 0,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

, jak również w ujęciu wielolecia, występuje wzrost zużycia energii. Wyjątkiem 

Wykres ). 

zużycia energii w sektorze przemysłowym, 

energetycznym oraz w gospodarstwach domowych, jednak dynamika tego procesu była niższa niż we 

k zapotrzebowania na energię, 

w roku 2011 kształtowało się na podobnym poziomie jak w roku 2008 ( 

wskaźników dotyczących zużycia energii w okresie obowiązywania PEP 

korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 

niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 

zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 

zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku) 
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dynamiki 

w stosunku 
do okresu 2005-
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rolnictwo 

Zużycie energii elektrycznej w 
miastach na 1 mieszk. 

Kubatura obiektów ogrzewanych 
centralnie(ciepło dostarczane przez 
system ciepłowniczy) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

W okresie 2009-2011 nastąpił wzrost zużycia energii na jednego mieszkańca. Szczegółowej analizie 

poddano zmiany wartości wskaźnika w miastach. W

wzrost zużycia energii przez miesz

utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim oraz rok 2011, w którym po raz 

pierwszy w okresie 2002-2011 wystąpił znaczny spadek zużycia energii w miastach przeliczeniu na 

jednego mieszkańca (Wykres , Wykres 

Wykres . Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca (kWh/mieszkańca)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Tendencja wzrostowa w ujęciu krajowym ma odbicie na poziomie regionalnym. Warto jednak 

zauważyć, że w dwóch województwach 

spadek zapotrzebowania na energię 

Tabela . Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca w województwach (kWh/mieszkańca)

(kolory odzwierciedlają dynamikę zmian w 

Zużycie energii elektrycznej w miastach 
na 1 mieszkańca (kWh/mieszkańca)

POLSKA 

ŁÓDZKIE 

MAZOWIECKIE 

MAŁOPOLSKIE 

ŚLĄSKIE 

LUBELSKIE 

PODKARPACKIE 

PODLASKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

LUBUSKIE 

WIELKOPOLSKIE 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

OPOLSKIE 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

POMORSKIE 

680,0

730,0

780,0

830,0

2002 2003 2004

 tys. GWh 1,6 1,6* 0,03 0,00

kWh na 
mieszkańca 

761 774* 11,8 4,0

 mln dam
3 

1,81 2,01 0,02 0,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

2011 nastąpił wzrost zużycia energii na jednego mieszkańca. Szczegółowej analizie 

poddano zmiany wartości wskaźnika w miastach. W okresie wielolecia obserwowany był niemal stały 

wzrost zużycia energii przez mieszkańców miast, wyjątkiem był rok 2007 i 2009, gdy poziom zużycia 

utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim oraz rok 2011, w którym po raz 

2011 wystąpił znaczny spadek zużycia energii w miastach przeliczeniu na 

Wykres ). 

Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca (kWh/mieszkańca) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

rostowa w ujęciu krajowym ma odbicie na poziomie regionalnym. Warto jednak 

zauważyć, że w dwóch województwach (kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) 

spadek zapotrzebowania na energię w miastach na 1 mieszkańca (Tabela ). 

. Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca w województwach (kWh/mieszkańca)

(kolory odzwierciedlają dynamikę zmian w poszczególnych województwach) 

Zużycie energii elektrycznej w miastach 
na 1 mieszkańca (kWh/mieszkańca) 

2008 2011 
ZMIANA 

2006-2008 
(wartość) 

ZMIANA 2008

wartość 

761 774 47 12 

778 792 44 13 

896 917 60 21 

890 892 53 2 

758 783 42 24 

673 674 37 1 

591 610 27 18 

639 650 31 10 

612 621 43 10 

708 715 27 7 

747 749 42 2 

713 716 35 3 

725 759 40 33 

779 806 48 27 

678 677 42 -1 

822 826 30 4 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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2011 nastąpił wzrost zużycia energii na jednego mieszkańca. Szczegółowej analizie 

okresie wielolecia obserwowany był niemal stały 

2007 i 2009, gdy poziom zużycia 

utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim oraz rok 2011, w którym po raz 

2011 wystąpił znaczny spadek zużycia energii w miastach przeliczeniu na 

rostowa w ujęciu krajowym ma odbicie na poziomie regionalnym. Warto jednak 

mazurskie) zanotowano 

. Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca w województwach (kWh/mieszkańca) 

ZMIANA 2008-2011 

% Polska=1 

1,6% 1,00 

1,7% 1,07 

2,4% 1,47 

0,2% 0,13 

3,2% 1,99 

0,1% 0,05 

3,1% 1,91 

1,6% 1,01 

1,6% 0,96 

1,0% 0,62 

0,2% 0,15 

0,4% 0,23 

4,6% 2,85 

3,4% 2,10 

-0,1% -0,06 

0,5% 0,33 

2010 2011
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Opisane prawidłowości - zmniejszenie dynamiki wzrost

zużycia w roku 2011, przełamanie tendencji wzrostowej w dwóch województwach 

zwiastunem przełamania ogólnej tendencji wzrostowej w kolejnych latach.

Pozytywnym zjawiskiem w ujęciu wielolecia jest niemal stały 

w przeliczaniu na jednostkę PKB, co może świadczyć o częściowym rozdzieleniu procesu 

gospodarczego oraz wzrostu konsumpcji 

Wykres . Zużycie energii elektrycznej na jednostkę 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Poziom konsumpcji energii w przeliczeniu na jednostkę PKB jest jednak dużo wyższy niż średnia dla 

UE oraz poziom konsumpcji w wyżej rozwiniętych krajach UE. Energochłonność polskiej gospodarki 

jest wyższa niż gospodarki Węgier i niższa niż 

okresie spadku poziomu konsumpcji energii na jednostkę PKB (wyrażonego w kgoe/1000 euro) oraz 

stałego zmniejszania dystansu do wyżej rozwiniętych krajów UE, w roku 2010 po raz pierwszy 

odnotowano wzrost wartości wskaźnika i z

Wykres . Konsumpcja energii na jednostkę PKB

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

zmniejszenie dynamiki wzrostu w okresie 2009-2011, spadek poziomu 
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Pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia podniesienia efektywności energetycznej, jak również 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym w szczególności niskiej emisj

stały od roku 2004 wzrost kubatury obiektów ogrzewanych

Wykres . Kubatura obiektów ogrzewanych centralnie (ciepło dostarczane przez system ciepłowniczy) (mln 

dam
3
) 
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z punktu widzenia podniesienia efektywności energetycznej, jak również 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym w szczególności niskiej emisji), jest niemal 
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Zakładając utrzymanie dynamiki przyrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych z lat 2005

wartość wskaźnika w roku 2020 przekroczy poziom 16%. Jeżeli jednak 

utrzyma się dynamika przyrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych z okresu 200

wartość wskaźnika w roku 2020 może osiągnąć 20%.

Wykres . Prognoza dotycząca udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem

w perspektywie do roku 2020 (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
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2.4. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO 

W latach 2009-2012 nastąpił niewielki wzrost całkowitej powierzchni obszarów chronionych o około 

0,5% w stosunku do roku 2008. O ile w okresie 2005-2008 miała miejsce redukcja powierzchni niemal 

wszystkich form obszarów chronionych, w latach 2009-2012 tendencja spadkowa występuje jedynie 

w przypadku rezerwatów przyrody. W przypadku pozostałych form ochrony przyrody odnotowano 

w latach 2009-2012 wzrost powierzchni całkowitej (Tabela ). 

Tabela . Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących ochrony przyrody w okresie obowiązywania 

PEP 2009-2012 

 korzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 niekorzystna z zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na 
środowisko 

 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, 
w stosunku do okresu 2005-2008 

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-
2012, w stosunku do okresu 2005-2008 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Stan w roku 
bazowym oraz 

docelowym 

Dynamika zmiany 
wartości wskaźnika 

(średnio w skali roku) 

Porównanie 
dynamiki w 

stosunku 
do okresu 
2005-2008 2008 2012  

2005-
2008 

2009-
2012 

OBSZARY CHRONIONE 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych: 

            

ogółem  tys. ha 10 102 10 150 -16,6 11,9   

parki narodowe  tys. ha 315 315 -0,7 0,0   

rezerwaty przyrody  tys. ha 174 166 2,8 -2,0   

parki krajobrazowe  tys. ha 2 602 2 607 -0,5 1,3   

obszary chronionego krajobrazu  tys. ha 7 058 7 078 -17,9 5,1   

użytki ekologiczne  tys. ha 46 52 0,7 1,7   

stanowiska dokumentacyjne  tys. ha 0,8 0,9 0,01 0,02   

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  tys. ha 84,6 95,5 -0,2 2,7   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W roku 2012 udział obszarów prawnie chronionych osiągnął poziom 32,5%. W stosunku do roku 2008 

nastąpił wzrost o 0,2 p.p. (Wykres ). 
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Wykres . Udział obszarów prawnie chronionych(% powierzchni ogółem)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
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Wykres . Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w województwach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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rok 2011 (%) 
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Na tle innych krajów członkowskich UE udział powierzchniowy obszarów siedliskowych Natura 2000 

jest nieco niższy niż średnia dla całej Unii 

Wykres . Obszary chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT
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prywatnych, jak i gruntach w zarządzie Lasów 
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 zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
w stosunku do okresu 2005

 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009
2012, w stosunku do okresu 
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Na tle innych krajów członkowskich UE udział powierzchniowy obszarów siedliskowych Natura 2000 

jest nieco niższy niż średnia dla całej Unii Europejskiej (Wykres  ). 

. Obszary chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej (% powierzchni kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

 

Wykres . Zalesienia gruntów nieleśnych (tys. ha)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Dynamika zwiększania powierzchni gruntów leśnych była dość zróżnicowana w poszczególnych 

województwach. W okresie 2009

w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko
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Tabela . Powierzchnia gruntów leśnych (tys. ha)

województwach) 

Powierzchnia gruntów leśnych (tys. ha)

POLSKA 

ŁÓDZKIE 

MAZOWIECKIE 

MAŁOPOLSKIE 

ŚLĄSKIE 

LUBELSKIE 

PODKARPACKIE 

PODLASKIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

LUBUSKIE 

WIELKOPOLSKIE 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE 

OPOLSKIE 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

POMORSKIE 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

W roku 2012 lesistość osiągnęła poziom 29,3%, w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 0,3 p.p. 

(Wykres . Zmiany poziomu lesistości 

Wykres . Zmiany poziomu lesistości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

Zakładając utrzymanie dynamiki wzrostu lesistości z lat 2002

osiągnie poziom ok. 30%. Biorąc pod uwagę zmniejszenie tempa zalesień w latach 2009

osiągnięcie tego poziomu może być zagrożone.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Wykres . Zmiany poziomu lesistości (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W oparciu o narzędzia przestrzenne przeanalizowano dynamikę zmian lesistości w poszczególnych 

powiatach w latach 2009-2012. Powiaty podzielono na 3 grupy pod względem poziomu lesistości 

(niska: poniżej 20%, średnia: 20-30%, wysoka: powyżej 30%). Następnie przeanalizowano jak 

zmieniała się lesistość w okresie 2009-2012 w każdej z grup. Powiaty o niskiej lesistości 

charakteryzowały się równocześnie niższą dynamiką zalesień. Z kolei powiaty o wysokiej lesistości 

charakteryzowały się wyższą dynamiką zalesień. Działania podejmowane w okresie 2009-2012 

przyczyniają się do zwiększenia zróżnicowań pod względem poziomu lesistości na poziomie powiatów 

(Tabela , Mapa ). 

Tabela . Lesistość w roku 2008, a dynamika zmian lesistości na poziomie powiatów w okresie 2009-2012 

Lesistość: niska: poniżej 20%, średnia: 20-30, wysoka: powyżej 30% 
Dynamika zalesień: niska: poniżej 0,1 p.p., średnia: 0,1-0,3 p.p., wysoka: powyżej 0,3 p.p. 
 

LESISTOŚĆ DYNAMIKA ZALESIEŃ Liczba powiatów % powiatów 

NISKA WYSOKA 20 5% 

NISKA ŚREDNIA 58 15% 

NISKA NISKA 58 15% 

ŚREDNIA WYSOKA 32 9% 

ŚREDNIA ŚREDNIA 47 13% 

ŚREDNIA NISKA 36 10% 

WYSOKA WYSOKA 41 11% 

WYSOKA ŚREDNIA 53 14% 

WYSOKA NISKA 31 8% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Mapa . Lesistość w roku 2008, a dynamika zmian lesistości na poziomie powiatów w okresie 2009-2012 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

  



3. DYNAMIKA ZMIAN POZIOM

ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ W SKALI K

3.1. OGÓLNE WYDATKI NA OCH

UNII EUROPEJSKIEJ 

Nakłady na ochronę środowiska per capita w Polsce kształtują się na ponad trzykrotnie niższym 

poziomie niż średnia dla Unii Europejskiej (UE 27). Biorąc pod uwagę inne kraje regionu, w roku 2011 

w Polsce poziom wydatków na ochronę środowiska per capita był wyższy niż na Węgrzech, na 

Słowacji i w Bułgarii, jednak niższy niż w Czechach i Rumunii. W okresie 2009

Polski nastąpił dość duży wzrost, z 39 do 51 EUR per capita w skali roku, czyli o około 30%. Dynamika 

wzrostu była wyższa niż na Słowacji i w Bułgarii, jednak niższa 

i w Rumunii (Wykres . Wydatki na ochronę środ

wszystkie działania związane z ochroną środowiska

Wykres . Wydatki na ochronę środowiska w Unii Europejskiej (EUR per capita) 

z ochroną środowiska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT
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Nakłady na ochronę środowiska per capita w Polsce kształtują się na ponad trzykrotnie niższym 

Unii Europejskiej (UE 27). Biorąc pod uwagę inne kraje regionu, w roku 2011 

w Polsce poziom wydatków na ochronę środowiska per capita był wyższy niż na Węgrzech, na 

Słowacji i w Bułgarii, jednak niższy niż w Czechach i Rumunii. W okresie 2009

Polski nastąpił dość duży wzrost, z 39 do 51 EUR per capita w skali roku, czyli o około 30%. Dynamika 

wzrostu była wyższa niż na Słowacji i w Bułgarii, jednak niższa niż na Węgrzech, w Czechach 

Wydatki na ochronę środowiska w Unii Europejskiej (EUR per capita) 

wszystkie działania związane z ochroną środowiska). 

owiska w Unii Europejskiej (EUR per capita) - wszystkie działania związane 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE 

RAJU ORAZ WOJEWÓDZTW. 

WISKA NA TLE INNYCH KRAJÓW 

Nakłady na ochronę środowiska per capita w Polsce kształtują się na ponad trzykrotnie niższym 

Unii Europejskiej (UE 27). Biorąc pod uwagę inne kraje regionu, w roku 2011 

w Polsce poziom wydatków na ochronę środowiska per capita był wyższy niż na Węgrzech, na 

Słowacji i w Bułgarii, jednak niższy niż w Czechach i Rumunii. W okresie 2009-2011 w przypadku 

Polski nastąpił dość duży wzrost, z 39 do 51 EUR per capita w skali roku, czyli o około 30%. Dynamika 

niż na Węgrzech, w Czechach 

owiska w Unii Europejskiej (EUR per capita) - 

wszystkie działania związane 
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3.2. NAKŁADY NA ŚRODKI TRW

W okresie 2002-2009 nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód 

wykazywały stałą tendencję wzrostową. W okresie tym nastąpił w

w roku 2002 do 5,11 mld PLN w roku 2009 (w cenach stałych z roku 2000). W k

nastąpił niewielki spadek do poziomu 5,08 mld PLN w roku 2010 i 4,57 mld PLN w roku 2011 (również 

w cenach stałych z roku 2000) (Wykres 

Wykres . Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Biorąc pod uwagę ceny bieżące

i ochronie wód osiągnął w latach 2009

środków UE na działania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej poziom 

za maksimum w perspektywie roku 2020

spodziewać się tendencji spadkowej. Szacuje się, że koszt realizacji IV AKPOŚK do roku 2015 wyniesie 

blisko 37,5 mld PLN. Utrzymanie nakładów na 

z roku 2011) może okazać niewystarczające dla realizacji zobowiązań wynikających z KPOŚK. 

Zakładając koncentrację gmin i środków na realizację

realizacja założeń akcesyjnych wymagałaby w perspektywie do roku 2015 

rocznego poziomu nakładów na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i 

W roku 2008 poziom nakładów per capita na środki trwałe w 

i ochrony wód był dość zróżnicowany w poszczególnych województwach i kształtował się od 31 PLN 

na mieszkańca w województwie podlaskim do 175 PLN na miesz

W roku 2011 poziom ten był znacznie mniej zróżnic

w województwie mazowieckim do 193 PLN na mieszkańca w województwie świętokrzyskim. Wpływ 

na wyrównanie poziomu nakładów miały w dużym stopniu środki UE. Największą dynamiką wzrostu 

nakładów per capita w okresie 2009

poziom ten był najniższy (Tabela 16

wynikające ze zróżnicowanej zasobności samorządów oraz 

w poszczególnych województwach.
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2009 nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód 

tendencję wzrostową. W okresie tym nastąpił wzrost nakładów z 2,58 mld PLN 

roku 2002 do 5,11 mld PLN w roku 2009 (w cenach stałych z roku 2000). W k

nastąpił niewielki spadek do poziomu 5,08 mld PLN w roku 2010 i 4,57 mld PLN w roku 2011 (również 

Wykres ). 

. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (mln PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

agę ceny bieżące, poziom nakładów na środki trwałe służące gospodarce ściekowej 

ochronie wód osiągnął w latach 2009-2011 około 6,5 mld PLN w skali roku. Przy zakładanej podaży 

środków UE na działania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej poziom 

imum w perspektywie roku 2020. W kolejnych latach, w szczególności po roku 2015

spodziewać się tendencji spadkowej. Szacuje się, że koszt realizacji IV AKPOŚK do roku 2015 wyniesie 

blisko 37,5 mld PLN. Utrzymanie nakładów na poziomie 6,5 mld PLN w skali roku (w cenach stałych 

roku 2011) może okazać niewystarczające dla realizacji zobowiązań wynikających z KPOŚK. 

cję gmin i środków na realizację działań wynikających z KPOŚK, t

realizacja założeń akcesyjnych wymagałaby w perspektywie do roku 2015 około 2

rocznego poziomu nakładów na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie 

W roku 2008 poziom nakładów per capita na środki trwałe w obszarze gospodarki ściekowej 

był dość zróżnicowany w poszczególnych województwach i kształtował się od 31 PLN 

na mieszkańca w województwie podlaskim do 175 PLN na mieszkańca w województwie śląskim. 

roku 2011 poziom ten był znacznie mniej zróżnicowany - wynosił od 98 PLN na mieszkańca 

województwie mazowieckim do 193 PLN na mieszkańca w województwie świętokrzyskim. Wpływ 

na wyrównanie poziomu nakładów miały w dużym stopniu środki UE. Największą dynamiką wzrostu 

nakładów per capita w okresie 2009-2011 charakteryzują się województwa, w których

Tabela 16). Środki UE odgrywają więc rolę łagodzącą dysproporcje 

wynikające ze zróżnicowanej zasobności samorządów oraz funduszy regionalnych (

jewództwach. 
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2009 nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód 

zrost nakładów z 2,58 mld PLN 

roku 2002 do 5,11 mld PLN w roku 2009 (w cenach stałych z roku 2000). W kolejnych latach 

nastąpił niewielki spadek do poziomu 5,08 mld PLN w roku 2010 i 4,57 mld PLN w roku 2011 (również 

. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 
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Tabela . Dynamika zmian nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w poszczególnych województwach (w cenach z roku 2000): Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

(PLN/mieszkańca) (kolory odzwierciedlają poziom nakładów oraz dynamikę zmian w poszczególnych 

województwach) 

WOJEWÓDZTWO 
2008 

(wartość) 
2011 

(wartość) 

ŚREDNI POZIOM 
W SKALI ROKU 

W OKRESIE 
2006-2008 (wartość) 

ŚREDNI POZIOM W SKALI ROKU 
W OKRESIE 2009-2011 

wartość zmiana % 

Nakłady ogółem (mln PLN): 

POLSKA 4 136 4 574 3 656 4 922 35% 

Nakłady na 1 mieszkańca (PLN/mieszkańca): 

POLSKA 108 119 96 128 34% 

ŁÓDZKIE 103 143 80 162 102% 

MAZOWIECKIE 128 98 86 103 20% 

MAŁOPOLSKIE 100 116 95 119 25% 

ŚLĄSKIE 175 131 150 184 23% 

LUBELSKIE 57 110 64 90 42% 

PODKARPACKIE 80 119 88 136 55% 

PODLASKIE 31 123 44 96 117% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 34 193 49 190 285% 

LUBUSKIE 135 114 118 124 5% 

WIELKOPOLSKIE 161 157 120 136 13% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 142 118 146 184 26% 

DOLNOŚLĄSKIE 123 162 108 158 47% 

OPOLSKIE 119 155 178 144 -19% 

KUJAWSKO-POMORSKIE 106 106 97 122 25% 

POMORSKIE 125 131 99 148 50% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 40 108 52 126 142% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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3.3. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE GOSPODARCE ODPADAMI 

Nieco odmienną dynamiką nakładów charakteryzuje się obszar gospodarki odpadami. Od roku 2001 

do roku 2007 występował stały wzrost poziomu nakładów na środki trwałe związane z gospodarką 

odpadami z poziomu 0,36 mld PLN do 0,67 mld PLN (w cenach stałych z roku 2000). Po spadku 

w roku 2008 w latach 2009-2011 poziom nakładów kształtował się na stałym poziomie około 0,64 

mld PLN (Wykres ). Zmiany te są skorelowane z dostępnością środków UE. 

Wykres . Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 

2000): Gospodarka odpadami (mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Biorąc pod uwagę ceny bieżące, poziom nakładów na środki trwałe służące gospodarce odpadami 

osiągnął w latach 2009-2011 poziom około 850 mln PLN w skali roku. Przy zakładanej podaży 

środków UE na działania związane z porządkowaniem gospodarki odpadami komunalnymi poziom 

ten może wzrosnąć lub utrzymać się w perspektywie do roku 2016-18 na zbliżonym poziomie do 

okresu 2009-2011. Dane nt. potrzeb finansowych w obszarze gospodarki odpadami są zróżnicowane. 

Biorąc za punkt odniesienia dokument opracowany przez Ministerstwo Środowiska, Departament 

Gospodarki Odpadami w dniu 15 grudnia 2010 roku3 szacowane koszty inwestycyjne w latach 2011 – 

2020 wyniosą ok. 19,8 mld PLN (ok. 2,0 mld w skali roku). Odnosząc się do tych wartości w okresie 

2012-2020 powinien nastąpić przynajmniej dwukrotny wzrost poziomu nakładów na środki trwałe 

służące gospodarce odpadami. 

W roku 2008 poziom nakładów per capita na środki trwałe w obszarze gospodarki odpadami nie 

wykazywał tak dużego zróżnicowania w ujęciu województw jak w przypadku wcześniej omawianych 

kategorii. Kształtował się od 4 PLN na mieszkańca w województwie pomorskim do 23 PLN na 

mieszkańca w województwie zachodniopomorskim. W roku 2011 poziom ten wykazywał większe 

zróżnicowanie - od 8 PLN na mieszkańca w województwie lubelskim i dolnośląskim do 55 PLN na 

mieszkańca w województwie pomorskim. W okresie 2009-2011 w 6 województwach nastąpił spadek 

nakładów, w jednym nie nastąpiła istotna zmiana, w pozostałych nastąpił wzrost – w największym 

stopniu w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. 

                                                           
3 Oszacowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie instalacji i obiektów do zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w latach 
2011-2020, Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, 15 grudnia 2010 roku. 
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Tabela . Dynamika zmian nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w województwach (w cenach z roku 2000): Gospodarka odpadami (PLN/mieszkańca) (kolory odzwierciedlają 

poziom nakładów oraz dynamikę zmian w poszczególnych województwach) 

WOJEWÓDZTWO 
2008 

(wartość) 
2011 

(wartość) 

ŚREDNI POZIOM 
W SKALI ROKU 

W OKRESIE 2006-2008 
(wartość) 

ŚREDNI POZIOM W SKALI ROKU 
W OKRESIE 2009-2011 

wartość zmiana % 

Nakłady ogółem (mln PLN): 

POLSKA 467 633 552 641 16% 

Nakłady na 1 mieszkańca (PLN/mieszkańca): 

POLSKA 12 16 14 17 15% 

ŁÓDZKIE 12 16 12 21 71% 

MAZOWIECKIE 19 10 21 15 -29% 

MAŁOPOLSKIE 10 15 11 11 0% 

ŚLĄSKIE 20 22 15 19 22% 

LUBELSKIE 5 8 4 7 50% 

PODKARPACKIE 11 17 12 10 -22% 

PODLASKIE 11 10 18 17 -7% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 13 10 11 8% 

LUBUSKIE 11 9 7 8 15% 

WIELKOPOLSKIE 8 12 18 15 -16% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 23 12 24 12 -50% 

DOLNOŚLĄSKIE 17 8 27 12 -56% 

OPOLSKIE 13 18 23 26 14% 

KUJAWSKO-POMORSKIE 5 16 10 22 116% 

POMORSKIE 4 55 8 64 710% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 21 46 14 26 85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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3.4. NAKŁADY NA ŚRODKI TRW

I KLIMATU 

W okresie 2000-2005 nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu 

wykazywały tendencję spadkową. Od roku 

odnotowano tendencję wzrostową. W okresie 2005

nakładów z 0,86 mld PLN do 2,03 mld PLN (w cenach stałych z roku 2000). Wpływ na to miała 

dostępność środków UE (Wykres 

Wykres . Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

 

Biorąc pod uwagę ceny bieżące poziom nakładów na środki trwa

i klimatu osiągnął w latach 2009

poziom prawie 2,8 mld PLN. Biorąc pod uwagę założenia dotyczące przyszłej perspektywy 

(m.in. uwarunkowania związane z wdrożeniem zasady ring fencingu)

legislacyjne w obszarze OZE, można spodziewać się, że poziom rocznych nakładów będzie wykazywał 

tendencję zwyżkową w perspektywie do roku 2018

i wdrożeniem programów ochrony powietrza, jak również wdrożeniem polityki energetyczno

klimatycznej, w tym rozwoju OZE, może wymagać zaangażowania w perspektywie do roku 

8,5 do nawet 15 mld PLN w skali roku.

W roku 2008 poziom nakładów per capita na środki trwałe w obszarze ochrony powietrza 

atmosferycznego i klimatu był dość zróżnicowany w poszczególnych województwach i kształtował się 

od 7 PLN na mieszkańca w województwie wielkopolskim do 107 PLN na mieszkańca w

świętokrzyskim. W roku 2011 poziom ten był nadal zróżni

w 6 województwach nastąpił spadek nakładów, w pozostałych nastąpił wzrost 

stopniu w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim, kujawsko

mazurskim. Wpływ na to mógł mieć rozkład priorytetów w ramach poszczególnych regionalnych 

programów operacyjnych (różny poziom środków przeznaczonych na działania związane z ochroną 

powietrza i klimatu), jak również różna efektywność p

beneficjentów z różnych województw. Biorąc pod uwagę da

2008 oraz w okresie 2009-2011 nie można zidentyfikować tend

w ramach poszczególnych województw
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2005 nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu 

wykazywały tendencję spadkową. Od roku 2005 tendencja ta uległa odwróceniu i do roku 2011 

tendencję wzrostową. W okresie 2005-2011 nastąpił ponad d

nakładów z 0,86 mld PLN do 2,03 mld PLN (w cenach stałych z roku 2000). Wpływ na to miała 

Wykres ). 

. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (mln PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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klimatu osiągnął w latach 2009-2010 poziom około 2 mld PLN w skali roku, natomiast w 

PLN. Biorąc pod uwagę założenia dotyczące przyszłej perspektywy 

(m.in. uwarunkowania związane z wdrożeniem zasady ring fencingu), jak również planowane zmiany 

można spodziewać się, że poziom rocznych nakładów będzie wykazywał 

tendencję zwyżkową w perspektywie do roku 2018-2020. Roczny koszt związany z opracowaniem 
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Tabela . Dynamika zmian nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w województwach (w cenach z roku 2000): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (PLN/mieszkańca) 

(kolory odzwierciedlają poziom nakładów oraz dynamikę zmian w poszczególnych województwach) 

WOJEWÓDZTWO 
2008 

(wartość) 
2011 

(wartość) 

ŚREDNI POZIOM 
W SKALI ROKU 

W OKRESIE 
2006-2008 
(wartość) 

ŚREDNI POZIOM W SKALI 
ROKU W OKRESIE 2009-2011 

wartość zmiana % 

Nakłady ogółem (mln PLN): 

POLSKA 1 481 2 030 1 372 1 740 27% 

Nakłady na 1 mieszkańca (PLN/mieszkańca): 

POLSKA 39 53 36 45 26% 

ŁÓDZKIE 44 103 64 54 -16% 

MAZOWIECKIE 67 60 58 73 26% 

MAŁOPOLSKIE 29 31 29 20 -31% 

ŚLĄSKIE 70 56 67 66 -2% 

LUBELSKIE 9 54 16 27 66% 

PODKARPACKIE 18 31 24 21 -11% 

PODLASKIE 63 9 31 11 -63% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 107 242 52 128 149% 

LUBUSKIE 38 30 37 46 24% 

WIELKOPOLSKIE 7 70 36 40 10% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 40 159 49 136 177% 

DOLNOŚLĄSKIE 47 14 28 18 -34% 

OPOLSKIE 48 36 33 48 45% 

KUJAWSKO-POMORSKIE 14 35 15 30 93% 

POMORSKIE 35 42 28 34 24% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14 34 15 27 82% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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3.5. NAKŁADY NA ŚRODKI TRW

W związku z przyjęciem przez UE

efektywności energetycznej i oszczędzania energii. W okresie 2000

wzrostowa z poziomu 35 mln PLN do poziomu 265 mln PLN (w cenach stałych z roku 2000). W okresie 

2009-2011 nakłady na środki trwałe służące oszczędzaniu energii

poziomie (235 mln PLN w roku 2010 i 262 mln PLN w roku 2011

Wykres . Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Oszczędzanie energii (mln PLN) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Biorąc pod uwagę ceny bieżące poziom nakładów na środki trwałe służące oszczędzaniu energii 

osiągnął w latach 2009-2011 poziom około 340 mld PLN w skali roku. Biorąc pod uwagę założenia 

dotyczące przyszłej perspektywy finansowej (m.in. uwarunkowania związane z wdrożeniem z

ring fencingu), jak również planowane zmiany legislacyjne w ob

w stosunku do budynków, można spodziewać się, że poziom rocznych nakładów będzie również 

wykazywał tendencję zwyżkową w perspektywie do roku 2018

wiarygodnych danych nt. szacunkowych kosztów wdrożenia zobowiązań wynikających z członkostwa 

w UE na tym etapie nie jest możliwe oszacowanie pożądanych nakładów w perspektywie do roku 

2020. 

W roku 2008 poziom nakładów per capita na środki trwa

wykazywał znaczne zróżnicowanie 

mieszkańca w województwie pomorskim do 12,5 PLN na mieszka

W roku 2011 poziom ten był nadal zróżn

spadek poziomu nakładów per capita, w pozostałych nastąpił w

w województwie lubelskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, pomorskim i 
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AKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OSZCZĘDZANIU ENERGII 

UE Strategii Europa 2020 znaczenia nabrały zagadnienia dotyczące 

efektywności energetycznej i oszczędzania energii. W okresie 2000-2009 występowała tendencja 

wzrostowa z poziomu 35 mln PLN do poziomu 265 mln PLN (w cenach stałych z roku 2000). W okresie 

2011 nakłady na środki trwałe służące oszczędzaniu energii utrzymywały się na z

poziomie (235 mln PLN w roku 2010 i 262 mln PLN w roku 2011) (Wykres ). 

. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w cenach z roku 2000): 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Tabela . Dynamika zmian nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w województwach (w cenach z roku 2000): Oszczędzanie energii (PLN/mieszkańca) (kolory odzwierciedlają 

poziom nakładów oraz dynamikę zmian w poszczególnych województwach) 

WOJEWÓDZTWA 
2008 

(wartość) 
2011 

(wartość) 

ŚREDNI POZIOM 
W SKALI ROKU 

W OKRESIE 
2006-2008 
(wartość) 

ŚREDNI POZIOM W SKALI ROKU 
W OKRESIE 2009-2011 

wartość zmiana % 

Nakłady ogółem (mln PLN): 

POLSKA 196,6 262,3 220,2 254,0 15% 

Nakłady na 1 mieszkańca (PLN/mieszkańca): 

POLSKA 5,2 6,8 5,8 6,6 15% 

ŁÓDZKIE 12,4 5,5 15,5 5,9 -62% 

MAZOWIECKIE 7,8 3,4 7,2 3,5 -52% 

MAŁOPOLSKIE 2,7 10,0 6,7 12,8 92% 

ŚLĄSKIE 11,3 18,6 14,3 19,1 34% 

LUBELSKIE 2,2 3,0 0,7 3,9 432% 

PODKARPACKIE 2,1 5,8 0,7 4,3 478% 

PODLASKIE 12,5 6,5 15,8 9,7 -38% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,6 1,7 3,0 3,6 21% 

LUBUSKIE 1,0 5,0 1,1 3,7 231% 

WIELKOPOLSKIE 3,3 4,5 2,3 2,9 23% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 2,2 12,4 1,7 7,2 332% 

DOLNOŚLĄSKIE 9,1 2,6 11,6 3,1 -73% 

OPOLSKIE 12,2 13,8 9,5 14,2 50% 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3,4 6,8 4,5 5,1 14% 

POMORSKIE 0,3 4,6 0,7 2,8 280% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2,6 5,2 2,2 2,9 36% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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4. OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PEP 2009-2012 

Ocena stopnia realizacji poszczególnych celów została przedstawiona w formie tabelarycznej. Ogólna 

ocena kierunków działań odwołuje się do pięciu podstawowych klas i została przedstawiona w formie 

opisowej oraz w schemacie barwnym: 

Działania zakończone  

Działania w trakcie realizacji, nie wymagające kontynuacji  

Działania nie zakończone - do kontynuacji  

Zadania ciągłe  

Nie zidentyfikowano realizacji działań  

 

4.1. UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH 

Głównym celem strategicznym w tym obszarze było doprowadzenie do sytuacji, w której projekty 

dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą poddawane procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych 

dokumentów. 

W dn. 15 listopada 2008 r. weszła w życie Ustawa z dn. 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wymagają projekty: 

� koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategii rozwoju regionalnego;  

� polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

� polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko jest GDOŚ w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych 

przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej i RDOŚ w przypadku pozostałych 

dokumentów. 

Baza danych dotycząca przeprowadzonych ocen oddziaływania, w tym SOOŚ, jest w fazie wdrażania. 

Projekt bazy jest elementem realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu 

ocen oddziaływania na środowisko, finansowanego ze środków NFOŚiGW. W 2013 r. rozpoczęły się 

szkolenia z obsługi bazy dla podmiotów, które będą wprowadzały do niej informacje. W ciągu 

najbliższych kilku miesięcy baza będzie uzupełniana aktualnymi danymi. Baza będzie publicznie 

dostępna. 
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W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 75% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

poddawało SOOŚ projekty dokumentów strategicznych i wyniki tej oceny uwzględniało 

w ostatecznych wersjach dokumentów. Brak SOOŚ w 25% gmin spowodowany był najczęściej faktem, 

że nie powstały w tym okresie żadne dokumenty strategiczne albo odstąpienie od SOOŚ uzgodnione 

zostało z RDOŚ. 

Zgodnie z art.132 ustawy OOŚ, Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko jest 

organem opiniodawczo-doradczym GDOŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W latach 

2009-2012 żadne z posiedzeń KKOOŚ nie dotyczyło jednak strategicznych OOŚ. 

W latach 2009-2012 nastąpiła poprawa jakości warsztatu metodycznego dokumentacji sporządzanej 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko. GDOŚ wydał w 2011 r. następujące publikacje 

dotyczące kwestii proceduralnych OOŚ (sfinansowane przez NFOŚiGW):  

� Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na 

środowisko,I. Grudzińska, J. Zarzecka; 

� Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po 

rozporządzeniu Rady Ministrów, T.Wilżak; 

� Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, 

M. Stryjecki, K. Mielniczuk;  

� Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami 

wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na 

środowisko. Udział społeczeństwa. Podanie informacji do publicznej wiadomości, 

M. Makowski. 

Metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych 

w kontekście obszarów Natura 2000 poświęcona została publikacja MŚ i GDOŚ z 2009 r. - Natura 

2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych, M. Kistowski, M. Pchałek. 

Publikacja powstała w ramach polsko-hiszpańskiego projektu twinningowego Komunikacja, 

świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000, dofinansowanego ze środków UE.  

W 2012 r. przeprowadzono szkolenia dla JST z ocen oddziaływania na środowisko (w tym SOOŚ) – 

łącznie przeszkolono 927 osób. Na podstawie porozumienia, w oparciu o te same materiały, szkolenia 

będzie prowadziło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 55% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

uczestniczyło w szkoleniach z zakresu SOOŚ. 
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Obszar: 
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska 

w strategiach sektorowych 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

 

Głównym celem strategicznym jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której projekty 

dokumentów strategicznych wszystkich 

sektorów gospodarki będą, zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie prawem, 

poddawane procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko i wyniki tej oceny będą 

uwzględniane w ostatecznych wersjach tych 

dokumentów 

Zgodnie z art. 46. ustawy OOŚ, projekty dokumentów 
strategicznych wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

Organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania 
w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest 
GDOŚ w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych 
przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej i RDOŚ 
w przypadku pozostałych dokumentów. 

Baza danych dotycząca przeprowadzonych ocen oddziaływania, 
w tym SOOŚ, jest w fazie wdrażania. 

Działanie 
zakończone  

 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, ustawa 
OOŚ weszła w życie 
równolegle do PEP. 

 

Efekt przyrodniczy: 
Pośredni 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

W 2008 r. zostało reaktywowane działanie 

Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko 

przy Ministrze Środowiska głównie w celu 

analizowania dokumentów strategicznych. 

Stanowi to ważny krok w kierunku 

egzekwowania prawa w tym zakresie. 

Od 15 listopada 2008 r. zgodnie z art.132 ustawy OOŚ , Krajowa 
Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko jest organem 
opiniodawczo-doradczym GDOŚ w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko. W latach 2009-2012 żadne z posiedzeń KKOOŚ nie 
dotyczyło jednak strategicznych OOŚ. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, ustawa 
OOŚ weszła w życie 
równolegle do PEP. 

Efekt przyrodniczy: pośredni- 
zmniejszenie wielkości presji 
na środowisko na etapie 
planowania strategicznego 

Rozwój metodologii wykonywania ocen 

oddziaływania na środowisko dla dokumentów 

strategicznych oraz szkolenia dla 

projektodawców tych dokumentów oraz dla 

osób oceniających 

- w latach 2009-2012 nastąpiła poprawa jakości warsztatu 
metodycznego dokumentacji sporządzanej w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko.  
- 2009 r. publikacja MS i GDOŚ „Natura 2000 w planowaniu 
przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych”. 
- 2011 r. publikacje GDOŚ dotyczące kwestii proceduralnych OOŚ.  
- 2012 r. szkolenia dla JST z ocen oddziaływania na środowisko 
(w tym SOOŚ) – łącznie przeszkolono 927 osób.  

Działanie 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, jest to 
działanie wspierające 
realizację zapisów ustawy OOŚ 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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4.2. AKTYWIZACJA RYNKU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działania wspierające aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, w tym cel zdefiniowany jako 

rozwój proekologicznej produkcji oraz świadomych postaw konsumenckich, obejmowały stosowanie 

„zielonych” zamówień publicznych, promowanie „zielonych” miejsc pracy, transfer technologii, 

upowszechnianie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz eliminowanie z rynku wyrobów 

szkodliwych dla środowiska. 

Z badań przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wynika, że w 2006 r. 4% 

zamówień publicznych miało „zielony” przedmiot zamówienia lub zawierało kryteria o charakterze 

środowiskowym. UZP opracował i realizował Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień 

publicznych na lata 2007-2009 oraz Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień 

publicznych na lata 2010-2012, które obejmowały działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz 

przedstawicieli instytucji zamawiających, służące popularyzacji uwzględniania aspektów 

środowiskowych w postępowaniach przetargowych (m.in. powstały 2 podręczniki Zielone 

zamówienia publiczne, przetłumaczono na język polski kryteria KE oraz przykłady dobrych praktyk, 

przeprowadzono 6 ogólnokrajowych konferencji oraz 5 edycji szkoleń). Mimo szeregu działań 

zrealizowanych w ramach Planu Działań na 2010-2012 r., nie udało się zwiększyć odsetka zielonych 

zamówień do zakładanego poziomu 20%. Z badań przeprowadzonych przez UZP wynika, że udział 

zamówień publicznych mających „zielony” przedmiot zamówienia lub zawierających kryteria 

o charakterze środowiskowym wynosił: w 2006 r. - 4%; w 2009 r. - 10,5%; w 2010 r. – 9%; w 2011 r. – 

12%; w 2012r. – 12%.  

Kolejny „Krajowy Plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016” 

utrzymał poziom 20% zielonych zamówień publicznych jako cel do realizacji w kolejnej perspektywie 

czasowej. Drugim jego podstawowym celem jest stymulowanie rozwoju rynku poprzez kreowanie 

popytu na produkty spełniające wysokie standardy środowiskowe oraz innowacyjne technologie 

środowiskowe po stronie administracji publicznej. 

W Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG) wśród 

instrumentów zaradczych, przyczyniających się do ograniczania energo- i materiałochłonności 

gospodarki, wymienia się wykorzystanie w szerszym zakresie zielonych zamówień publicznych. 

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce (144,1 mld PLN w 2011 r.) jest dowodem na duży 

potencjał w tym obszarze oraz wskazuje na rolę administracji publicznej, która może oraz powinna 

odgrywać ważną rolę w inicjowaniu i utrwalaniu zachowań proekologicznych, umożliwiając tym 

samym rozwój wyrobów i usług charakteryzujących się wysokimi standardami środowiskowymi 

i społecznymi. Zielone zamówienia publiczne wskazane zostały także w projektowanej „Strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.” (BEiŚ) jako jedno z najbardziej 

skutecznych narzędzi pozwalających na kształtowanie wzorców produkcji i konsumpcji. BEiŚ 

przewiduje stymulowanie wzrostu poziomu zielonych zamówień tak, aby w 2020 r. połowa 

udzielanych zamówień publicznych miała charakter ekologiczny. BEiŚ wskazuje również na 

konieczność upowszechniania stosowania kryteriów środowiskowych w sektorze prywatnym 

(„zielone zakupy”). 

Ministerstwo Środowiska stosuje kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych od 2010 r. 

W procedurach udzielania zamówień publicznych w MŚ określono obowiązek wprowadzania 

następujących postanowień do umowy, która ma być zawarta z wykonawcą: oświadczenie 
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wykonawcy o zapoznaniu się z Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia 

zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień umowy; zobowiązanie wykonawcy do 

zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami (jeśli dotyczy przedmiotu umowy). Ze względu na wdrożenie systemu 

EMAS w MŚ wykonawcom zaleca się zapoznanie z polityką środowiskową już na etapie wszczęcia 

postępowania. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko 3% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

stosowało system zielonych zamówień. 

W latach 2007-2013 promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy UE 

odbywała się w ramach POKL - zidentyfikowano 9 projektów w tym zakresie, dla których łączna 

kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła ok. 2 mln PLN. Ocena realizacji tego kierunku działań 

zależy jednak od definicji „zielonego miejsca pracy”. Przyjmując, że jest to każde miejsce pracy 

związane z ochroną środowiska, należy uwzględnić w tej kategorii wszystkie miejsca pracy utworzone 

w ramach realizacji projektów finansowanych POIiŚ oraz NFOŚiGW. Jeśli natomiast przyjąć, że 

„zielone miejsce pracy” to miejsce pracy generujące efekt ekologiczny, można uwzględnić także np. 

zatrudnienie w sektorze IT, generujące efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie zużycia zasobów 

i zwiększenie wydajności pracy. Stanowiska pracy zdalnej (telepracy) też mogą być uznane za 

generujące efekt ekologiczny np. ze względu zaniechanie transportu do miejsca pracy, przez co 

zmniejszenie presji na środowisko, emisji CO2 etc. W niektórych dokumentach OECD i KE rozrost 

sektora transportu publicznego traktowany jest jako zjawisko „zielone”, a więc zatrudnienie większej 

liczby kierowców w transporcie publicznym może także być uznane za kreowanie „zielonych miejsc 

pracy”. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko 1,6% gmin zadeklarowało, że promowało „zielone 

miejsca pracy” z wykorzystaniem funduszy UE. 

W latach 2009 - 2012 Ministerstwo Środowiska przeprowadziło następujące działania promujące 

zrównoważone wzorce konsumpcji, o zasięgu ogólnopolskim: 

� Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu mający na celu zachęcanie obywateli do 

racjonalnego korzystania z samochodów osobowych oraz wypróbowywania rozwiązań 

alternatywnych wobec samochodu. ETZT realizowany był corocznie. 

� Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów 

i właściwe postępowanie z odpadami Nie zaśmiecaj swojego sumienia (2010 r.). Poprzez 

telewizję i inne media dotarto do ponad 19 mln osób. 

� Kampania społeczna Zmień nawyki na dobre. Zmień klimat na lepszy związana 

z odbywającym się pod koniec 2009 r. szczytem klimatycznym w Kopenhadze (COP 15 

UNFCCC), obejmująca emisje spotów telewizyjnych z udziałem Edyty Górniak, Otylii 

Jędrzejczak, Szymona Majewskiego zachęcających do zmiany codziennych nawyków - 

zakręcania wody, zmniejszania temperatury w grzejnikach, wyłączania sprzętu z trybu 

czuwania. 

� Kampania Ekoszyk (dofinansowana ze środków NFOŚiGW) promująca zrównoważone wzorce 

konsumpcji – od 2010 r. Projekt obejmował stworzenie strony internetowej 
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www.ekoszyk.mos.gov.pl oraz jej późniejszą modernizację i rozbudowę (w 2012 roku) oraz 

kampanię promocyjną, w tym ogólnopolską kampanię internetową w 2010, 2011 i 2012 r. 

� Internetowa kampania edukacyjno-informacyjna Efektywne wykorzystywanie zasobów 

w kontekście Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. miała na celu 

zminimalizowanie działań codziennych wpływających negatywnie na środowisko naturalne, 

ze szczególnym uwzględnieniem właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych. 

� Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie - ogólnopolska kampania edukacyjna nt. zmian 

klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych zrealizowana w 2012 r. Celem kampanii było 

zachęcenie Polaków do oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. Kampania 

telewizyjna dotarła do 93,4% grupy celowej (taki procent przynajmniej raz widziało spot 

telewizyjny kampanii) – grupa ta liczy w sumie 3 453 588 osób. Zasięg kampanii internetowej, 

liczony jako liczba unikalnych użytkowników, wyniósł ponad 5 mln, natomiast liczony jako 

szacowane procentowe dotarcie do grupy docelowej – 82%. 

Działania promujące zrównoważone wzorce konsumpcji prowadzone były także przez organizacje 

pozarządowe i instytucje publiczne (np. instytuty, samorządy, uczelnie). Łączna kwota 

dofinansowania z NFOŚiGW na projekty tego typu wyniosła prawie 32 mln PLN, z POIiŚ – ok. 5 mln 

PLN, z LIFE+ - ok. 3,6 mln PLN. Przykładem regionalnej kampanii ekologicznej wpisującej się 

w promocję zrównoważonych wzorców konsumpcji jest projekt Życie po śmieciach, dofinansowany 

przez WFOŚiGW w Katowicach, realizowany od 2011 r. przez Fundację Edukacja Bez Granic 

i Telewizję TVS pod patronatem Dziennika Zachodniego. Celem głównym jest promowanie 

ekologicznych rozwiązań powszechnych w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak uczenie 

sposobów prawidłowej segregacji śmieci, przekonywanie, że spalanie śmieci w specjalnie 

przygotowanych spalarniach oraz budowa kompostowni i oczyszczalni ścieków to proces ekologiczny, 

który wpływa pozytywnie na stan naszego środowiska. 

Wprowadzanie etykiet informujących o produktach ekologicznych jest zadaniem producentów lub 

dystrybutorów produktów. Na rynek polski wprowadzono dotychczas ok. 25 rodzajów eko-etykiet 

(świadczących o uzyskaniu przez produkt eko-certyfikatu). Ministerstwo Środowiska od 2010 r. 

w ramach projektu EKOSZYK prowadziło działania wspierające promocję eko-etykiet wśród 

społeczeństwa. W ramach projektu na stronie www.ekoszyk.mos.gov.pl umieszczone są symbole 

graficzne oraz informacje nt. znaczenia następujących 25 rodzajów etykiet promujących produkty 

ekologiczne: 

� na produktach żywnościowych: Rolnictwo ekologiczne, Ekoland, Bio-Siegel, ZCRE, KRAV, Znak 

MSC, Zielone Płuca Polski, Fairtrade;  

� na kosmetykach i środkach czystości: Demeter, EcoGarantie, Nie testowano na zwierzętach, 

BDIH, Eco control, Bezpieczny dla ozonu; 

� na opakowaniach: Zielony punkt, Nadaje się do recyklingu, Dbaj o czystość, Do ponownego 

wykorzystania, Opakowanie biodegradowalne; 

� na sprzęcie AGD, RTV, urządzeniach biurowych i innych produktach: Stokrotka, Znak 

ekologiczny Eko, Łabędź, Energy Star, TCO Development, Błękitny anioł; 

� na wyrobach z drewna: FSC, PEFS, Rainforest Alliance Certified. 
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Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, prowadzone przez MŚ od 

2011 r., obejmuje m.in. rozpoznawalność oznaczeń produktowych związanych z ekologią 

i środowiskiem. W latach 2011 i 2012 ok. 35% badanych deklarowało co najmniej częste zwracanie 

uwagi na eko-oznaczenia. Najlepiej rozpoznawalnym znakiem był znak Nadaje się do recyklingu, 

drugim – Znak ekologiczny EKO. 

Potrzeba finansowego wsparcia transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie 

środowiska związana była w dużej mierze z koniecznością dostosowania przedsiębiorstw do 

standardów UE np. w zakresie emisji zanieczyszczeń. Zidentyfikowano łącznie ok. 200 projektów 

dotyczących wdrożenia w przedsiębiorstwach produktów, usług lub technologii środowiskowych, 

które jednocześnie charakteryzowały się wysokim poziomem innowacyjności: POIG – 34 projekty 

(ok. 261 mln PLN), RPO – 156 projektów (ok. 106 mln PLN), POIiŚ – 11 projektów (ok. 72 mln PLN). 

Należy zauważyć, że w ostatnich latach akcent polityczny przeniósł się na stymulowanie i wspieranie 

rozwoju polskich innowacyjnych technologii w celu podniesienia konkurencyjności gospodarki na 

arenie międzynarodowej. Przykładem działań w tym kierunku jest prowadzony od 2009 r. projekt 

Ministerstwa Środowiska GreenEvo, czyli Akcelerator Zielonych Technologii. Projekt ma za zadanie 

wesprzeć krajowe firmy zaangażowane w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się 

i wypromowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych. Firmy uczestniczące 

w GreenEvo otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia, m.in. wsparcia 

w znalezieniu odpowiednich źródeł dofinansowania działań, wsparcia marketingowego, możliwość 

udziału w specjalistycznych szkoleniach oraz zagranicznych misjach handlowych, uzyskania wiedzy 

o rynkach zagranicznych i możliwościach prowadzenia na nich działalności, a także wsparcia 

w wyborze i uzyskaniu odpowiedniej ochrony własności przemysłowej. 

Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska w latach 2009-2012 realizowana była m.in. 

poprzez: 

� Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (MG);  

� akcję eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów ramach Kpgo 2010; 

� akcję likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin w ramach 

Kpgo 2010; 

� wycofywanie z obrotu zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE: niektórych 

pestycydów, stopów ołowiu do lutów miękkich (dopuszczalne są tylko stopy cyny), styrenu, 

freonów, płyt eternitowych etc. 

� wykonywanie przepisów dot. substancji priorytetowych w środowisku wodnym. 

30 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie MG z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko. Nowe rozporządzenie uchyla jeden z przepisów 

wcześniejszego rozporządzenia MGiP z dnia 23 lipca 2004 r. w tym zakresie, nie dopuszczając tym 

samym zawartości fosforanów w preparatach do prania i czyszczenia, przeznaczonych do sprzedaży 

detalicznej.
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Obszar 
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średniookresowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem jest uruchomienie takich 
mechanizmów prawnych, ekonomicznych 
i edukacyjnych, które prowadziłyby do 
rozwoju proekologicznej produkcji 
towarów oraz do świadomych postaw 
konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju 
zrównoważonego.  
Działania te powinny objąć pełną 
internalizację kosztów zewnętrznych 
związanych z presją na środowisko. 

Tak sformułowane cele implikują podejmowanie ciągłych 
wielokierunkowych działań w perspektywie średnio i długookresowej. 
W okresie 2009-2012 realizacja wyszczególnionych poniżej kierunków 
działań przyczyniała się do realizacji założonych celów 
średniookresowych. 
 
Działania w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych związanych 
z presją na środowisko podejmowane były w rożnych obszarach PEP 
(np. 4.6 Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4.10 Racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi).  

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki działań 
w latach 2009-2012 

W latach 2009-2012 jest konieczne: 
zastosowanie systemu „zielonych 
zamówień” w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego 
organizowanych przez wszystkie instytucje 
korzystające ze środków publicznych. 

 Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na 
lata 2007-2009 i Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych na lata 2010-2012: działania informacyjno-
szkoleniowe na rzecz przedstawicieli instytucji zamawiających, służące 
popularyzacji uwzględniania aspektów środowiskowych 
w postępowaniach przetargowych.  
Udział zamówień publicznych mających „zielony” przedmiot 
zamówienia lub zawierających kryteria o charakterze środowiskowym 
wynosił: w 2006 r. - 4%; w 2009 r. - 10,5%; w 2010 r. – 9%; w 2011 r. 
– 12%; w 2012r. – 12%(badania UZP). 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni- 
zmniejszenie wielkości 
presji na środowisko 
na etapie zamawiania 
towarów i usług 

Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych 
dla środowiska. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (MG);akcja 
eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów w ramach Kpgo 
2010; akcja likwidacji mogilników zawierających przeterminowane 
środki ochrony roślin w ramach Kpgo 2010, w ramach NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, RPO dofinansowanie projektów dotyczących usuwania 
azbestu oraz likwidacji mogilników; wycofywanie z obrotu zgodnie 
z obowiązującym prawem krajowym i UE m.in. niektórych 
pestycydów, stopów ołowiu do lutów miękkich (dopuszczalne są tylko 
stopy cyny), styrenu, freonów, płyt eternitowych etc.; wykonywanie 
przepisów dot. substancji priorytetowych w środowisku wodnym.  

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, realizacja 
działań związana była 
z realizacją 
obowiązującego w tym 
zakresie prawa 
krajowego i UE 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 
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Obszar 
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Promocja tworzenia „zielonych miejsc 
pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii 
Europejskiej. 

W latach 2007-2013 promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” 
z wykorzystaniem funduszy UE odbywała w ramach POKL - 
zidentyfikowano 9 projektów w tym zakresie, dla których łączna 
kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła ok. 2 mln PLN. 

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Promocja transferu do Polski najnowszych 
technologii służących ochronie 
środowiska przez finansowanie projektów 
w ramach programów unijnych. 

200 projektów dotyczących wdrożenia w przedsiębiorstwach 
produktów, usług lub technologii środowiskowych, które jednocześnie 
charakteryzowały się wysokim poziomem innowacyjności: POIG – 34 
projekty (ok. 261 mln PLN), RPO – 156 projektów (ok. 106 mln PLN), 
POIiŚ – 11 projektów (ok. 72 mln PLN). 
Przeniesienie akcentu polityczny przeniósł się na stymulowanie 
rozwoju polskich technologii w celu podniesienia ich 
konkurencyjności w skali międzynarodowej. Przykładem działań 
w tym kierunku jest prowadzony od 2009 r. projekt MŚ GreenEvo - 
Akcelerator Zielonych Technologii. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Wykonanie analizy dotyczącej możliwości 
wprowadzenia w Polsce „zielonej” 
reformy podatkowej 

Nie zidentyfikowano realizacji działania 
Nie zidentyfikowano 

realizacji działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań – - 
pośredni 
Efekt przyrodniczy: 
- pośredni 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii 
społecznej kształtującej zrównoważone 
wzorce konsumpcji 

Działania MŚ promujące zrównoważone wzorce konsumpcji : 
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu(corocznie) 
- Kampania społeczna „Zmień nawyki na dobre. Zmień klimat na 
lepszy”(2009 r.) 
- Kampania edukacyjno-informacyjna „Nie zaśmiecaj swojego 
sumienia” (2010 r.) 
- Kampania Ekoszyk – od 2010 r. (www.ekoszyk.mos.gov.pl) 
- Internetowa kampania edukacyjno-informacyjna „Efektywne 
wykorzystywanie zasobów w kontekście Prezydencji Polski w Radzie 
Unii Europejskiej” (2011 r.) 
- „Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie” (2012 r.) 
Działania promujące zrównoważone wzorce konsumpcji prowadzone 
przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne - łączna kwota 
dofinansowania z NFOŚ na projekty tego typu wyniosła prawie 32 mln 
PLN, z POIiŚ – ok. 5 mln PLN, z LIFE+ - ok. 3,6 mln PLN. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar 
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Wprowadzenie etykiet informujących 
o produktach ekologicznych i ich 
promocja wśród społeczeństwa. 

Wprowadzanie etykiet informujących o produktach ekologicznych jest 
zadaniem producentów lub dystrybutorów produktów.  
Na rynek polski wprowadzono dotychczas ok. 25 rodzajów eko-etykiet 
(świadczących o uzyskaniu przez produkt eko-certyfikatu). 
Ministerstwo Środowiska od 2009 r. w ramach projektu EKOSZYK 
prowadziło działania wspierające promocję eko-etykiet wśród 
społeczeństwa.  

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Opracowanie krajowego planu wycofania 
proszków do prania zawierających 
fosforany 

Krajowy plan wycofania proszków do prania zawierających 
fosforany nie został opracowany.  
30 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie MG z dnia 28 
czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Nowe rozporządzenie uchyla jeden 
z przepisów wcześniejszego rozporządzenia MGiP z dnia 23 lipca 2004 
r. w tym zakresie, nie dopuszczając tym samym zawartości fosforanów 
w preparatach do prania i czyszczenia, przeznaczonych do sprzedaży 
detalicznej. 

Nie zidentyfikowano 
realizacji działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań – - 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
- pośredni 

Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej 
emisji i wysokiej efektywności 
energetycznej z napędami alternatywnymi 
oraz wypracowanie rozwiązań hamujących 
napływ do krajowego parku zagranicznych 
pojazdów o niekorzystnych parametrach 
ekologicznych i energetycznych. 

Nie zidentyfikowano realizacji działania. 
 
W ramach projektów dotyczących rozwoju transportu publicznego 
zwykle przedmiotem zakupu były pojazdy o wysokich parametrach 
emisyjnych. 

Nie zidentyfikowano 
realizacji działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań – - 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
- pośredni 

 



92 | S t r o n a  

4.3. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

Cel podstawowy obszaru „Zarządzanie środowiskowe” zdefiniowany został jako jak najszersze 

przystępowanie do systemu EMAS. Jego osiągnięciu powinny służyć działania polegające na 

rozpowszechnianiu wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzeniu korzyści 

ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie (m.in. poprzez stworzenie preferencji 

w systemie zamówień publicznych czy ograniczenie kosztów związanych z rejestracją w systemie). 

W 2008 r. w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zarejestrowanych było 15 organizacji. W latach 

2009-2012 r. w EMAS zarejestrowanych zostało 26 nowych organizacji, przy czym 2 organizacje 

zostały wykreślone z rejestru EMAS, co oznaczało, że na koniec 2012 r. w rejestrze EMAS znajdowało 

się 39 organizacji. Dla porównania w krajach gdzie EMAS jest rozwinięty, liczba rejestracji przekracza 

1000 organizacji (Niemcy, Hiszpania, Włochy). W Polsce obserwowane jest niskie zainteresowanie 

EMAS wśród przedsiębiorstw. 

Z diagnozy przestawionej w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 

2020” wynika, że niski stopień uczestnictwa polskich firm w systemach zarządzania środowiskowego 

można tłumaczyć wciąż niewielką świadomością ekologiczną, zwłaszcza przedstawicieli sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badanie przeprowadzone na zlecenie PARP wśród polskich 

MŚP potwierdziło niski stan świadomości przedsiębiorców w zakresie wymagań środowiskowych. 

63% przedstawicieli badanych firm nie zidentyfikowało jeszcze wpływu swojej działalności na 

środowisko, z kolei 53% oceniło, że oddziałuje na środowisko w małym stopniu, a36% nie dopatrzyło 

się w swojej organizacji żadnego oddziaływania na środowisko. Badanie ujawniło przy tym, że 22% 

polskich MŚP nie ma wiedzy na temat wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska związanych 

z prowadzoną działalnością. Najczęściej dotyczy to mikroprzedsiębiorstw, firm o przychodach 

mniejszych niż 1,5 miliona PLN oraz działających w branży usługowej. 

Rozpowszechnieniu wśród społeczeństwa wiedzy o systemie EMAS poświęcona była ogólnopolska 

kampania informacyjno-promocyjna Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie, której adresatem byli 

przedsiębiorcy. Kampania realizowana była w 2010 r. przez Centrum Informacji o Środowisku, przy 

wsparciu GDOŚ i MŚ (oraz wsparciu finansowym NFOŚiGW) i obejmowała konferencję ogólnopolską 

(127 osób), 16 konferencji regionalnych (1243 osób), 32 regionalne sesje szkoleniowe (755 osób), 

kampanię w radio, telewizji, stronę internetową oraz podręcznik i materiały informacyjno-

promocyjne. Od 2012 r. GDOŚ w ramach powierzonych jej działań informacyjno-promocyjnych 

aktywnie uczestniczy też w inicjatywach mających na celu promocję zarządzania środowiskowego 

w tym EMAS. Dodatkowo w miarę swoich możliwości rozpowszechnia wiedzę nt. EMAS biorąc udział 

spotkaniach lub konferencjach m.in. poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto 

GDOŚ w ramach działań nakierowanych na podniesienie rangi rejestracji w EMAS organizował 

uroczyste ceremonie wręczenia certyfikatów EMAS (np. podczas konwencji ENVICON). 

Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego nie było 

możliwe, ponieważ wdrożenie takich systemów z samej swej natury jest kosztochłonne. Kierunek ten 

realizowany był więc poprzez dofinansowanie wdrażania systemu ISO 14 001 i EMAS ze środków UE 

w ramach POIiŚ i RPO na łączną kwotę ok. 2,4 mln PLN (124 projekty, z czego6 projektów dot. 

wdrażania EMAS). Potencjalne korzyści ekonomiczne dla firm posiadających certyfikat zarządzania 

środowiskowego wynikać mogą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane. W art. 5 ust. 1. pkt. 5 wprowadzony został zapis 
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wskazujący, że zamawiający może wymagać przedstawienia dowodu rejestracji w EMAS lub 

posiadania certyfikatu równoważnych systemów zarządzania środowiskowego, jako warunek 

realizacji umów na roboty budowlane i usługi. Poza tym działaniem w latach 2009-2012 nie zostały 

poczynione postępy w tworzeniu korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie 

EMAS. Wzmocnienie w przyszłości działań właśnie w tym kierunku poprzez zbudowanie systemu 

rozwiązań legislacyjnych i finansowych, wydaje się najwłaściwszym i najskuteczniejszym narzędziem 

zachęcającym oraz wspierającym wdrażanie systemu EMAS w organizacjach. 

Kierunek działań dotyczący ograniczania częstości kontroli w zakresie ochrony środowiska 

podmiotów posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego jest realizowany w sposób 

pośredni. GIOŚ w ramach informatycznego systemu wspomagania kontroli (ISWK) przypisuje 

zakładom przemysłowym 4 kategorie ryzyka. W ramach oceny ryzyka dany zakład uzyskać może 

dodatkowe punkty za posiadanie sytemu zarządzania środowiskowego, co skutkuje 

przyporządkowaniem go do niższej kategorii ryzyka. Im niższa jest kategoria ryzyka tym mniejsza 

jest częstotliwość kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska (kategoria 1 – 1 raz w roku, 

kategoria 2 – raz na 2 lata, kategoria 3 – raz na 4 lata, kategoria 4 – kontrola tylko w przypadku 

skargi).Dla niektórych zakładów wysokiego ryzyka (np. zakłady zobowiązane do posiadania 

pozwolenia zintegrowanego, stacje demontażu pojazdów samochodowych, zakłady o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowych) ustawowa częstotliwość kontroli wynosi jednak 1 raz w roku 

i w tych przypadkach obowiązek ten jest realizowany niezależnie od posiadania systemu zarządzania 

środowiskowego. 

W dniu 11 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

Ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz 

decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. Rozporządzenie wprowadziło istotne zmiany w kwestii 

nadawania uprawnień/statusu weryfikatora środowiskowego, zapewnienia organizacjom informacji 

i pomocy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych, a także określa zakres danych i informacji wymaganych do 

rejestracji. W związku z koniecznością uzupełnienia i zmiany regulacji dotyczących zasad 

funkcjonowania krajowego systemu EMAS, stanowiących podstawę do określenia procedur 

stosowanych przez organy właściwe w ramach rejestracji organizacji w systemie, w dniu 15 lipca 

2011 r. przyjęta została przez sejm nowa ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu 

(EMAS). Wprowadziła ona następującą strukturę w systemie krajowym: 

� Minister właściwy do spraw środowiska: prowadzenie polityki w zakresie rozwoju systemu 

oraz współpraca z właściwymi organami Unii Europejskiej; 

� Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: prowadzenie rejestru EMAS organizacji oraz 

przejęcie od RDOŚ prowadzenia spraw związanych z procesem rejestracji organizacji; 

otrzymuje on nowe zadanie, zgodnie z rozporządzeniem 1221/2009, dotyczące zapewnienia 

organizacjom dostępu do informacji i pomocy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie 

ochrony środowiska oraz wsparcia w procesie przygotowania do rejestracji; 

� Polskie Centrum Akredytacji: prowadzenie akredytacji weryfikatorów środowiskowych. 

Do organów egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt. 26 rozporządzenia 1221/2009, 

zalicza się: wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa, wojewodę, 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organy inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
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Obszar Zarządzanie środowiskowe Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 
 

Celem podstawowym jest jak najszersze 
przystępowanie do systemu EMAS,  
rozpowszechnianie wiedzy wśród 
społeczeństwa o tym systemie 
i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm 
i instytucji będących w systemie. 

Cel był realizowany na niewielką skalę. W latach 2009-2012 r. w EMAS 
zarejestrowanych zostało 26 nowych organizacji, w wyniku czego na koniec 
2012 r. w rejestrze EMAS było 39 organizacji.  
W latach 2009-2012 nie tworzono istotnych korzyści ekonomicznych dla 
organizacji zarejestrowanych w EMAS. 

 

Działania nie 
zakończone - 

do kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki działań w 
latach 2009-2012 

Wprowadzanie „zielonych zamówień” 
promujących w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego firmy 
posiadające certyfikaty zarządzania 
środowiskowego przez uzyskanie przez nie 
dodatkowych punktów. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
wprowadza zapis wskazujący, że zamawiający może wymagać 
przedstawienia dowodu rejestracji w EMAS lub posiadania certyfikatu 
równoważnych systemów zarządzania środowiskowego, jako warunek 
realizacji umów na roboty budowlane i usługi. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo 
EMAS i normy ISO 14001 a także logo CP jako 
znaków jakości środowiskowej firmy będącej 
wytwórcą danego wyrobu lub świadczącej 
określoną usługę. 

Kampania informacyjno-promocyjna „Ekozarządzanie 
w przedsiębiorstwie” 
 

Działania nie 
zakończone - 

do kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Podniesienie prestiżu instytucji publicznej 
posiadającej certyfikat zarządzania przez 
akcję wśród społeczeństwa dotyczącą 
znaczenia takiego certyfikatu. 

- działania informacyjno-promocyjne wymienione powyżej 
-uroczyste ceremonie wręczenia certyfikatów EMAS (np. podczas 
konwencji ENVICON). 
 

Działania nie 
zakończone - 

do kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Ograniczenie częstotliwości kontroli 
w zakresie ochrony środowiska podmiotów 
posiadających certyfikaty zarządzania 
środowiskowego i uproszczenie trybu ich 
kontroli. 

Kierunek działań jest realizowany w sposób pośredni.  
GIOŚ w ramach informatycznego systemu wspomagania kontroli (ISWK) 
dzieli wszystkie zakłady na 4 kategorie ryzyka. W ramach oceny ryzyka 
dany zakład uzyskać może dodatkowe punkty za posiadanie sytemu 
zarządzania środowiskowego, co skutkuje przyporządkowaniem zakładu do 
niższej kategorii ryzyka. Im niższa jest kategoria ryzyka tym mniejsza jest 
częstotliwość kontroli przez IOŚ. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Zarządzanie środowiskowe Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

 

Ograniczenie kosztów związanych 
z wdrożeniem systemów zarządzania 
środowiskowego przez przedsiębiorstwa 
i instytucje. 

Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów zarządzania 
środowiskowego nie było możliwe, ponieważ wdrożenie takich systemów 
z samej swej natury jest kosztochłonne.  
W latach 2007-2013 kierunek ten realizowany był jako zmniejszenie 
obciążeń przedsiębiorców poprzez dofinansowanie wdrażania systemu ISO 
14 001 i EMAS ze środków UE w ramach POIiŚ i RPO na łączną kwotę ok. 
2,4 mln PLN (124 projekty, z czego6 projektów dot. wdrażania EMAS). 

Działania nie 
zakończone - 

do kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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4.4. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Głównym celem sformułowanym w obszarze „Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska” jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Realizacji tego celu 

w latach 2009-2012 służyły przede wszystkim działania z zakresu udoskonalania metod udostępniania 

informacji o środowisku, rozwoju edukacji ekologicznej oraz współpracy z mediami i organizacjami 

pozarządowymi.  

Działania dotyczące podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa (kampanie promujące 

zrównoważone wzorce konsumpcji) opisano szeroko także w rozdziale 4.2 Aktywizacja rynku na rzecz 

ochrony środowiska. 

W dn. 15 listopada 2008 r. weszła w życie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). W 2010 wydane zostały następujące akty 

wykonawcze odnoszące się do kwestii udostępniania informacji o środowisku: 

� Rozporządzenie MŚ z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 

dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie; 

� Rozporządzenie MŚ z 12.11.2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji 

o środowisku;  

� Rozporządzenie MŚ z 23.11.2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji 

o środowisku. 

Wejście w życie ustawy OOŚ i ww. rozporządzeń przyczyniło się w latach 2009-2012 do znaczącego 

udoskonalenia metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez instytucje 

publiczne, przede wszystkim poprzez tworzenie publicznie dostępnych baz danych w postaci 

elektronicznej, dostępnych za pośrednictwem Internetu. 

W latach 2009-2012 kluczową rolę w realizacji działań na rzecz podnoszenia świadomości 

ekologicznej społeczeństwa odgrywał Departament Informacji o Środowisku MŚ (do wiosny 2012 r. - 

Departament Edukacji Ekologicznej). Do jego zadań należy m.in. realizacja ogólnopolskich 

medialnych kampanii społecznych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej 

i promocję przyjaznych środowisku postaw i zachowań w społeczeństwie (przeprowadzone kampanie 

opisano szerzej w rozdziale 4.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska); upowszechnianie 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju w nauczaniu szkolnym i pozaszkolnym (zrealizowane działania 

opisano w dalszej części obecnego rozdziału) oraz prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej 

środowiska i jego ochrony, w szczególności spraw związanych z dostępem do informacji 

o środowisku. Dzięki aktywnej postawie kierownictwa i pracowników Departamentu pozyskano 

środki i zrealizowano działania edukacyjno-promocyjne na skalę niespotykaną przed 2009 r.  

Wsparciu realizacji zadań Ministra Środowiska wynikających z PEP oraz ustawy OOŚ służy serwis 

internetowy ekoportal.gov.pl. Serwis powstał w 2005 r., natomiast w latach 2011-2012 nastąpił 

znaczny rozwój treści i funkcji Ekoportalu. W tym okresie, przy wsparciu NFOŚiGW, zrealizowano 

projekty Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela oraz Ekoportal internetowe okno 

polskiej ekologii. W toku realizacji projektów powstały: internetowy przewodnik dla społeczeństwa, 

aktualizacja przewodnika dla przedsiębiorców, wirtualne wycieczki po wybranych parkach 
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narodowych, wersja angielska Ekoportalu, Ekomapa prezentująca dane przestrzenne. Zakupiono, 

wdrożono i rozbudowano system wymiany informacji między społeczeństwem a administracją 

publiczną Twój monitoring środowiska oraz dostosowano portal do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W 2010 roku średnia miesięczna liczba odsłon serwisu wynosiła 13 500. Około 1300 urzędów (łącznie 

ok. 4000 użytkowników) posiadała konta w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych. W 2012 roku 

Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku zasilało 

informacjami ponad 1500 urzędów (łącznie ponad 5000 użytkowników). 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 28% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

wprowadziło zmiany prowadzące do zwiększenia dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 

na terenie gminy. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem była strona internetowa, zazwyczaj 

w formie BIP, niektóre gminy korzystały też z Ekoportalu. 

Za planowanie i realizację polityki informacyjnej i medialnej Ministra Środowiska odpowiada Zespół 

ds. Komunikacji i Promocji w Biurze Ministra (do wiosny 2012 r. - Biuro Prasowe MŚ). W latach 2009-

2012 wzrosło tempo udzielania odpowiedzi dziennikarzom oraz wzrosła ilość przygotowywanych 

informacji prasowych, w tym informacji o kampaniach społecznych. W komunikatach o bieżących 

wydarzeniach umieszczane są przekazy edukacyjne, wyjaśniające potrzebę interwencji 

administracyjnej. Przykładowo do komunikatów związanych z planami ochrony powietrza dołączane 

są informacje o skali zanieczyszczeń i ich źródłach (niska emisja: stare samochody, piece węglowe 

w domach, palenie śmieciami). 

Duży wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa miało oferowane przez 

NFOŚiGW wparcie programów telewizyjnych i radiowych, czasopism i artykułów związanych 

z ochroną środowiska. W okresie 2007-2012 podpisano umowy na realizację ponad 60 przedsięwzięć 

tego rodzaju (ok. 16 mln PLN). Podobne działania realizowane są także w skali lokalnej, np. WFOŚiGW 

w Katowicach corocznie podpisuje około 50 umów w ramach konkursu na Cykliczne upowszechnianie 

przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów 

finansowania ochrony środowiska.  

Warto jednak zauważyć, że często produkty takich projektów (badania, zdjęcia, filmy i multimedia) 

nie są promowane i wykorzystywane na szeroką skalę, a po zakończeniu projektu nie ma do nich 

publicznego dostępu, choć mogłyby stanowić cenne, darmowe źródło materiałów dziennikarskich. 

Istotne byłoby włączenie, przynajmniej w projektach z zakresu edukacji ekologicznej, praktyków 

mediów i rynku reklamy do oceny projektów, aby finansowanie uzyskiwały te pomysły, które mają, 

obok wartości merytorycznej, największy potencjał dotarcia do właściwie określonej grupy celowej.  

W dn. 7 czerwca 2010 weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (transponująca dyrektywę 2007/2/WE - INSPIRE). Zgodnie z ustawą resort środowiska 

odpowiedzialny jest za 12 tematów danych przestrzennych. W celu skutecznej realizacji programu 

budowy infrastruktury informacji przestrzennej, powołany został Zespół do spraw infrastruktury 

informacji przestrzennej w resorcie środowiska, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek 

resortowych zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy INSPIRE (zarządzenie nr 37 MŚ z dnia 

13.08.2012 r.). W 2012 r. dokonano identyfikacji zasobów bazodanowych prowadzonych w resorcie, 

wpisujących się w zakres tematów danych przestrzennych - zidentyfikowano ponad 60 baz danych. 

Zasoby te zlokalizowane są w różnych jednostkach resortu i wymagają modyfikacji w celu 

przystosowania do standardów dyrektywy INSPIRE. 

W udostępnianie informacji przestrzennej o środowisku zaangażowane były także m.in.: 
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� GDOŚ – prowadzenie platformy internetowej GEOSERWIS.GDOS.GOV.PL udostępniającej 

dane przestrzenne dotyczące obszarów chronionych; 

� GUGiK – m.in. w ramach projektu GEOPORTAL 2, polegającego na rozbudowie infrastruktury 

informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi 

usług(współfinansowanego z POIG). Geoportal 2 jest kontynuacją projektu 

GEOPORTAL.GOV.PL; 

� PIG-PIB – m.in. w ramach rozbudowywania funkcjonalności Geoportalu Ikar: 

IKAR2.PGI.GOV.PL; 

� KZGW – GEOPORTAL.KZGW.GOV.PL. 

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska realizowany był i jest przez różne podmioty 

w kraju, między innymi: MEN, MNiSW, MŚ, MSZ, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz liczne jednostki 

naukowe i organizacje pozarządowe, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Polski Komitet 

ds. UNESCO wspiera i koordynuje współpracę między ww. jednostkami w zakresie Edukacji dla 

Zrównoważonego Rozwoju (EZR). Projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były przez 

organizacje samorządowe, JST, jednostki naukowe etc. i finansowane ze środków NFOŚiGW (ok. 160 

projektów na kwotę blisko 60 mln PLN) i POKL (ok. 100 projektów na kwotę ponad 102 mln PLN). 

W dziedzinie upowszechnianie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w nauczaniu szkolnym 

i pozaszkolnym, Ministerstwo Środowiska przeprowadziło w latach 2009-2012 następujące działania: 

2009 r.  konferencja nt. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju; 

2010 r. warsztaty Plan działań w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 
dotyczące obecności edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w podstawach 
programowych oraz metodach EZR na różnych poziomach edukacyjnych; 

2011 r. badanie Rozpoznanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, podręczników 
szkolnych oraz oferty edukacji pozaformalnej dla nauczycieli pod kątem 
projektowania działań Ministerstwa Środowiska; 

konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji wzbogacający tradycyjny 
program nauczania o elementy edukacji dla zrównoważonego rozwoju; 

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych na temat 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju; 

opracowanie kursu internetowego dla nauczycieli o tematyce edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju; 

2012 r.  wykonanie ekspertyzy dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju; 

wykonanie badania jakościowego dot. realizacji edukacji dla zrównoważonego 
rozwoju przez nauczycieli oraz potrzeb nauczycieli w obszarze EZR. 

W obszarze działań dedykowanych dzieciom i nauczycielom Ministerstwo Środowiska 

przeprowadziło: 

2010 r. konkursy dla dzieci i młodzieży w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-
informacyjnej na temat właściwego postępowania z odpadami w gospodarstwach 
domowych (współfinansowanej ze środków UE w ramach POIiŚ): konkurs dla szkół 
podstawowych pn. Wesołe śmieci, konkurs dla uczniów gimnazjów pn. Twórczość 
z kosza, konkurs dla przedszkoli nt. segregacji odpadów.  
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2011 r. modernizacja strony dzieci.mos.gov.pl oraz rozbudowa o część przeznaczoną dla 
nauczycieli nauczyciele.mos.gov.pl, na której znalazły się m.in.: dokumenty 
strategiczne dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju, scenariusze zajęć 
lekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 
szkolenie internetowe Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju. 
Liczba odwiedzin strony w 2012 r. - 125 347, w tym blisko 70% to nowi 
użytkownicy. 

2012 r.  8 mini konkursów dla dzieci na dzieci.mos.gov.pl (około 100 uczestników);  

realizacja i umieszczenie 15 scenariuszy gimnazjalnych projektów edukacyjnych 
z zakresu EZR na stronie nauczyciele.mos.gov.pl. 

Szkolenia w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie przeprowadzone przez 

Ministerstwo Środowiska przy wsparciu finansowym NFOŚiGW w ramach projektów Dostęp do 

informacji o środowisku prawem obywatela oraz Ekoportal internetowe okno polskiej ekologii 

(realizowanych przez Departament Informacji o Środowisku): 

2011 r. cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników administracji;  

ogólnopolska konferencja (z udziałem przedstawicieli nauki, administracji 
państwowej i samorządowej, przedsiębiorców, PIG-PIB, KIG, PARP); 

2012 r.  seria specjalistycznych dwudniowych szkoleń dla urzędników zajmujących się 
udostępnianiem informacji o środowisku, tj. do pracowników urzędów 
wojewódzkich, marszałkowskich, starostw powiatowych, regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (29 
szkoleń w ponad 25 miastach, zlokalizowanych na terenie wszystkich 16 
województw); 

warsztaty dot. narzędzi do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych 
o środowisku i jego ochronie w serwisie ekoportal.gov.pl. dla urzędników 
zajmujących się udostępnianiem informacji o środowisku (40 warsztatów 
w wybranych urzędach, w całej Polsce). 

W 2012 r. GDOŚ wydał publikację Zarządzanie informacją o środowisku. Przewodnik, dedykowaną 

osobom zajmującym się udostępnianiem informacji o środowisku w urzędach administracji publicznej 

- rządowej i samorządowej. Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy 

i rozdystrybuowana do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich oraz regionalnych dyrekcji 

ochrony środowiska. Przygotowana została również wersja elektroniczna tej publikacji. W oparciu 

o ww. publikację w 2013 r. odbędą się szkolenia dla pracowników RDOŚ odpowiedzialnych za 

udostępnianie informacji o środowisku. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 56% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

uczestniczyło w szkoleniach z zakresu przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji 

o środowisku. 

Istnieją silne mechanizmy prawne zapewniające udział organizacji pozarządowych w gremiach 

podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, wynikające m.in. z ustawy OOŚ oraz ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Ponadto obowiązują przepisy ogólne dotyczące przeprowadzania 

konsultacji społecznych. Problemem odnotowanym w ostatnich latach jest jakość realizacji przepisów 

(np. poprzez marginalizowanie udziału partnerów społecznych w gremiach czy dopuszczanie tylko 

wybranych partnerów społecznych do uczestnictwa w gremiach). 
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W latach 2007-2012 NFOŚiGW podpisał ponad 80 umów w zakresie bezpośredniego wspierania 

działalności pozarządowych organizacji ekologicznych (łącznie ok. 7 mln PLN). Przedmiotem 

wsparcia były przede wszystkim projekty realizowane przez mniejsze organizacje pozarządowe, 

wpływające na wzmocnienie ich potencjału oraz zwiększenie doświadczenia w zakresie realizacji 

projektów.
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Obszar 
Udział społeczeństwa w działaniach na 

rzecz ochrony środowiska 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Głównym celem jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą 
do:  
- proekologicznych zachowań 
konsumenckich, - prośrodowiskowych 
nawyków i pobudzenia 
odpowiedzialności za stan środowiska,  
- organizowania akcji lokalnych służących 
ochronie środowiska,  
- uczestniczenia w procedurach 
prawnych i kontrolnych dotyczących 
ochrony środowiska. 

Tak sformułowane cele implikują podejmowanie ciągłych wielokierunkowych działań 
w perspektywie średnio i długookresowej. W okresie 2009-2012 realizacja 
wyszczególnionych poniżej kierunków działań przyczyniała się do realizacji założonych 
celów średniookresowych. 
 
Działania dotyczące podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa opisano 
szerzej także w rozdziale 4.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska/Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej 
zrównoważone wzorce konsumpcji). 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań –bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Doskonalenie metod udostępnienia 
informacji o środowisku i jego ochronie 
przez wszystkie instytucje publiczne. 

- ustawa OOŚ 
-ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (INSPIRE) 
- tworzenie publicznie dostępnych baz danych (w postaci elektronicznej, dostępnych za 
pośrednictwem Internetu). 
- ekoportal.gov.pl;  
- geoserwis.gdos.gov.pl;  
- geoportal.gov.pl;  
- ikar2.pgi.gov.pl; 
- geoportal.kzgw.gov.pl. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –pośredni, 
działania wspierały 
realizację ustawy OOŚ 
oraz ustawy o 
infrastrukturze informacji 
przestrzennej 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie 
ochrony środowiska dostępu do 
informacji o środowisku oraz 
kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (akcje, 
szkolenia dla nauczycieli i szkół). 

- działania MEN, MNiSW, MŚ, MSZ, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz jednostek 
naukowych i organizacji pozarządowych, na szczeblu centralnym jak i lokalnym  
- Polski Komitet ds. UNESCO - koordynacja współpracy w zakresie Edukacji dla 
Zrównoważonego Rozwoju (EZR) 
- projekty finansowane ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW i POKL  
- działania MŚ w dziedzinie edukacji oraz działania MŚ na rzecz dzieci i nauczycieli 
(dzieci.mos.gov.pl i nauczyciele.mos.gov.pl) 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Finansowe wspieranie przez fundusze 
ekologiczne projektów realizowanych 
przez organizacje pozarządowe. 

W latach 2007-2012 NFOŚiGW podpisał ponad 80 umów w zakresie bezpośredniego 
wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych (łącznie ok. 7 mln 
PLN). Przedmiotem wsparcia były przede wszystkim projekty realizowane przez 
mniejsze organizacje pozarządowe, wpływając na wzmocnienie ich potencjału oraz 
zwiększenie doświadczenia w zakresie realizacji projektów. Istotny wkład w rozwój 
organizacji pozarządowych miały również WFOŚiGW. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar 
Udział społeczeństwa w działaniach na 

rzecz ochrony środowiska 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Zapewnienie udziału pozarządowych 
organizacji ekologicznych we wszystkich 
gremiach podejmujących decyzje 
dotyczące ochrony środowiska. 

- silne mechanizmy prawne zapewniające udział organizacji pozarządowych w gremiach 
podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska (ustawa OOŚ, POŚ) 
- przepisy ogólne dotyczące przeprowadzania konsultacji społecznych 
- problem: jakość realizacji przepisów 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań –pośredni, jest to 
działanie wynikające z 
obowiązujących 
przepisów prawa 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Szkolenia dla pracowników instytucji 
publicznych oraz przedsiębiorców 
w zakresie przepisów o dostępie 
społeczeństwa do informacji 
o środowisku. 

- Ministerstwo Środowiska przy wsparciu finansowym NFOŚiGW przeprowadziło 
w latach 2011 -2012 cykle szkoleń dla urzędników zajmujących się udostępnianiem 
informacji o środowisku 
- publikacja GDOŚ "Zarządzanie informacją o środowisku. Przewodnik" (2012 r.) – 
w 2013 r. odbędą się szkolenia dla pracowników RDOŚ odpowiedzialnych za 
udostępnianie informacji o środowisku. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –pośredni, jest to 
działanie wspierające 
realizację zapisów ustawy 
OOŚ 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Ściślejsza współpraca z dziennikarzami 
w zakresie edukacji ekologicznej 
wszystkich grup społecznych – większe 
niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie 
funduszy ekologicznych. 

Za planowanie i realizację polityki informacyjnej i medialnej Ministerstwa Środowiska 
odpowiada Zespół ds. Komunikacji i Promocji w Biurze Ministra. W latach 2009-2012 
wzrosło tempo udzielania odpowiedzi dziennikarzom oraz wzrosła ilość 
przygotowywanych informacji prasowych, w tym informacji o kampaniach społecznych.  
Ze środków NFOŚiGW dofinansowanych zostało ponad 60 projektów na łączną kwotę 
ok. 16 mln PLN. Projekty dotyczyły głównie wydawania czasopism oraz realizowania 
programów telewizyjnych. Działania tego rodzaju były również finansowane ze środków 
WFOŚiGW. 
W przyszłości wskazane byłoby uwzględnianie w kryteriach oceny tego typu projektów 
potencjału dotarcia do danej grupy docelowej (np. poprzez włączenie specjalistów ds. 
mediów i reklamy do oceny projektów). 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Promowanie etykiet znakujących aspekt 
środowiskowy produktów w celu 
ułatwienia konsumentom zachowań 
proekologicznych. 

Działanie opisane w dziale: Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
/Wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja wśród 
społeczeństwa. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 
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4.5. ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘP TECHNICZNY 

Cele i kierunki działań ujęte w obszarze „Rozwój badań i postęp techniczny” dotyczyły w głównej 

mierze wsparcia dla rozwoju i wdrażania ekoinnowacji. Realizowane w tym zakresie działania 

obejmowały projekty i programy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, wśród których na szczególną 

uwagę zasługują:  

� Program Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych) - wspólna inicjatywa Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBiR). Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we 

wrześniu 2011 roku podpisaniem porozumienia między NFOŚiGW a NCBiR w sprawie 

podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych 

poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. Celami 

Gekon są: zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii 

proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania 

rozwoju technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych 

technologii proekologicznych w polskiej gospodarce; pobudzenie współpracy sektora 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Beneficjentami mogą być konsorcja naukowo-

przemysłowe oraz przedsiębiorcy. Budżet programu wynosi 400 mln PLN – 200 mln PLN 

z NCBiR na prace badawczo-rozwojowe i 200 mln PLN z NFOŚiGW na wdrożenia. Pierwszy 

konkurs w ramach programu Gekon ogłoszono w styczniu 2013 r. Wyłonionych w nim ma być 

ok. 20 projektów do dofinansowania (z 365 złożonych wniosków). Na 2014 r. jest planowane 

ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach programu.  

� Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR Zaawansowane 

technologie pozyskiwania energii, mający na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, 

których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora energetyki na 

środowisko. Rozwiązania te ułatwią ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

osiągnięcie celów UE określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym (poprawa 

efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% 

i redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do roku 1990). 

W ramach programu NCBiR udzieliło dofinansowania w wysokości blisko 300 mln PLN 

wykonawcom 4 zadań badawczych na lata 2010-2015: 

� Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin (lider konsorcjum – Politechnika Śląska); 

� Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 (lider konsorcjum – Politechnika Częstochowska); 

� Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej (lider konsorcjum – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica); 

� Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, 
odpadów rolniczych i innych (lider konsorcjum – Instytut Maszyn Przepływowych im. 
Roberta Szewalskiego PAN). 

Wyniki programu będą istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych 

i technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, jakim jest węgiel, a także 

na innych dostępnych w Polsce źródłach energii pierwotnej.  

� Strategiczny projekt badawczy NCBiR Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej 

energochłonności budynków, mający na celu opracowanie rozwiązań technicznych 
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i organizacyjnych w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków 

mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, prowadzących do zmniejszenia ich 

energochłonności oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym budynku. Projekt obejmuje 7 zadań badawczych realizowanych przez 

konsorcja jednostek naukowych i partnerów przemysłowych: 

� Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej 
w budownictwie (wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski, zadanie zakończone); 

� Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-
materiałowych i instalacyjnych budynków (lider konsorcjum – Instytut Techniki 
Budowlanej); 

� Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie (lider 
konsorcjum – Politechnika Śląska); 

� Rozwój diagnostyki cieplnej budynków (lider konsorcjum – Politechnika Śląska); 

� Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach (lider konsorcjum – AGH); 

� Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze 
scentralizowanych źródeł ciepła (wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski); 

� Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej 
(wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski, zadanie zakończone). 

Realizacja zadań badawczych rozpoczęła się w 2010 roku i trwa od 12 do 36 miesięcy. NCBiR 

udzieliło dofinansowania na łączną kwotę w wysokości 26,6 mln PLN. Spodziewanym efektem 

wdrożenia projektu będzie rozwój efektywności energetycznej sektora budowlanego. 

Oczekuje się, że wdrożenie opracowanego systemu racjonalizacji użytkowania i wytwarzania 

energii w budynkach pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla, a także znaczne zmniejszenie 

emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. 

� Program strategiczny NCBiR BIOSTRATEG (planowane uruchomienie w 2014 r.) obejmujący 

pięć obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań oraz 

zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na 

świecie: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; 

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; 

ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

leśnictwo i przemysł drzewny. Program będzie stymulował wzrost innowacyjności 

i konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza w rolnictwie, leśnictwie 

i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym. Wynikiem realizowanych 

w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych 

produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie 

w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.  

W latach 2009-2012 fundusze ekologiczne nie koncentrowały się na finansowaniu działań 

dotyczących wdrażania ekoinnowacji. W tym obszarze istotną rolę odegrały natomiast fundusze UE. 

W okresie 2007-2012 dofinansowano, głównie w ramach POIG, 57 projektów dotyczących 

opracowania innowacyjnych produktów i procesów prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa 

w ramach własnej działalności badawczo-rozwojowej, 30 projektów dotyczących wdrażania 

ekoinnowacji opracowanych w polskich placówkach badawczo-rozwojowych i naukowych, 24 
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projekty związane z wsparciem projektów badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska 

realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców. W ramach POIG dofinansowano 

również 8 programów badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących ochrony środowiska, m.in. 

w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa 

węgla kamiennego, odpadów nieorganicznych z przemysłu chemicznego, zastosowanie biomasy do 

wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku, satelitarnej kontroli środowiska 

Morza Bałtyckiego, opracowania nowych wydajnych luminoforów do oświetlenia i koncentratów 

słonecznych i opracowania technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych 

do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych. Łączna kwota wsparcia 

wyniosła ponad 486 mln PLN, z czego 480 mln w ramach POIG. 

W ramach EWT, RPO, POIG, POKL oraz POPW dofinansowano ponadto 15 projektów dotyczących 

wspierania centrów oraz platform technologicznych związanych z ochroną środowiska. W większości 

przypadków działalność centrów koncentrowała się na obszarze energetyki odnawialnej 

i efektywności energetycznej, ale również ekologicznej żywności, gospodarki odpadami 

i biotechnologii. Przykładami są Wschodni Klaster Ekologiczny Dom Energooszczędny, interregionalne 

Centrum Innowacyjne "Energia i Środowisko", klaster Dolina Ekologicznej Żywności oraz klaster 

BioEcoChem, jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, 

chemii, ochrony środowiska i branż pokrewnych. 

W latach 2009-2012 nie nastąpiło uruchomienie krajowego systemu monitorowania technologii 

środowiskowych, Polska bierze natomiast udział w pilotażowym programie Weryfikacji Technologii 

Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej, który jest nowym narzędziem pomocnym w komercjalizacji 

innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Fakt, że technologie te są nowatorskie - wobec czego brak 

informacji na temat ich referencyjnych zastosowań, stanowi obecnie jeden z głównych problemów 

w ich wdrażaniu do praktyki rynkowej. Weryfikacja w ramach ETV polega na potwierdzeniu przez 

niezależne, akredytowane jednostki weryfikujące deklaracji sprawności innowacyjnej technologii 

środowiskowej. Rezultatem jest Świadectwo Weryfikacji, które stanowi dokument poświadczający, że 

deklarowana sprawność innowacyjnego rozwiązania jest rzetelna i oparta na solidnych podstawach 

naukowych. Uzyskanie wiarygodnego potwierdzenia sprawności ma ułatwić wprowadzenie 

innowacyjnej technologii na rynek, jak również korzystnie wpłynąć na budowanie jej pozycji 

rynkowej, natomiast nabywcom pozwoli wyeliminować ryzyko technologiczne związane z jej 

wdrożeniem. W maju 2013 roku Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITEP) oddział w Poznaniu 

uzyskał akredytację PCA na Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe w ramach 

Pilotażowego Programu ETV UE i uzyskał dofinansowanie KE na działalność w tym zakresie. 

15 stycznia 2013 Rada Ministrów przyjęła Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 

„Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). Jednym ze wskazanych z SIEG sposobów zwiększenia efektywności 

polskiej gospodarki i tym samym poprawy jej konkurencyjności jest racjonalne gospodarowanie 

zasobami, które pozwala nie tylko na minimalizację kosztów wytwarzania, ale wiąże się również 

z dążeniem do właściwej alokacji wiedzy, kompetencji i umiejętności, np. poprzez rozwój 

ekoinnowacji, tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy, czy parków ekoprzemysłowych i klastrów, 

przyspieszających procesy innowacyjne, wspierających identyfikację nisz o przewagach 

komparatywnych oraz ułatwiających komercjalizację badań naukowych. Ujęte w SIEG kierunki działań 

do roku 2020 obejmują m.in. wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych 

technologii w gospodarce, w tym technologii środowiskowych(m.in. poprzez wspieranie współpracy 

między przedsiębiorstwami oraz współpracy sfery B+R z przedsiębiorstwami - premiowanie 
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wspólnych badań i prac rozwojowych, wspieranie tworzenia konsorcjów na rzecz rozwoju innowacji 

oraz wspieranie lokalnych inicjatyw tworzenia parków naukowo-technologicznych i wzmacnianie ich 

współpracy z klastrami)oraz wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie 

technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii 

węglowych(CTW) poprzez: wsparcie działalności B+R w obszarze technologii środowiskowych, 

wsparcie dla wdrożenia Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych, usprawnienie koordynacji 

badań naukowych w zakresie CTW, promocję potencjału eksportowego technologii środowiskowych, 

zwłaszcza w zakresie CTW.  

Drugim zasadniczym celem wyszczególnionym w obszarze „Rozwój badan i postęp techniczny” było 

doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska. Działania 

podejmowane w latach 2009-2012 w zakresie doposażenia Inspekcji Ochrony Środowiska 

w nowoczesną aparaturę opisano szerzej w rozdziale 4.6 Odpowiedzialność za szkody w środowisku. 

W obecnym rozdziale omówione zostaną działania podjęte w celu stworzenia systemu 

informatycznego wspierającego Inspekcję.  

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy 

o działach administracji rządowej ustanowiła podstawy prawne dla stworzenia systemu 

informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”, za pomocą którego mają być zbierane, 

przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Obecnie (wrzesień 2013 r.) projekt 

rozporządzenia MŚ w sprawie zakresu, sposobu oraz trybu zbierania i udostępniania danych 

w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" znajduje się w uzgodnieniach 

międzyresortowych. Do końca 2012 r. został wdrożony w GIOŚ jeden z elementów Ekoinfonetu, 

a mianowicie Informatyczny System Wspomagania Kontroli (w ramach projektu realizowanego przy 

wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego), zostały też opracowane cztery bazy danych 

dotyczące monitoringu: powietrza, wody, pól elektromagnetycznych i hałasu. W 2013 r. wykonywane 

są bazy danych monitoringu przyrody. Aktualnie trwają prace wdrożeniowe oraz postępowania 

związane z przenoszeniem baz danych historycznych do systemów. Brakuje nadal komponentu 

przetwarzania i udostępniania danych, który pozwoliłby na realizację obowiązków wynikających 

z ustawy OOŚ. Działania związane z wdrażaniem Ekoinfonetu finansowane są ze środków NFOŚiGW. 

Kwota finansowania na lata 2010-2014 sięga blisko 5 mln PLN. 
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Obszar Rozwój badań i postęp techniczny Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem jest zwiększenie roli polskich 
placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji 
w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych 
dla środowiska oraz doprowadzenie do 
zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska. 

W okresie 2009-2012 realizacja wyszczególnionych poniżej kierunków działań 
przyczyniała się do realizacji założonych celów średniookresowych. 
 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów 
naukowych dla najlepszych absolwentów uczelni 
związanych z ochroną środowiska. 

Nie zidentyfikowano realizacji działania. 
Od1997 r. realizowany jest natomiast program stypendiów naukowych dla 
najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska, 
finansowany ze środków Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU). 
Stypendium obejmuje odbycie zawodowego bądź naukowego stażu 
w Niemczech przez okres 6 -12 miesięcy. Pomysłodawcą programu jest prof. 
Maciej Nowicki, a Fundacja im. Nowickiego była organizatorem programu 
w latach 1997-2006. Od 2007 r. program kontynuowany jest pod nazwą 
Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej DBU we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla 
Środowiska. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań:- 
brak działań 
 
Efekt przyrodniczy: 
- brak działań 

Umożliwienie finansowania przez fundusze 
ekologiczne wdrażania ekoinnowacji opracowanych 
w polskich placówkach naukowobadawczych. 

W latach 2009-2012 istną rolę w zakresie wdrażania ekoinnowacji odegrały 
zarówno fundusze ekologiczne, jak i fundusze UE. 

W ramach funduszy UE w okresie 2007-2012 dofinansowano 57 projektów 
dotyczących opracowania innowacyjnych produktów i procesów 
prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności 
badawczo-rozwojowej, 30 projektów dotyczących wdrażania ekoinnowacji 
opracowanych w polskich placówkach badawczo-rozwojowych i naukowych, 
24 projekty związane z wsparciem projektów badawczo-rozwojowych 
w obszarze ochrony środowiska realizowanych przez jednostki naukowe na 
rzecz przedsiębiorców. W ramach POIG dofinansowano również 8 
programów badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących ochrony 
środowiska. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 486 mln PLN, z czego 480 
mln w ramach POIG. Wdrożenie przedsięwzięć ekoinnowacyjnych wspierał 
również NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przykładem jest zorganizowany w 2010 
przez WFOŚiGW w Gdańsku konkurs na projekty badawczo rozwojowe oraz 
współpraca m.in. z parkami naukowo-technologicznymi. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Rozwój badań i postęp techniczny Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Zwiększenie wymiany zespołów badawczych z 
najlepszymi zagranicznymi instytutami (wspierane 
finansowo przez fundusze ekologiczne). 

Nie zidentyfikowano realizacji działania. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań:   
- brak działań 
 
Efekt przyrodniczy: 
- brak działań 

Doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów, uczelni i systemów monitoringu 
(finansowane przez NFOŚiGW). 

Przy wsparciu środków POIiŚ, RPO i PORPW doposażono w nowoczesną 
aparaturę naukową 21 instytutów i uczelni działających w obszarze ochrony 
środowiska.  

W ramach programów NFOŚIGW dofinansowano projekty dotyczące 
doposażenia w nowoczesną aparaturę jednostek prowadzących działalność 
w obszarze monitoringu środowiska. 

(26 projektów dot. wzmocnienia aparaturowego Inspekcji Ochrony 
Środowiska na łączną kwotę ponad 55 mln PLN)(wzmocnienie sprzętowe 
Inspekcji Ochrony Środowiska opisano szerzej w rozdziale 4.6 
Odpowiedzialność za szkody w środowisku/Wzmocnienie kadrowe 
i aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska) 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
 

Wspieranie platform technologicznych jako miejsca 
powstawania rozwiązań innowacyjnych przez ośrodki 
naukowe i jednostki gospodarcze. 

- Program NFOŚiGW oraz NCBiR „Gekon” 
- Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR 
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” -  
- Strategiczny projekt badawczy NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia 
eksploatacyjnej energochłonności budynków”, 
- Program strategiczny NCBiR „BIOSTRATEG” 
- w ramach EWT, RPO, POIG, POKL oraz PORPW dofinansowano 15 
projektów dotyczących wspierania centrów oraz platform technologicznych 
związanych z ochroną środowiska.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
 

Wdrożenie systemu informatycznego resortu 
„Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu 
Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska 
„EKOINFONET”. 

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska ustanowiła podstawy prawne dla stworzenia systemu 
informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”. 
W latach 2009-2012 został wdrożony w GIOŚ jeden z elementów 
EKOINFONET - Informatyczny System Wspomagania Kontroli (ISWK) oraz 
opracowane cztery bazy danych dotyczące monitoringu powietrza, wody, pól 
elektromagnetycznych i hałasu.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Rozwój badań i postęp techniczny Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

 Ekoinfonet finansowany jest ze środków NFOŚiGW (blisko 5 mln PLN na lata 
2010-2014). 

Uruchomienie krajowego systemu monitorowania 
technologii środowiskowych 

Nie zidentyfikowano realizacji działania. 
 
Polska bierze natomiast udział w pilotażowym programie weryfikacji 
technologii środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania. 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: - 
brak działań 
 
Efekt przyrodniczy: 
- brak działań 
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4.6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU 

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu została transponowana do prawodawstwa polskiego poprzez: 

� Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku;  

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań 

naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia. 

Ustawa wprowadza zasadę „zanieczyszczający płaci” - koszty przeprowadzenia działań 

zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska (art. 22). Organem 

ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom 

w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 7). 

Wprowadzone przez ustawę przepisy dot. zapobiegania szkodom obejmują m.in.: 

� Art. 9 - W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 

korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.  

� Art. 15 - Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych 

i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek 

przeprowadzenia tych działań 

� Art. 16 -Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, jeżeli 

podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć 

wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna; z uwagi 

na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód 

w środowisku jest konieczne natychmiastowe podjęcie tych działań. 

� Art. 20 - Na obszarze, na którym występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku 

lub szkoda w środowisku, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na 

podmiot korzystający ze środowiska prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody 

w środowisku, która jest przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 

szkody w środowisku, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, 

ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

� Art. 24 - Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie 

o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 

Ww. przepisy ustawy stwarzają ramy prawne dla przeciwdziałania szkodom w środowisku, istniały 

one jednak już przed wejściem w życie PEP. Równolegle do PEP (15 listopada 2008 r.) weszła w życie 

ustawa OOŚ, na mocy której powołano GDOŚ i RDOŚ i przeniesiono kompetencje organu właściwego 

w sprawach szkód z wojewody na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W latach 2009-2012 

jednak nie były prowadzone prace mające na celu stworzenie zoperacjonalizowanego systemu 

mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku, a w szczególności sygnalizującego możliwość 

wystąpienia szkody.  

W 2011 r. GDOŚ przygotował założenia do nowelizacji ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie, mające na celu m.in. doprecyzowanie transpozycji dyrektywy 2004/35/WE, jednak 

w toku prac prowadzonych przez MŚ nad wdrożeniem dyrektywy IED (2010/75/WE), nowelizacja 
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ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie została włączona do projektu ustawy 

o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ). Projekt ustawy znajduje się obecnie (wrzesień 

2013) w pracach Komisji Prawniczej RM.  

Zgodnie z art. 28a. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, GIOŚ prowadzi elektroniczny rejestr 

bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. Zakres informacji zawartych 

w rejestrze określony jest rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 

rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. Raz do roku GIOŚ 

przygotowuje i przekazuje do MŚ zbiorczą informację na temat zawartości rejestru. Dane 

wprowadzane do rejestru na podstawie informacji przekazywanych GIOŚ przez regionalnych 

dyrektorów ochrony środowiska. Procedowana obecnie nowelizacja POŚ zakłada przeniesienie 

obowiązku prowadzenia rejestru szkód z GIOŚ na GDOŚ. 

Szkolenia z zakresu odpowiedzialności za szkody w środowisku prowadzone w latach 2009-2012 

w obrębie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz GDOŚ: 

� 20-21 kwietnia 2010 r. – szkolenie dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach zadania „Edukacja 

ekologiczna przedstawicieli służby cywilnej w zakresie przepisów ustawy o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku 

oraz GDOŚ. Celem szkolenia było wyjaśnienie problematycznych zapisów ustawy 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W szkoleniu wzięło udział 49 osób. 

� październik 2012 r. - warsztaty dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska 

w zakresie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (organizator – GDOŚ). 

Kolejne szkolenia planowane są po wejściu w życie nowelizacji POŚ wprowadzającej zmiany 

w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (a więc nie wcześniej niż w 2014 r.).  

W latach 2010-2012 odbył się także cykl szkoleń dla Straży Leśnej – Sprawne wykrywanie 

i sankcjonowanie przestępstw przeciwko środowisku, dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 

oraz ze środków NFOŚiGW – łączna kwota finansowania 1,5 mln PLN. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 14% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

uczestniczyło w szkoleniach z zakresu odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku. 

W latach 2009-2012 nastąpiło wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Wzmocnienie aparaturowe możliwe było dzięki dofinansowaniu w ramach POIiŚ, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, RPO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego:  

� Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy 

aparatury kontrolno - pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony 

Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów 

wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością 

środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I – projekt dofinansowany ze 

środków UE w ramach POIiŚ na kwotę blisko 40 mln PLN. W trakcie realizacji projektu 

w latach 2008-2011 zakupiono nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy za blisko 45,5 mln 

PLN. Wojewódzkie inspektoraty otrzymały 315 specjalistycznych urządzeń, w tym między 

innymi na potrzeby prowadzenia pomiarów i badań w zakresie:  
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� monitoringu wód: 47 chromatografów gazowych (w tym 13 ze spektrometrem 
masowym), 42 chromatografy jonowe, 39 spektrometrów absorpcji atomowej, 40 
mikroskopów (stereoskopowe i odwrócone), 20 analizatorów węgla całkowitego 
(TOC) oraz 48 mobilnych laboratoriów do pobierania próbek wody i ścieków dla 
potrzeb działań kontrolnych; 

� monitoringu powietrza: 18 poborników PM10 i PM2.5, 17 analizatorów 
automatycznych PM2.5, 1 analizator ozonu, 4 analizatory rtęci, 2 urządzenia do 
pomiaru depozycji całkowitej oraz 2 kalibracyjne specjalistyczne samochody do 
obsługi Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego; 

� monitoringu hałasu: 21 mobilnych stacji do pomiaru hałasu; 

� monitoringu pól elektromagnetycznych: 16 mierników pól elektromagnetycznych; 

� Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ: 2 dwa kalibracyjne 
specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium regionalnego z mobilnym 
wyposażeniem. 

� Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, 

organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, 

w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych – projekt dofinansowany ze środków 

UE w ramach POIiŚ na kwotę ok. 24 mln PLN. W ramach projektu dokonano zakupów: 31 szt. 

analizatorów chemicznych – spektroskopia ramanowska, chromatografu gazowego ze 

spektrometrem masowym (GC/MS), 28 szt. spektrometrów w podczerwieni do badania 

próbek stałych i ciekłych, 16 zestawów ochronnych inspektorów, 124 szt. radiotelefonów 

przenośnych, 31 baz danych kart charakterystyk substancji chemicznych, 31 sztuk 

komputerów przenośnych wraz zainstalowanym oprogramowaniem GIS oraz modułem GPS 

oraz 5 samochodów terenowych z nowoczesnym sprzętem do wykrywania w powietrzu 

substancji niebezpiecznych. Powyższe wyposażenie sprzętowe i oprogramowanie przekazano 

organom Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzone 

zostały ponadto 3-stopniowe szkolenia dla użytkowników analizatorów chemicznych, 

spektrometrów i chromatografu. 

� Ze środków NFOŚiGW sfinansowano 26 projektów dot. wzmocnienia aparaturowego 

Inspekcji Ochrony Środowiska na łączną kwotę ponad 55 mln PLN. 

� W ramach RPO dofinansowane zostały 3 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln PLN. 

� Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń 

norweskich – projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

w kwocie 1,7 mln EUR, realizowany w latach 2007-2011. Projekt obejmował m.in. zakup 

sprzętu dla inspektorów do wykonania badań na terenie zakładu (m.in. sprzęt komputerowy, 

sprzęt ochrony osobistej, detektory zabezpieczające). W ramach projektu opracowano także 

System Kontroli [SK] i Informatyczny System Wspomagania Kontroli (ISWK). Projekt będzie 

kontynuowany w latach 2012-2014. Ze środków NMF planowany jest zakup urządzeń 

pomiarowych do monitorowania jakości powietrza dla WIOŚ. 

Wzmocnienie inspekcji następowało także poprzez szkolenia pracowników inspekcji, które w latach 

2009-2012 objęły: 

� 2009 - łącznie 1450 osób z zakresu działalności inspekcyjnej i kontroli rynku, monitoringowej 

i laboratoryjnej, poważnych awarii oraz 88 pracowników GIOŚ z zakresu zasad przygotowania 
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i realizacji projektów ze środków funduszy europejskich, praktycznego zastosowanie KPA 

w pracy administracyjnej, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zamówień 

publicznych 

� 2010 - 100 osób z kadry kierowniczej WIOŚ, 1400 pracowników inspekcji z zakresu 

działalności inspekcyjnej i kontroli rynku, monitoringowej i laboratoryjnej, 106 pracowników 

GIOŚ w zakresie podstaw legislacji dla osób bez wykształcenia prawnego, obsługi programów 

MS Excel i MS Access; 

� 2011 – 82 osoby z kadry kierowniczej WIOŚ, 2 500 pracowników inspekcji (z zakresu 

działalności inspekcyjnej i kontroli rynku, monitoringowej i laboratoryjnej) oraz 110 

pracowników GIOŚ w zakresie przepisów postępowania administracyjnego w świetle zmian 

w KPA, zarządzania konfliktem, zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów 

publicznych, obsługi programów komputerowych MS Access i MS Excel oraz zamówień 

publicznych. 

� (brak dostępu do danych szczegółowych za rok 2012). 

W ostatnich latach nastąpiła ok. 4-5% redukcja zatrudnienia w Inspekcji Ochrony Środowiska i zmiana 

ta miała negatywny wpływ na funkcjonowanie inspekcji ze względu na ubytek wysoko 

wykwalifikowanych pracowników. Należy zauważyć, że zakres obowiązków inspekcji zwiększa 

w związku z nowymi przepisami UE i wskazane byłoby zapewnienie środków budżetowych na 

wzmocnienie kadrowe. 

Z uwagi na niezadowalające postępy dotychczas prowadzonych prac na terenie kraju w zakresie 

rekultywacji zdegradowanych terenów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Prezesem 

Zarządu NFOŚiGW podjęli w 2010 r. inicjatywę wstępnego wytypowania ok. 10 obiektów 

poprzemysłowych wykazujących zanieczyszczenia, dla których zostanie opracowany nowy priorytet 

NFOŚiGW udzielania wsparcia finansowego na rozwiązanie tego typu problemów ekologicznych. 

W tym celu powołany został w GIOŚ zespół doradczy w tym zakresie. Jako priorytet przyjęto 

likwidację zagrożenia powodowanego przez obiekty, dla których nie można ustalić właściciela, lub 

których właścicielem jest Skarb Państwa. Dalsza analiza danych pozostających w posiadaniu Inspekcji 

Ochrony Środowiska doprowadziła do wniosku, iż ograniczenie programu do obiektów, dla których 

nie można ustalić właściciela, lub których właścicielem jest Skarb Państwa, nie stanowi 

kompleksowego podejścia do problemu rekultywacji terenów zdegradowanych występujących na 

terenie kraju. Z uwagi na powyższe Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgłosił wniosek do Prezesa 

Zarządu NFOŚiGW o rozszerzenie kategorii beneficjentów o przedsiębiorców z problemami 

ekologicznymi o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko, których rozwiązanie 

przekracza ich możliwości finansowe. Na potrzeby realizowania ww. zadania Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska wraz z Prezesem NFOŚiGW przyjęli nazwę „bomb ekologicznych” na określenie 

obiektów (obszarów) stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska, przewidzianych do likwidacji 

w ramach zaproponowanego programu. W latach 2010-2012 zidentyfikowano 4 projekty 

zrealizowane w ramach obszaru 3.5.1. Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”, 

dofinansowane przez NFOŚiGW na łączną kwotę blisko 28 mln PLN. 
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Obszar Odpowiedzialność za szkody w środowisku Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Celem polityki ekologicznej jest stworzenie 
systemu prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w środowisku 
i sygnalizującego możliwość wystąpienia 
szkody.  
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej 
sprawcy. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie stwarza pewne ramy prawne dla zapobiegania szkodom w środowisku. 
Istniały one jednak już przed wejściem w życie PEP.W latach 2009-2012 nie 
zidentyfikowano powstania zoperacjonalizowanego systemu prewencyjnego, 
mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody.  
Zgodnie z art. 22 ustawy, koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 
naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Zakończenie prac nad pełną transpozycją 
przepisów dyrektywy 2004/35/WE do 
ustawodawstwa polskiego przez nowelizację 
ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód 
w środowisku. 

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(obejmująca m.in. doprecyzowanie transpozycji dyrektywy 2004/35/WE) została 
włączona do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, 
obejmującego głównie wdrożenie dyrektywy 2010/75/WE (IED). Projekt ustawy 
znajduje się obecnie (wrzesień 2013) w pracach Komisji Prawniczej RM.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Stworzenie bazy danych o szkodach 
w środowisku i działaniach naprawczych. 

Zgodnie z art. 28a. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, GIOŚ prowadzi 
elektroniczny rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód 
w środowisku. Zakres informacji zawartych w rejestrze określony jest 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku.  
Procedowana obecnie nowelizacja POŚ zakłada przeniesienie obowiązku prowadzenia 
rejestru szkód z GIOŚ na GDOŚ. 

Działania 
zakończone 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Prowadzenie szkoleń na temat 
odpowiedzialności sprawcy za szkody 
w środowisku dla pracowników administracji, 
sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych. 

20-21 kwietnia 2010 r. – szkolenie dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
październik 2012 r. - warsztaty dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska w zakresie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (organizator – GDOŚ). 
2010-2012 cykl szkoleń dla Straży Leśnej – „Sprawne wykrywanie i sankcjonowanie 
przestępstw przeciwko środowisku”, dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 
oraz ze środków NFOŚiGW na łączną kwotę 1,5 mln PLN. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe 
Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalające na 
pełną realizację zadań kontrolnych 

POIiŚ: „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu 
poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów 
Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez 
organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia 
systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. 
Etap I” oraz „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Odpowiedzialność za szkody w środowisku Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych (łącznie 
dofinansowanie ok. 64 mln PLN). 
NFOŚiGW- 26 projektów dot. wzmocnienia aparaturowego Inspekcji Ochrony 
Środowiska na łączną kwotę ponad 55 mln PLN 
RPO - dofinansowane 3 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln PLN. 
Norweski Mechanizm Finansowy - zakupy sprzętu i rozwój oprogramowania 
wspierającego działania kontrolne w ramach projektu „Wzrost efektywności 
działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich". 
Wzmocnienie inspekcji następowało także poprzez szkolenia pracowników inspekcji, 
które w latach 2009-2012 obejmowały 1500-2500 pracowników rocznie; 
WFOŚiGW  - dofinansowanie projektów dotyczących zakupu wyposażenia dla WIOŚ 
oraz realizacji monitoringu przez WIOŚ. 

Zapewnienie w budżecie państwa środków na 
rekultywacje terenów zanieczyszczonych 
przed 30 kwietnia 2007 r. 

Nie zidentyfikowano działań tego typu prowadzonych ze środków budżetowych w 
latach 2009-2012. 
Od 2010 r. inicjatywa GIOŚ i NFOŚiGW dot. likwidacji „bomb ekologicznych” czyli 
obiektów (obszarów) stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska, 
w szczególności powodowane przez obiekty, dla których nie można ustalić właściciela, 
lub których właścicielem jest Skarb Państwa, ale także dla przedsiębiorców. W latach 
2010-2012 zidentyfikowano 4 projekty zrealizowane w ramach obszaru 3.5.1. 
Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”, dofinansowane na 
łączną kwotę blisko 28 mln PLN.  

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 
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4.7. ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

Osiągnięcie celu średniookresowego sformułowanego jako „przywrócenie właściwej roli planowania 

przestrzennego na obszarze całego kraju (w szczególności dotyczy to miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji)” 

powinno polegać na odejściu od stosowania decyzji o warunkach zabudowy i zapewnieniu 

stosowania instrumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 

jednak brak jest regulacji prawnych, które wyeliminowałyby decyzje o warunkach zabudowy, 

a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały w 2012 r. tylko 27,5% powierzchni 

kraju, przy czym plany sporządzone na podstawie ustawy z 2003 r. – tylko 14,5% powierzchni kraju 

(dane GUS).  

Tabela . Powierzchnia kraju objęta obowiązującymi planami miejscowymi (na podstawie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 

Rok 

Polska 

Powierzchnia objęta na podstawie 
obydwu ustaw ogółem 

W tym na podstawie Ustawy z 2003 r. 

tys. ha % tys. ha % 

2004 5 390,8 17,2 830,5 2,7 

2005 6 167,7 19,7 1 632,0 5,2 

2006 6 872,4 22,0 2 355,5 7,5 

2007 7 557,1 24,2 2 920,6 9,3 

2008 8 007,9 25,6 3 302,8 10,6 

2009 7 962,4 25,5 3 813,3 12,2 

2010 8 242,5 26,4 4 161,5 13,3 

2011 8496,3 27,2 4 449,7 14,2 
Źródło: „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku”, IGiZP PAN, Warszawa 2012 

Przedstawione w powyższym zestawieniu liczby wskazują na spowolnienie prac planistycznych po 

roku 2008. O ile w latach 2004-2007 średni roczny przyrost powierzchni pokrytej planami wynosił się 

w skali kraju ponad dwa punkty procentowe, to po 2008 roku miało miejsce znaczne osłabienie 

dynamiki wzrostu – poniżej 1 punktu procentowego na rok (a w 2012 r. tylko 0,3 punktu 

procentowego). Jednocześnie jednak od 2008 r. odnotowywany jest także spadek ilości wydanych 

pozytywnych decyzji lokalizacyjnych (dane GUS), co z jednej strony oznaczać może osłabienie 

procesów inwestycyjnych, a z drugiej – podejmowanie tego typu działań na podstawie planów 

miejscowych. 

Istotne wzmocnienie egzekwowania obowiązku uwzględniania wymagań ochrony środowiska 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła ustawa OOŚ, która weszła w życie 15 

listopada 2008 r., a więc w czasie gdy PEP była zatwierdzana. Ustawa OOŚ nakłada obowiązek 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 

regionalnego (art. 46). Regionalny dyrektor ochrony środowiska został także włączony do procesu 

uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem obejmującym m.in. 

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 51 ustawy OOŚ określa, 
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analizuje i ocenia m.in. istniejący stan środowiska. Również opracowania ekofizjograficzne 

sporządzane dla potrzeb planowania przestrzennego (zgodnie z art. 72 POŚ) powinny obejmować 

rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska (par. 6 rozporządzenia MŚ 

z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych). Zapisy te wskazują na potrzebę 

uwzględnienia wyników monitoringu środowiska prognozie, jednak nie jest to bezpośredni wymóg 

ustawowy. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ponad 20% gmin zadeklarowało, że w planach 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 2008 r. uwzględniło wyniki monitoringu 

środowiska, głównie powietrza, hałasu i wód. 

Art. 52 ust. 3 ustawy OOŚ stanowi, że Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, 

w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza 

oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy 

oraz uwzględniając:  

� formę sporządzenia prognozy;  

� zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie;  

� zakres terytorialny prognozy;  

� rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione 

w prognozie. 

Do chwili obecnej rozporządzenie takie nie zostało wydane, nie powstały też ogólne wytyczne 

metodyczne dotyczące uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy wyników monitoringu środowiska. Jedynym 

opracowaniem z tego zakresu jest publikacja GDOŚ z 2009 r. Natura 2000 w planowaniu 

przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych (publikacja dofinansowana ze środków UE i NFOŚiGW), 

który obejmuje metodykę sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów 

planistycznych w kontekście ochrony obszarów Natura 2000.  

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 71% gmin zadeklarowało, że obowiązujące w gminie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego było przedmiotem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W 24% gmin, w których nie przeprowadzono 

SOOŚ, studium opracowane było przed 2008 r., wiec w czasie, gdy nie było obowiązku 

przeprowadzenia SOOŚ. 4% gmin zadeklarowało, że nie posiada studium. 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 5 stycznia 2011 roku, wdrażająca dyrektywę powodziową, 

zawiera uregulowania dotyczące obowiązku uwzględnienia ustaleń planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym (PZRP) w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 

województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (art. 118 ustawy Prawo wodne). Należy jednak zauważyć, że PZRP 

nie zostały jeszcze sporządzone – w 2011 r. wykonano wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP) 

w obszarach dorzeczy. Dla wskazanych w WORP obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
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powodzi zostaną wykonane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, a na tej 

podstawie dopiero w terminie do grudnia 2015 r. plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). 

Obszary wyznaczone w WORP jako narażone na niebezpieczeństwo powodzi nie stanowią podstawy 

do planowania przestrzennego. Dla rzek wskazanych w WORP zostanie wykonane matematyczne 

modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostaną precyzyjne obszary, 

przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Dopiero te obszary będą podstawą do 

prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 24% gmin zadeklarowało, że w planach 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniało ograniczenia wynikające z występowania obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, natomiast ponad 30% gmin nie uwzględniało tych 

aspektów. 

Przepisy odnoszące się do ochrony złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni zawarte są 

w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10, art. 39) oraz 

w art. 72 POŚ, który stanowi, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się 

warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska m.in. 

poprzez uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb 

eksploatacji tych złóż. Wymienione powyżej przepisy obowiązywały już jednak przed 2009 rokiem, 

dlatego można wnioskować, że autor PEP miał na myśli wprowadzenie innych jeszcze mechanizmów 

ochrony złóż kopalin, dotyczących terenów nieobjętych studium uwarunkowań i planami 

miejscowymi zagospodarowania. Ustawa OOŚ, która weszła w życie równolegle do PEP, w art. 62 

stanowi, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz 

ocenia m.in. dostępność do złóż kopalin. Przepis ten nie gwarantuje jednak pełnej ochrony złóż 

kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie. 

Należy także zauważyć, że wykonywanie przepisów dot. uwzględniania obszarów złóż kopalin 

w procesie planowania przestrzennego czy w ramach OOŚ zależy od stopnia rozpoznania 

i udokumentowania złóż kopalin. W tym zakresie w 2012 r. osiągnięto pełne pokrycie obszaru Polski 

mapą geośrodowiskową w skali 1:50 000, której warstwa informacyjna „złoża kopalin” zawiera 

warstwy tematyczne: kopaliny - złoża udokumentowane, kopaliny – perspektywy i prognozy. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko ok. 8% gmin zadeklarowało, że do roku 2012 

wprowadzało mechanizmy ochrony złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni 

uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie, m.in. poprzez zakaz lub ograniczenie zabudowy lub 

odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych. 

W zakresie wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych, w latach 2009-2012 opracowane zostały: 

� Ochrona łączności ekologicznej w Polsce (2009 r.) – publikacja Zakładu Badania Ssaków PAN 

pod redakcją prof. W Jędrzejewskiego oraz D. Ławreszuk, zawierająca materiały 

przygotowane przez uczestników międzynarodowej konferencji Wdrażanie koncepcji 

korytarzy ekologicznych w Polsce, która odbyła się w dniach 20-22 listopada 2008 r. 

w Białowieży. Jest to pierwsza taka publikacja w kraju, która w sposób kompleksowy omawia 

problemy i koncepcje rozwiązań dotyczących fragmentacji środowiska i ochrony łączności 

ekologicznej w Polsce. Przedstawione w publikacji polskie rozwiązania i doświadczenia 

uzupełnione zostały praktykami stosowanymi w innych krajach europejskich. 



119 | S t r o n a  

� Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych, zrealizowana w ramach projektu Ochrona 

obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu 

w Polsce.  

� Opracowanie pt. Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian 

legislacyjnych (red. Pchałek, Wiśniewska, 2011 r.) 

Powyższe opracowania mają jednak charakter naukowy i nie powodują konsekwencji prawnych ani 

planistycznych. Na lata 2014-2016 zaplanowano realizację projektu Ochrona różnorodności 

biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski, 

finansowanego ze środków NFOŚiGW. Efektem realizacji projektu będą dwie publikacje: Wytyczne 

i zasady wyznaczania regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych oraz Program ustanowienia 

sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI około 24% gmin zadeklarowało, że w planach 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniało przebieg korytarzy ekologicznych.  

Kierunek działań zdefiniowany jako zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 

2000 oraz sporządzenie dla nich planów ochrony został zrealizowany częściowo – sieć Natura 2000 

jest obecnie niemal kompletna, natomiast plany zadań ochronnych są w trakcie opracowywania 

i mają objąć wszystkie obszary ptasie i siedliskowe do końca 2018 r. 

Na początku 2009 r. w Polsce formalnie funkcjonowało 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków 

ustanowionych rozporządzeniami Ministra Środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczyło 3 kolejne obszary oraz 

dokonało zmian w zasięgu kilku OSO, a rozporządzenie MŚ z dn. 29 marca 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczono kolejny 1 obszar. 

W sumie aktualnie liczba zatwierdzonych obszarów „ptasich” wynosi 145 i jest uznawana za 

kompletną. 

Na początku 2009 r. w Polsce formalnie funkcjonowały 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

(siedliskowe) zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej. 28 października 2009 r. RM przyjęła listę 

453 nowych obszarów siedliskowych i 78 powiększeń obszarów już wcześniej zaakceptowanych przez 

KE. Komisja zatwierdziła te obszary decyzją ogłoszoną 10 stycznia 2011 r. W rezultacie siedliskowa 

część sieci Natura 2000 wzrosła do 823 obszarów pokrywając ok. 11% powierzchni lądowej Polski. 

Sieć obszarów siedliskowych została następnie uzupełniona zgodnie z konkluzjami seminariów 

biogeograficznych, które odbyły się w latach 2009 -2010. 30 października 2012 r. Rada Ministrów 

zatwierdziła zmodyfikowaną listę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, która została 

przekazana do Komisji Europejskiej. Liczba obszarów siedliskowych wzrosła o 22, powiększono 

również granice 16 i skorygowano granice 24 obszarów już istniejących. Obecnie więc w Polsce 

funkcjonuje 845 obszarów "siedliskowych" zatwierdzonych przez RM.  

W opinii KE sieć Natura 2000 w Polsce nadal nie jest kompletna, w związku z czym będzie 

kontynuowana procedura naruszeniowa wobec Polski w tym zakresie, rozpoczęta w 2006 r. Spór 

dotyczy 5 terenów poligonów wojskowych, które nie znalazły się na liście zatwierdzonej przez RM 

w związku ze sprzeciwem Ministra Obrony Narodowej. 

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000 w ciągu 6 lat od 

ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia 
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plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia. Projekty planów zadań 

ochronnych i wydawane na ich podstawie projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań 

ochronnych, opracowywane są w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, dofinansowanego w ramach POIiŚ na kwotę ponad 23 

mln PLN, realizowanego w latach 2009-2014. Głównym celem projektu opracowanie dokumentacji 

planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000 (w tym ustanowienie w formie aktów 

prawa miejscowego co najmniej 370 z nich). 
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Obszar 
Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

W perspektywie średniookresowej jest 
konieczne przywrócenie właściwej roli 
planowania przestrzennego na obszarze całego 
kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
które powinny być podstawą lokalizacji nowych 
inwestycji. 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu powinno polegać na odejściu od 
stosowania decyzji o warunkach zabudowy i zapewnieniu stosowania 
instrumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują obecnie 27,5% 
powierzchni kraju, przy czym plany sporządzone na podstawie ustawy z 2003 
r. – 14,5% powierzchni kraju (dane GUS za 2012 r.). Jednocześnie jednak od 
2008 r. odnotowywany jest także spadek ilości wydanych pozytywnych decyzji 
lokalizacyjnych (dane GUS). 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań –pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Konieczne jest, aby do roku 2012 nastąpiło: 
wdrożenie wytycznych metodycznych 
dotyczących uwzględnienia w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
w szczególności wynikających z opracowań 
ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na 
środowisko (wraz z poprawą jakości tych 
dokumentów) 

W latach 2009-2012 nie nastąpiło opracowanie i wdrożenie wytycznych 
metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
Opracowanie GDOŚ z 2009 r. „Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - 
rola korytarzy ekologicznych” obejmuje metodykę sporządzania prognoz 
oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych w kontekście 
ochrony obszarów Natura 2000. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na realizację 
działań- brak działań 
 
Efekt przyrodniczy: 
- brak działań 

Wdrożenie przepisów umożliwiających 
przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko już na etapie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (które jest 
opracowaniem planistycznym obejmującym 
teren całej gminy) 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, wprowadziła obowiązek przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego (art. 46). 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni, Ustawa 
OOŚ weszła w życie 
równolegle do PEP 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Zatwierdzenie wszystkich obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 oraz 
sporządzenie dla nich planów ochrony 

Obszary specjalnej ochrony ptaków w liczbie 145 są zatwierdzone 
rozporządzeniami MŚ (ostatnie z 2012 r.) i sieć obszarów ptasich jest obecnie 
kompletna. Rada Ministrów zatwierdziła w sumie 845 obszarów 
"siedliskowych"(ostatnie w 2012 r.).W opinii KE lista ta jednak nadal nie jest 
kompletna (spór dotyczy 5 obszarów). 
W ramach projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 na obszarze Polski", dofinansowanego w ramach POIiŚ, do końca 
2014 r. powstaną dokumentacje planów zadań ochronnych dla 406 obszarów 
Natura 2000. Do 2018 r. planuje się sporządzenie planów zadań ochronnych 
dla wszystkich obszarów Natura 2000. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych 
-publikacja ZBS PAN „Ochrona łączności ekologicznej w Polsce" 
-Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych, zrealizowana w ramach projektu 

Działania 
nie 

Wpływ PEP na realizację 
działań: bezpośredni 
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Obszar 
Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy 
drogach szybkiego ruchu w Polsce”; 
- „Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian 
legislacyjnych” (red. Pchałek, Wiśniewska, 2011 r.). 
Powyższe opracowania mają jednak charakter naukowy i nie powodują 
konsekwencji prawnych ani planistycznych. 
Na lata 2014-2016 zaplanowano realizację projektu „Ochrona różnorodności 
biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na 
terenie Polski”, finansowanego ze środków NFOŚiGW. 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Uwzględnianie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi 

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne z 2011 roku zawiera uregulowania 
dotyczące obowiązku uwzględnienia ustaleń planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZRP) w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego(art. 118). PZRP mają zostać sporządzone do końca 2015 r.  

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań –pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Określenie zasad ustalenia progów tzw. 
chłonności środowiskowej oraz pojemności 
przestrzennej zależnie od typu środowiska 

W latach 2009-2012 powstały następujące opracowania, pośrednio związane 
z kierunkiem działań określonym w PEP: 
1.„Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach” – Piotr 
Fogel (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) – publikacja 
w Biuletynie nr 250/2012 Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN. 
2. „Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu 
przestrzennego” (maj 2012)oraz „Weryfikacja i testowanie wskaźników 
zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach” (luty 2013) – 
opracowania IGiGP PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Opracowania 
te odnoszą się do następujących dziedzin ładu środowiskowego 
(z przyporządkowanymi im wskaźnikami): ochrona przyrody i krajobrazu, 
ochrona i zrównoważony rozwój lasów, ochrona gleb i odpady, ochrona 
zasobów kopalin, ochrona wód, ochrona powietrza, ochrona klimatu, energia 
odnawialna, bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, elektromagnetyczne 
i przeciwdziałanie skutkom awarii przemysłowych. 
Powyższe opracowania mają charakter naukowy i nie ustanawiają 
obowiązujących zasad czy wytycznych. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań: 
pośredni 
 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar 
Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

 

Wprowadzenie mechanizmów ochrony 
zasobów złóż kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni 
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie 

Przepisy odnoszące się do ochrony złóż kopalin przed zagospodarowaniem 
powierzchni w procesie planowania przestrzennego zawarte są w ustawie 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10, 
art. 39) oraz w art. 72 POŚ. Ustawa OOŚ, która weszła w życie równolegle do 
PEP, w art. 62 stanowi, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko określa się, analizuje oraz ocenia m.in. dostępność do złóż 
kopalin.  
Przepis ten nie gwarantuje jednak pełnej ochrony złóż kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie 
na terenach nieobjętych studium uwarunkowań i planami miejscowymi 
zagospodarowania. 
W 2012 r. osiągnięto pełne pokrycie obszaru Polski mapą geośrodowiskową 
w skali 1:50 000, której warstwa informacyjna „złoża kopalin” zawiera 
warstwy tematyczne: kopaliny - złoża udokumentowane, kopaliny – 
perspektywy i prognozy. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań: 
pośredni 
 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego wyników monitoringu 
środowiska, w szczególności w zakresie 
powietrza, wód i hałasu 

Uwzględnienie wyników monitoringu środowiska nie jest bezpośrednim 
obowiązkiem ustawowym, jednak pośrednio może wynikać z zapisów art.51 
ustawy OOŚ, zgodnie z którym prognoza oddziaływania na środowisko określa, 
analizuje i ocenia m.in. istniejący stan środowiska oraz z zapisów art. 72 POŚ 
w sprawie opracowań ekofizjograficznych. 
Brak jest jednak szczegółowych wytycznych metodycznych, które określałyby 
konieczność uwzględnienia wyników monitoringu środowiska w prognozach 
oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów 
zagospodarowania.  
(szerzej na ten temat powyżej w ramach kierunku „wdrożenie wytycznych 
metodycznych). 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań : 
pośredni 
 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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4.8. OCHRONA PRZYRODY 

Realizacji podstawowego celu sformułowanego w obszarze „Ochrona przyrody”, a więc zachowaniu 

bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody służyły wszystkie działania podejmowane 

w ramach realizacji Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej oraz Programu działań na lata 2007-2013. Zakres strategii obejmuje kierunki działań 

wyszczególnione w PEP - inwentaryzację i waloryzację składników różnorodności biologicznej, 

przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 

zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej, odtworzenie sieci 

korytarzy ekologicznych, opracowywanie planów ochrony dla obszarów chronionych, zwiększenie 

świadomości społeczeństwa na rzecz ochrony iż równoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej, działania wynikające z przystąpienia Polski do Konwencji Berneńskiej oraz Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej. 

W latach 2009 -2012 nie został zakończony proces inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności 

biologicznej Polski w zakresie siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na mocy dyrektyw 

ptasiej i siedliskowej. Choć obecnie sieć Natura 2000 w Polsce jest niemal kompletna, to należy 

zauważyć, że lista obszarów siedliskowych i ptasich sieci Natura 2000 sporządzona w 2004 r. 

powstała wyłącznie na podstawie danych archiwalnych, nie była ona weryfikowana i sprawdzana 

w terenie. Druga tura wyznaczania obszarów Natura 2000 odbyła się w 2008 r., lecz działo się to pod 

presją czasu ze względu na uruchomienie procedury naruszeniowej przez KE. We wszystkich 

województwach powołano złożone z ekspertów Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne, które 

opracowały projekt rozszerzenia sieci na podstawie wizji terenowych. Z tego powodu zebrane w tym 

czasie dane wymagają weryfikacji, doprecyzowania i uzupełnienia. 

Na chwilę obecną została przeprowadzona pełna inwentaryzacja ptaków lęgowych i wędrownych dla 

większości obszarów ptasich (do zinwentaryzowania pozostało 28 małych obszarów ze 145). 

W zakresie obszarów siedliskowych wykonane zostały częściowe inwentaryzacje. Ok. 40% obszarów 

siedliskowych Natura 2000 stanowią obszary leśne, na których dokonano inwentaryzacji, natomiast 

na obszarach łąkowych, które stanowią 16-18% oraz na terenie zbiorników wodnych nie ma pełnych 

danych (np. dla terenów łąkowych brak szczegółowej bazy danych odnośnie występowania cennych 

trwałych użytków zielonych). W sumie ok. 20% powierzchni obszarów siedliskowych NATURA 2000 

powinno jeszcze mieć zrobioną inwentaryzację konieczną do prowadzenia działań ochronnych.  

Działania dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi 

gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 

różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów realizowane były przede wszystkim w ramach 

projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ, NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz w mniejszym stopniu RPO, 

PROW i LIFE+ (łączna kwota dofinansowania wyniosła ok. 440 mln PLN). Zrealizowano ponad 460 

projektów związanych z czynną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, głównie poprzez: realizację 

zabiegów ochronnych, przywrócenie właściwych stosunków wodnych, wykup gruntów, 

uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach zagrożonych nadmierną antropopresją oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza na obszarach chronionych.  

W Programie rolno-środowiskowym PROW najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia ochrony 

różnorodności biologicznej miały cztery pakiety realizowane w ramach tego programu: 
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� Pakiet 3: Ekstensywne trwałe użytki zielone – powierzchnia objęta wsparciem, wynikająca 

z wydanych decyzji przyznających płatność rolno-środowiskową do końca roku 2012, 

wyniosła ponad 269 tys. ha trwałych użytków zielonych; 

� Pakiet 4: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 

Natura 2000 – powierzchnia objęta wsparciem wyniosła prawie 81 tys. ha trwałych użytków 

zielonych, w ramach pakietu najwięcej środków wypłacono dla wariant Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków; 

� Pakiet 5: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000 – powierzchnia objęta wsparciem wyniosła prawie 94 tys. ha trwałych użytków 

zielonych, najwięcej środków wypłacono również w ramach wariantu Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków; 

� Pakiet 9: Strefy buforowe – długość stref buforowych wyniosła ponad 489 tys. mb. 

Suma płatności rolno-środowiskowych w ramach powyższych 4 pakietów wyniosła ok. 683 mln PLN. 

Działania dotyczące wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych opisane zostały w rozdziale 4.7 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. 

W skali kraju w latach 2007-2013 dofinansowanych w łącznej kwocie 69 mln PLN zostało 37 

projektów dotyczących dot. opracowania planów ochrony, z czego 21 w ramach POIiŚ (ok. 56,5 mln 

PLN), 14 w ramach NFOŚiGW (blisko 9,4 mln PLN), 2 w ramach EWT (3,1 mln PLN).Największy 

z projektów – „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” (dofinansowany ze środków UE w 80% w ramach POIiŚ na kwotę ok. 23 mln PLN, pozostałe 

20% z budżetu państwa) prowadzony jest przez GDOŚ od 2009 r. Projekt przewiduje do połowy 2014 

r. opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000 (w tym 

ustanowienie w formie aktów prawa miejscowego co najmniej 370 z nich). 

Departament Ochrony Przyrody GDOŚ, w zakresie swoich kompetencji, opiniuje zarządzenia 

dotyczące rezerwatów przyrody, w tym ustanawiające plany ochrony dla rezerwatów. Zgodnie 

z informacjami DOP GDOŚ, w okresie 2007-2013 ustanowiono 199 planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody, dalszych 38 jest procedowanych (RDOŚ: Gorzów 47, Bydgoszcz 39, Kielce 47 - dalsze 

7 w toku, Katowice 10, Kraków 2, Łódź 27 do końca 2013, Olsztyn 5, Opole 5 - dalszych 

2 w przygotowaniu, Rzeszów 2, Warszawa 16, Wrocław 1 - dalsze 2 w przygotowaniu, Gdańsk 25), 

z kolei zadania ochronne ustanowiono dla 28 rezerwatów przyrody (RDOŚ: Bydgoszcz 23, Opole 5). 

Obecnie plany ochrony posiada mniej niż 30% z 1478 rezerwatów istniejących na terenie Polski. 

W skali kraju w latach 2007-2013 projekty z zakresu zwiększania świadomości społeczeństwa 

w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody i krajobrazu uzyskały dofinansowanie na 

łączną kwotę ponad 101 mln PLN, z czego prawie 67 mln PLN z NFOŚiGW, 16 mln PLN w ramach 

POIiŚ, prawie 15 mln PLN w ramach LIFE+ oraz 3,5 mln PLN w ramach RPO. 

W 2010 r. MŚ przeprowadziło kampanię społeczną Bioróżnorodność, obejmującą działania 

promocyjne (kalendarz nt. różnorodności biologicznej; konkurs fotograficzny oraz wystawa 

pokonkursowa pn. Różnorodność biologiczna to życie - zwycięskie zdjęcia, można było oglądać 

na wystawie w najbardziej turystycznych regionach Polski; wystawa plakatów pn. Bioróżnorodność 

a klimat) oraz akcje edukacyjne (konkurs dla organizacji pozarządowych, parków narodowych, 

parków krajobrazowych i szkół leśnych na przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. Nietypowa lekcja 

różnorodności biologicznej; Dzień Ziemi – podczas pikniku dzieci mogły wziąć udział w grach 

i zabawach edukacyjnych; Green Wave - podczas akcji uczniowie ze szkół leśnych sadzili lokalne 
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drzewa; Green Week - na konferencji w Brukseli zostały zaprezentowane działania prowadzone 

w Polsce w ramach Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej; Piknik naukowy – dzieci 

i młodzież, dzięki interaktywnej grze pn. Znajdź mnie, czyli sztuka kamuflażu mogły poznać życia 

zwierząt w ich naturalnym środowisku; Obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności 

Biologicznej – w warszawskim ZOO odwiedzający mogli podejrzeć życie zwierząt oraz wziąć udział 

w grach i zabawach edukacyjnych; Letnia kampania nt. skarbów przyrody polskiej - w ramach akcji 

w największych miastach na Pomorzu zostały rozwieszone billboardy, a w dwóch wybranych 

miastach zostały przeprowadzone happeningi). Ponadto wydano pakiet materiałów i gier 

edukacyjnych. Działaniami edukacyjno - promocyjnymi w ramach kampanii nt. różnorodności 

biologicznej zostało objętych ok. 850 000 osób. 

Projekty realizowane przez Wydział ds. Projektów i Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla 

Rozwoju” w Departamencie Informacji o Środowisku w GDOŚ: 

� Sieć Natura 2000- drogą do rozwoju (POIS.05.04.00-187/09), 2009-2012; Odbiorcy projektu: 

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), RDOŚ, Osiągnięte wskaźniki: Strona 

internetowa, Platforma e- learningowa i szkolenia on-line dot. ESE Natura 2000, 

Przeszkolenie osób z zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko, Kompendium 

wiedzy o sieci Natura 2000, Warsztaty komunikacyjne dla RDOŚ, Aktualizacja i uzupełnienie 

strategii komunikacji dla sieci Natura 2000, Organizacja spotkań eksperckich dla JST, 

Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe, Udział w Kongresie Regionów, Publikacje w prasie; 

� Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju - krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji 

zarządzających funduszami unijnymi (POPT. 03.01.00-00-222/11-00) – od 2011 (nadal 

realizowany); odbiorcy projektu: Przedstawiciele MŚ, GDOŚ, RDOŚ, MRR -instytucji 

zarządzającej Programami Operacyjnymi, zarządy województw jako IZ zarządzające RPO; 

Osiągnięte wskaźniki: Spotkania tematycznych grup roboczych powołanych w ramach sieci 

celem wypracowania stanowisk, ekspertyz, wytycznych i metodologii w celu integracji 

tematyki, dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane 

z funduszy unijnych – w latach 2011-2012 odbyło się 50 spotkań (w tym posiedzenia robocze, 

warsztaty, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne); 

�  Natura i gospodarka – podstawy dialogu (POIS.05.04.00-266/09), 2011-2013; Odbiorcy 

projektu: Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu, przedsiębiorcy; Osiągnięte wskaźniki: 

Baza gmin z obszarami Natura 2000 i aktywnymi podmiotami gospodarczymi, Baza Instytucji 

Otoczenia Biznesu, Szkolenia dla IOB, Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, Spotkania 

z przedstawicielami samorządów terytorialnych, Utworzone Partnerstwa Narodowe, 

Ogólnopolskie spotkania tematyczne, Raport podsumowujący panele dyskusyjne, Platforma 

dialogu on-line, Raport podsumowujący badanie świadomości przedsiębiorców i IOB, 

Informator dla przedsiębiorcy; 

� Złap Równowagę, Odkryj Naturę (POIS.05.04.00-267/09); 2010-2012; Odbiorcy projektu: 

młodzież (18-25 lat), w szczególności młodzież studiująca; Osiągnięte wskaźniki: Opracowanie 

i upowszechnienie certyfikowanego szkolenia on- line (e-learning)o sieci Natura 2000, 

Organizacja 30 obozów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Organizacja 3 edycji 

Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju dla 24 najbardziej aktywnych społecznie 

studentów (każda), Działania Informacyjno - promocyjne: Kampania w Internecie, Kampania 

radiowa, Kampania w TV, Kampania prasowa, Działania OOH (Out of home) - promocja 

zewnętrzna (np. citilighty, wiaty przystanków, akademiki, schody, kina), Komunikacja 

bezpośrednia - eventy ekologiczne: koncerty, festiwale, juwenalia itp. 
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Departament Ochrony Przyrody GDOŚ prowadził prace odnośnie podnoszenia świadomości 

społecznej w zakresie potrzeb ochrony gatunkowej oraz krajobrazu. Prace te polegały na organizacji 

konferencji, wydawaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych, jak również udział w imprezach 

masowych celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców:  

� Konferencja Ochrona siedlisk zwierząt w miastach (2012, odbiorca: administracja rządowa 

i samorządowa, organy ścigania, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, osoby 

prywatne (ok. 100 osób); 

� Konferencja Ochrona dużych drapieżników aspekcie transgranicznym (2012, odbiorca: 

administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, 

instytucje naukowe, osoby prywatne (ok. 110 osób); 

� Konferencja Bioróżnorodność a zmiany klimatyczne - zagrożenia, szanse, kierunki działań 

(2010, odbiorca: administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, instytucje 

naukowe (ok. 80 osób); 

� Konferencja Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce (2012, odbiorca: 

administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, służby ochrony przyrody (ok. 110 osób); 

� Udział w Dniu Ziemi 2011 – maj 2011r. Celem akcji było promowanie postaw ekologicznych 

w społeczeństwie (odbiorca: dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się 

ochroną przyrody, przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele sektora 

prywatnego, mieszkańcy Warszawy i okolic (około 3 tyś uczestników); 

� Obchody 20-lecia Dyrektywy siedliskowej (1 czerwca 2012 r., Park Narodowy Ujście Warty 

oraz gmina Słońsk); 

� Publikacje: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

inwazyjnych, Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - 

podręcznik dobrych praktyk; 

� Broszury: Inwazyjne gatunki obce, Ochrona wodniczki w Polsce w ramach Międzynarodowego 

Porozumienia o Ochronie Wodniczki (Acrocephalus paludicola), Europejska Konwencja 

Krajobrazowa, Konwencja Berneńska, Konwencja Ramsarska. 

Instrumentem zapewniającym egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie 

z art. 46 ustawy OOŚ. Organem uzgadniającym zakres informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko i opiniującym projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przed przyjęciem planu organ go 

opracowujący musi wziąć pod uwagę opinię RDOŚ. Plan nie może też zostać przyjęty, jeżeli ze 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie 

oddziaływać na obszar Natura 2000 - o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 36% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

w planach zagospodarowania przestrzennego formułowano ograniczenia związane z koniecznością 

ochrony przyrody, głównie wynikające z zakazów obowiązujących na terenach objętych prawnymi 

formami ochrony przyrody, m.in. związanych z lokalizacją inwestycji czy ograniczeniami zabudowy.  

W zakresie ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej, 

ustawą z dnia 5 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz.804) został wprowadzony art. 83 ust. 2a 

ustawy o ochronie przyrody, który nakłada obowiązek uzgodnienia projektu decyzji na usunięcie 

drzew w obrębie pasa drogowego z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Ponadto Ministerstwo Administracji Cyfryzacji, we współpracy z MŚ i GDOŚ, prowadzi projekt zmiany 

przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień w ramach projektu ustawy o poprawie 

funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Zaproponowane zmiany dotyczą uporządkowania i doprecyzowania przepisów 

w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń, na którego 

podstawie opracowany zostanie projekt ustawy. 

W latach 2009-2012 powstały 2 publikacje dotyczące ochrony alei przydrożnych, wydane przez 

Fundację Ekorozwoju, a dofinansowane przez NFOŚiGW : Aleje – podręcznik użytkownika, Aleje – 

skarbnice przyrody. 

W latach 2009-2012 nie udało się utworzyć żadnego nowego parku narodowego ani powiększyć 

istniejącego. Podejmowane były próby powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, jednak nie 

przyniosły one rezultatu z uwagi na nieuzgodnienie zmiany granic przez lokalne samorządy. Aktualnie 

prowadzone są prace zmierzające do powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego oraz 

Drawieńskiego Parku Narodowego.  

Departament Ochrony Przyrody GDOŚ, w zakresie swoich kompetencji, opiniuje zarządzenia 

dotyczące rezerwatów przyrody. W przypadku rezerwatów przyrody, regionalne dyrekcje ochrony 

środowiska decydują o potrzebie utworzenia nowych, likwidacji lub zmiany granic rezerwatów już 

istniejących. Ponadto trwają prace nad powołaniem nowych obszarów do listy Ramsar – obecnie 

trwają przygotowania kart informacyjnych dla 7 proponowanych obszarów (Zbiornik Jeziorsko, 

Pradolina Warszawsko – Berlińska, Zbiornik Goczałkowicki, Stawy Przemkowskie, Ujście Wisły, Zalew 

Wiślany, Dolina Dolnej Wisły), które następnie będą procedowane celem wpisania na listę Ramsar. 

Z informacji GDOŚ wynika, że w latach 2007-2012 utworzono łącznie 62 rezerwaty przyrody, 

dalszych 5 jest w planach (utworzono odpowiednio: w woj. lubuskim 6 rezerwatów, śląskim 2, 

małopolskim 2 (otulina dla dwóch następnych), warmińsko – mazurskim 7,opolskim 2, wielkopolskim 

2, zachodniopomorskim 26, mazowieckim 7 - planowanych 5 kolejnych, pomorskim 8). Zarządzanie 

siecią rezerwatów, w tym ich tworzenie oraz likwidacja, ma charakter pracy ciągłej. 

W latach 2009-2012 nie opracowano krajowej strategii dot. postępowania z inwazyjnymi gatunkami 

obcymi, jednak prowadzone były i są planowane wielokierunkowe działania służące realizacji zapisów 

Konwencji Berneńskiej w zakresie obcych gatunków inwazyjnych: 

� Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie od 1999 r. prowadzi projekt Gatunki obce 

w Polsce, polegający m.in. na opracowaniu, prowadzeniu i uzupełnianiu bazy danych 

o gatunkach obcych w Polsce. Obecnie całkowita liczba gatunków obcych roślin, zwierząt 

i grzybów w bazie danych wynosi 1240. Baza danych została włączona do sytemu NOBANIS 

(European Network on Invasive Alien Species). W latach 2007-2008 i 2011-2013 projekt 

uzyskał dofinansowanie NFOŚiGW. IOP PAN w 2011 r. wydał publikację: Gatunki obce 

w faunie Polski; 

� 5 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 

r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do 

środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym; 
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� realizowane były zadania i projekty dot. ograniczania wpływu i usuwania obcych gatunków 

inwazyjnych z terenów rezerwatów i parków narodowych (dofinansowane m.in. ze środków 

NFOŚiGW, LIFE+); 

�  GDOŚ wydał publikacje: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (2012, dofinansowanie z NFOŚiGW) – zawierającą 

listę gatunków roślin inwazyjnych w skali kraju, regionów lub lokalnie oraz gatunków 

potencjalnie inwazyjnych, spośród których wyróżniono 24 gatunki stanowiące największe 

zagrożenie; Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych 

(tłumaczenie opracowania Rady Europy); Nie pozbywaj się inwazyjnych gatunków obcych - 

folder informacyjny. 

� w 2012 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie GDOŚ opracował Projekt wytycznych, 

którymi należy się kierować podczas rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji 

czynności zakazanych w stosunku do gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom 

lub siedliskom przyrodniczym, który ma na celu określenie i ujednolicenie zasad 

postępowania z inwazyjnymi gatunkami. W ramach ekspertyzy zleconej przez GDOŚ w celu 

opracowania ww. dokumentu wyznaczono gatunki zwierząt obcych stanowiących szczególne 

zagrożenie. 

� SGGW we współpracy z DGLP zorganizowała w dniach 29-30 marca 2012 roku konferencję 

z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, której tematem 

przewodnim były gatunki obce w lasach; 

� w 2013 r. planowane jest opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Ogrodnictwo wobec roślin 

inwazyjnych obcego pochodzenia, na podstawie Europejskiego Kodeksu postępowania 

w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych opracowanego przez Radę Europy. We 

wrześniu 2012 r. GDOŚ zorganizowała konferencję pn. Dobre praktyki w zakresie stosowania 

roślin gatunków obcych w ogrodnictwie, będącą wstępem do opracowania ww. kodeksu. 

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia ws. inwazyjnych 

gatunków obcych. Powstał on z myślą o przyszłej liście inwazyjnych gatunków obcych, które stanowią 

poważny problem dla UE – lista ta zostanie sporządzona wspólnie z państwami członkowskimi, przy 

użyciu ocen ryzyka i dowodów naukowych. Wymienione na tej liście gatunki zostaną objęte zakazem 

importu do UE oraz kupna, stosowania, uwalniania do środowiska i sprzedaży w UE. Po wejściu 

w życie rozporządzenie będzie musiało być w sposób kompleksowy wdrożone w Polsce. 

W latach 2009-2012 nie została także opracowana krajowa strategia ochrony dużych drapieżników, 

jednak prowadzone były i są liczne działania, które można wpisać w realizację takiej strategii: 

� w latach 2009-2011 w ramach projektu Opracowanie krajowych strategii gospodarowania 

wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi (dofinansowanego ze środków UE 

w ramach POIiŚ oraz z ze środków NFOŚiGW) koordynowanego przez SGGW, powstały 

projekty Programu ochrony rysia Lynx lynx w Polsce; Programu ochrony wilka Canis lapus 

w Polsce oraz Programu ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Polsce. Projekty te 

zostały przekazane GDOŚ i obecnie dwa z nich znajdują się w trakcie opiniowania 

wewnątrzresortowego, po którym nastąpi proces uzgodnień i konsultacji zewnętrznych; 

� współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania transgranicznymi populacjami dużych 

drapieżników (w ramach polsko-słowackiej grupy ds. dużych drapieżników oraz polsko-

niemieckiej grupy roboczej ds. ochrony wilka, planowane współpraca z Białorusią w zakresie 

ochrony wilka); 



130 | S t r o n a  

� wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez duże drapieżniki w hodowlach zwierząt 

oraz pomoc w zabezpieczaniu gospodarstw przed atakami dużych drapieżników (nieodpłatne 

przekazywanie ogrodzeń); 

� szkolenia i konferencje z zakresu ochrony oraz monitoringu dużych drapieżników; 

� coroczna inwentaryzacja dużych drapieżników z udziałem wybranych RDOŚ, co ma 

zasadnicze znaczenia dla monitoringu stanu ich populacji; 

� planowanie działań ochronnych w skali lokalnej i krajowej m.in. stworzenia banku genów 

dużych drapieżników, zapewnienia dostępności bazy pokarmowej czy zachowania ciągłości 

korytarzy ekologicznych. 

W 2012 r. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ przygotował wniosek o ratyfikację 

Porozumienia o ochronie afrykańsko-azjatyckich wędrownych ptaków wodnych, wynikającego 

z Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencji Bońskiej). Wniosek 

przygotowany został w oparciu o ekspertyzę zrealizowaną przez Instytut Ochrony Środowiska. 

Wniosek oczekuje obecnie na zgodę na postawienie go po obrady kierownictwa resortu. 

W 2010 r. w GDOŚ utworzono Krajowy Sekretariat Konwencji Krajobrazowej, który dzięki środkom 

pozyskiwanym z NFOŚiGW prowadzi działania na rzecz wdrażania Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej w Polsce. Od 2010 r., w ramach prac Sekretariatu zrealizowano między innymi:  

� wykonanie opracowań dotyczących ochrony krajobrazu (Ocena możliwości wdrożenia 

postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w kontekście ochrony, planowania 

i zarządzania krajobrazem – rekomendacje do zmian uregulowań prawnych w Polsce; Udział 

społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych 

praktyk);  

� zadania związane z angażowaniem społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron 

(zgodnie z art. 5 i 6 EKK) w proces ustanawiania i wdrażania polityki krajobrazowej w Polsce, 

poprzez organizacje konferencji, w których uczestniczą zarówno przedstawiciele instytucji 

zarządzających krajobrazem, jak i instytucji naukowych oraz podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie roli krajobrazów oraz potrzeby ich ochrony; 

� wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, torby wielorazowe, ulotki) oraz 

edukacyjnych (scenariusze lekcji) na rzecz podnoszenia świadomości społecznej o potrzebie 

ochrony krajobrazu; 

� w 2012 r. ogłoszono pierwszą edycję konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową, której 

laureatem został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. 

Od 2012 r. Sekretariat jest zaangażowany w prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt ustawy został 

w lipcu 2013 r. skierowany pod obrady Sejmu RP. 

Rządowy projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych został opracowany 

w 2009 r., jednak nie udało się doprowadzić do przyjęcia ustawy przez parlament. Prace zakończyły 

się na początku 2011 r. na etapie podkomisji nadzwyczajnych Sejmu, powołanych do rozpatrzenia 

projektu ustawy. MŚ uczestniczy w pracach grupy roboczej do spraw rozpatrzenia wniosku KE 

w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim do 

ograniczania lub zakazania uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium. Do 

chwili obecnej nie udało się wypracować kompromisowego stanowiska w Radzie UE. 
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W 2012 r. przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, którego głównym celem jest dokonanie właściwej transpozycji do polskiego 

porządku prawnego dyrektywy 2009/41/WE w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, regulującej zagadnienie dotyczące zamkniętego użycia 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. W zakresie wykonania przepisów rozporządzeń 

Unii Europejskiej, projekt ustawy wprowadza regulacje prawne mające na celu zapewnienie 

stosowania na terytorium RP rozporządzenia WE 1946/2003 w sprawie transgranicznego 

przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (stanowiącego transpozycję na 

płaszczyźnie prawa unijnego postanowień Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym) 

oraz rozporządzenia KE 1981/2006 ustalającego szczegółowe zasady wykonania przepisów 

w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie. Aktualnie projekt Ustawy znajduje się na etapie Komitetu do Spraw Europejskich. 

Istnieją silne mechanizmy prawne zapewniające udział organizacji pozarządowych w decyzjach 

dotyczących ochrony środowiska, w tym przyrody, wynikające m.in. z Ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawy prawo ochrony środowiska. Ponadto 

obowiązują przepisy ogólne dotyczące przeprowadzania konsultacji społecznych. W latach 2009 – 

2012 GDOŚ prowadziła współpracę merytoryczną z następującymi NGOs: 

� Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (udział przedstawiciela GDOŚ w pracach 

Komitetów Sterujących projektów dotyczących ochrony wodniczki ze środków Life i Life+); 

� Klub Przyrodników (zlecenie wykonania w 2012 r. Raportu z wdrażania Konwencji 

Ramsarskiej, zlecenie wykonania kart informacyjnych dla proponowanych obszarów Ramsar); 

� Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra"  

� zlecenie w listopadzie 2012 r. opracowań: Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych 

ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony, Aktualizacja listy gatunków roślin 

objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony, Aktualizacja listy gatunków 

zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Opracowania te mają 

posłużyć do sporządzenia projektów rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

grzybów i roślin;  

� Sposoby znakowania i ich techniczne wykonanie oraz warunki przetrzymywania zwierząt 

należących do gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi – szczegółowe propozycje 

rozwiązań praktycznych z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie znakowania 

żywych zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, podlegających regulacjom dotyczącym 

handlu dziką fauną - zlecone we wrześniu 2010 r. opracowanie to posłużyło do sporządzenia 

projektu rozporządzenia w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia 

ludzi; 

� Stowarzyszenie dla Natury WILK - udział w spotkaniach dotyczących ochrony wilka jako 

ekspert w delegacjach GDOŚ. 

Z przeprowadzonej ankiety CAWI wynika, że współpraca gmin z NGO w zakresie ochrony przyrody 

była rzadka i dotyczyła głównie edukacji ekologicznej, a w niektórych przypadkach także wspólnego 

realizowania projektów finansowanych ze środków UE. 
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Obszar Ochrona przyrody Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Podstawowym celem jest zachowanie bogatej 
różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych 
poziomach organizacji: na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 
oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 
współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

 Realizacji tak sformułowanego celu służyły wszystkie działania podejmowane 
w ramach realizacji „Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 
2007-2013”,obejmującej działania w wyszczególnionych poniżej kierunkach. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, 
obowiązek wynika 
m.in. z Konwencji 
o różnorodności 
biologicznej 
i przepisów ustawy 
o ochronie przyrody  
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Konieczne jest dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji 
różnorodności biologicznej Polski. Stworzy to podstawę 
do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków 
i ochrony siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000. 

W zakresie obszarów ptasich została przeprowadzona pełna inwentaryzacja 
ptaków lęgowych i wędrownych dla większości obszarów (do 
zinwentaryzowania pozostało 28 małych obszarów ze 145).  
20% powierzchni obszarów siedliskowych NATURA 2000 powinno mieć 
zrobioną inwentaryzację konieczną do prowadzenia działań ochronnych.  
Działania dot. utworzenia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony 
siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000 opisano szerzej w rozdziale „4.7 
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym”. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Będą realizowane zadania wynikające z Krajowej 
strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej dotyczące przywracania 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) 
i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz 
z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 
różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów. 

- ponad 460 projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz 
w mniejszym stopniu RPO, PROW i LIFE+ (łączna kwota dofinansowania 
wyniosła ok. 440 mln PLN), związanych z czynną ochroną zagrożonych 
gatunków i siedlisk. 

- Program Rolno-środowiskowy PROW: Pakiet 3: Ekstensywne trwałe użytki 
zielone; Pakiet 4: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych poza obszarami Natura 2000;Pakiet 5: Ochrona zagrożonych 
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000;Pakiet 
9: Strefy buforowe. Suma płatności rolno-środowiskowych w ramach 
powyższych 4 pakietów wyniosła ok. 683 mln PLN. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 
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Obszar Ochrona przyrody Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy 
ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się 
zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju. 

- publikacja ZBS PAN „Ochrona łączności ekologicznej w Polsce" 
- Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych, zrealizowana w ramach projektu 
„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny 
przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”; 
- „Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian 
legislacyjnych” (red. Pchałek, Wiśniewska, 2011 r.). 
Powyższe opracowania mają jednak charakter naukowy i nie powodują 
konsekwencji prawnych ani planistycznych. 
Na lata 2014-2016 zaplanowano realizację projektu „Ochrona różnorodności 
biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na 
terenie Polski”, finansowanego ze środków NFOŚiGW. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

 
Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla 
obszarów chronionych. 

W skali kraju w latach 2007-2013 dofinansowanych w łącznej kwocie 69 mln 
PLN zostało 37 projektów dot. opracowania planów ochrony, z czego 21 w 
ramach POIiŚ (ok. 56,5 mln PLN), 14 w ramach NFOŚiGW (blisko 9,4 mln PLN), 
2 w ramach EWT (3,1 mln PLN). Działania tego rodzaju były również 
finansowane ze środków WFOŚiGW. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

 
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu. 

W latach 2007-2013 projekty z zakresu zwiększania świadomości 
społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody 
i krajobrazu uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 101 mln PLN, 
z czego prawie 67 mln PLN z NFOŚiGW, 16 mln PLN w ramach POIiŚ, prawie 
15 mln PLN w ramach LIFE+ oraz 3,5 mln PLN w ramach RPO. Działania tego 
rodzaju były również finansowane ze środków WFOŚiGW. 
Za szczególnie istotne należy uznać następujące inicjatywy: 
- kampania MŚ „Bioróżnorodność” (2010), 
- projekty realizowane przez Wydział ds. Projektów i Krajowej Sieci 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Departamencie Informacji 
o Środowisku w GDOŚ, 
- konferencje i publikacja Departamentu Ochrony Przyrody GDOŚ. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni  

 

Poza tym jest konieczne egzekwowanie wymogów 
ochrony przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne 
przestrzeganie zasad ochrony środowiska. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dokumentami o char. 
strategicznym i jako takie podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, ustawa 
OOŚ weszła w życie 
równolegle do PEP 
 
Efekt przyrodniczy: 
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Obszar Ochrona przyrody Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

pośredni 

 

Wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych 
przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz terenów 
zieleni miejskiej. 

Ustawą z dnia 5 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 119, poz.804) został wprowadzony art. 83 ust. 2a ustawy 
o ochronie przyrody, który nakłada obowiązek uzgodnienia projektu decyzji 
na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów 
chronionych uwzględniająca utworzenie nowych parków 
narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz 
powstanie form i obiektów ochrony przyrody. 
W systemie ochrony przyrody należy także uwzględnić 
korytarze ekologiczne, jako miejsca dopełniające 
obszarową formę ochrony przyrody. 

- w latach 2009-2012 nie udało się utworzyć żadnego nowego parku 
narodowego ani powiększyć istniejącego.  
- w latach 2007-2012 utworzono łącznie 62 rezerwaty przyrody, dalszych 
5 jest w planach (utworzono odpowiednio: w woj. lubuskim 6 rezerwatów, 
śląskim 2, małopolskim 2 (otulina dla dwóch następnych), warmińsko – 
mazurskim 7,opolskim 2, wielkopolskim 2, zachodniopomorskim 26, 
mazowieckim 7 - planowanych 5 kolejnych, pomorskim 8).  
Zarządzanie siecią rezerwatów, w tym ich tworzenie oraz likwidacja, ma 
charakter pracy ciągłej.  

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni, realizacja 
działań wynika 
z ustawy Prawo 
ochrony przyrody 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Planowane przez Ministra Środowiska jest także 
opracowanie: Krajowej Strategii Postępowania 
z Inwazyjnymi Gatunkami Obcymi (wynikające 
z Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 
europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 
19 września 1979 r.) (Konwencji Berneńskiej) oraz 
Krajowej Strategii Ochrony Dużych Drapieżników (także 
wynik ratyfikacji Konwencji Berneńskiej). 

Nie opracowano Krajowej Strategii Postępowania z Inwazyjnymi Gatunkami 
Obcymi oraz Krajowej Strategii Ochrony Dużych Drapieżników. 
Prowadzone były i są planowane wielokierunkowe działania służące 
realizacji zapisów Konwencji Berneńskiej w zakresie obcych gatunków 
inwazyjnych i ochrony dużych drapieżników, które pośrednio stanowią 
realizację takich strategii. 
 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni, realizacja 
działań wynika 
z ratyfikacji przez 
Polskę Konwencji 
Berneńskiej 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Ochrona przyrody Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Planowana jest ratyfikacja porozumienia o ochronie 
afrykańsko-azjatyckich wędrownych ptaków wodnych, 
wynikającego z Konwencji o ochronie wędrownych 
gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 
czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17) 
(Konwencji Bońskiej). 

W 2012 r. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ przygotował 
wniosek o ratyfikację Porozumienia o ochronie afrykańsko-azjatyckich 
wędrownych ptaków wodnych w oparciu o ekspertyzę zrealizowaną przez 
Instytut Ochrony Środowiska. 
Wniosek oczekuje obecnie na zgodę na postawienie go pod obrady 
kierownictwa resortu. 
 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni, realizacja 
działań wynika 
z ratyfikacji przez 
Polskę Konwencji 
Bońskiej 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

 

Wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 
sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 99) do krajowego prawa 
ochrony przyrody.  

W 2010 r. w GDOŚ utworzono Krajowy Sekretariat Konwencji 
Krajobrazowej, który dzięki środkom pozyskiwanym z NFOŚiGW prowadzi 
działania na rzecz wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce.  
Od 2012 r. Sekretariat jest zaangażowany w prace nad prezydenckim 
projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt ustawy został w lipcu 2013 r. 
skierowany pod obrady Sejmu RP. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni, realizacja 
działań wynika 
z ratyfikacji przez 
Polskę Konwencji 
Krajobrazowej 
w dn. 27 września 
2004 r. 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

W sprawie dopuszczenia organizmów GMO do 
środowiska przewiduje się opracowanie nowej ustawy– 
Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
w 2009 r. oraz aktywne działania na forum Unii 
Europejskiej dotyczące dopuszczenia możliwości 
ustanawiania stref wolnych od GMO. 

Rządowy projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych został opracowany w 2009 r., jednak nie udało się 
doprowadzić do przyjęcia ustawy przez parlament. Prace zakończyły się na 
początku 2011 r. na etapie prac w podkomisjach nadzwyczajnych Sejmu, 
powołanych do rozpatrzenia projektu ustawy.  
MŚ uczestniczy w pracach grupy roboczej do spraw rozpatrzenia wniosku KE 
w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia 
państwom członkowskim do ograniczania lub zakazania uprawy roślin 
genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium. Do chwili obecnej nie 
udało się wypracować kompromisowego stanowiska w Radzie UE. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Ochrona przyrody Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród 
społeczeństwa. 

Istnieją silne mechanizmy prawne zapewniające udział organizacji 
pozarządowych w decyzjach dotyczących ochrony środowiska, w tym 
przyrody, wynikające m.in. z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawy prawo ochrony 
środowiska. Ponadto obowiązują przepisy ogólne dotyczące przeprowadzania 
konsultacji społecznych. 
W latach 2009 – 2012 GDOŚ prowadziła współpracę merytoryczną 
z licznymi NGOs. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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4.9. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

W 2008 r. grunty leśne w Polsce zajmowały obszar 9 273 tys. ha, z czego lasy: 9 066. tys. ha, 

a lesistość 29% (stosunek powierzchni lasów do powierzchni ogólnej kraju), natomiast w 2012 r. – 

grunty leśne stanowiły 9 370,0 tys. ha, z czego lasy 9164 tys. ha, lesistość 29,3%. W latach 2009-2012 

tempo wzrostu lesistości było zbliżone do tempa wzrostu w poprzedzającym okresie czteroletnim 

2004-2008 i wyniosło ok. 0,075 punktu procentowego na rok. Przy utrzymaniu tej dynamiki wzrostu 

w 2020 r. osiągnięty zostanie poziom ok. 29,9%. 

W 1995r. uchwałą z 24 czerwca Rada Ministrów przyjęła do realizacji Krajowy Program Zwiększania 

Lesistości (KPZL). Zakłada on zwiększenie lesistości Polski do 30% w 2020 r. oraz do 33% do 2050 r. 

Oznacza to potrzebę zalesienia około 700 tys. ha do 2020 r. i 1,5 mln ha do 2050 r. Harmonogram 

prac KPZL obejmuje cztery etapy, w których określono przewidywane wielkości zalesień. Zgodnie 

z aktualizacją KPZL z 2003 r. powierzchnia zalesień w kolejnych latach powinna wynosić: 

Tabela . Powierzchnia zalesień przewidziana w poszczególnych etapach realizacji KPZL 

Kategoria własności 

gruntów 

2001-2005 2006-2010 2011-2020 

W całym 

okresie 

(ha) 

Rocznie 

(ha) 

W całym 

okresie 

(ha) 

Rocznie 

(ha) 

W całym 

okresie 

(ha) 

Rocznie 

(ha) 

państwowe 50 000 10 000 40 000 8 000 40 000 4 000 

niepaństwowe 70 000 14 000 120 000 24 000 360 000 36 000 

razem 120 000 24 000 160 000 32 000 400 000 40 000 

Źródło: Krajowy Program Zwiększania Lesistości – Aktualizacja 2003 r. – MŚ, maj 2003 

Od 2005 r. spada jednak znacznie powierzchnia zalesień gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa, co wynika ze zmniejszającej się co roku podaży gruntów przekazywanych na ten cel do PGL 

LP przez Agencję Nieruchomości Rolnych. ANR zgłosiła w 2008 r. propozycję zmian w ramach 

aktualizacji KPZL w części dotyczącej sektora państwowego, polegających na zmniejszeniu udziału 

gruntów zasobu Skarbu Państwa, proponując przekazanie PGL LP do zalesienia łącznie 15 tys. ha do 

roku 2020, w tym w latach 2006-2010 - 5 tys. ha i w latach 2011-2020 - 10 tys. ha, wobec 80 tys. ha 

zaplanowanych w KPZL na ten okres. Spowodowało to, że w połączeniu z ograniczeniami 

wynikającymi z ustanowienia obszarów sieci Natura 2000 (31,8% powierzchni gruntów PGL LP 

stanowią obszary ptasie, a 23,5% obszary siedliskowe, obszary te częściowo pokrywają – 

oszacowano, że ich łączna powierzchnia to ok. 40% gruntów PGL LP) praktycznie uniemożliwiona 

została realizacja założeń III etapu KPZL na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, a także 

wykonanie IV etapu programu w latach 2011-2020.  

Od 2007 r. praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

realizowana jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

20-13). PROW 2007-2013 zawiera kompleksową ofertę wspierania zalesień w ramach działania 

Zalesianie gruntów rolnych oraz Zalesianie gruntów innych niż rolne, doprowadzając do zmniejszenia 

zainteresowania zalesieniami realizowanymi w trybie ustawy o lasach.  

Istotny wpływ na zmniejszenie zalesianych rocznie powierzchni niestanowiących własności Skarbu 

Państwa miały ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 
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czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obejmujące:  

� wyłączenie z zalesień gruntów położonych na obszarach sieci Natura 2000 (do czasu 

opracowania planów zadań ochronnych dla tych obszarów);  

� wykluczenie z zalesień trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk);  

� ograniczenie przyznawanej pomocy na zalesianie jednemu rolnikowi do powierzchni nie 

większej niż 20 ha w całym okresie programowania (według uchwały Komitetu 

Monitorującego PROW 2007-2013 ta granica od 2011 będzie podniesiona do 100 ha).  

Powyższe ograniczenia wynikają głównie z wymogów ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin 

i zwierząt, zgodnie z dyrektywami UE.  

Ponadto występują obecnie inne ograniczenia istotnie wpływające na zmniejszenie powierzchni 

zalesień w ramach PROW 2007-2013, takie jak:  

� duża konkurencyjność innych działań w PROW 2007-2013: płatności bezpośrednich, 

wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

i wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych;  

� wprowadzone rozporządzeniem Nr 1698/2006 Komisji Europejskiej skrócenie okresu 

przyznawania premii zalesieniowej, czyli płatności z tytułu utraconych dochodów, 

wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne (tzw. ekwiwalentu), będzie 

ona wypłacana przez 15 lat (premię zalesieniową w poprzednim okresie programowania 

ustalono na 20 lat).  

W związku z opisanymi powyżej ograniczeniami w latach 2009-2013 nastąpił dalszy spadek rocznych 

powierzchni zalesień gruntów należących do Skarbu Państwa. W realizacji KPZL w latach 2009-2012 

coraz większe znaczenie ma zalesianie prywatnych gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013 - ich 

udział wyniósł w tym okresie ponad 83%. Coraz większą rolę w realizacji programu odgrywa też 

przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej. 

Tabela . Realizacja KPZL w latach 2009-2012 

Rok 

Grunty Skarbu Państwa 
Grunty niestanowiące własności 

Skarbu Państwa 
SUMA 

Plan 

(ha) 

Realizacja 

(ha) 

Realizacja 

(%) 
Plan (ha) 

Realizacja 

(ha) 

Realizacja 

(%) 

Plan 

(ha) 

Realizacja 

(ha) 

Realizacja 

(%) 

2009* 8 000 1 774 22,2 24 000 3 838 16,0 32 000 5 612 17,5 

2010* 8 000 786 9,8 24 000 5 079 21,2 32 000 5 865 18,3 

2011* 4 000 594 14,9 36 000 4 683 13,0 40 000 5 277 13,2 

2012** 4 000 553 13,8 36 000 4 305 12,0 40 000 4 858 12,1 

SUMA 24 000 3 707 15,4 120 000 17 905 14,9 144 000 21 612 15,0 

* Źródło: „Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2011 r.”, MŚ oraz 

dane GUS dotyczące zalesień użytków rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej i nieużytków, określonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

** Źródło: w zakresie gruntów niepaństwowych - „Raport o stanie lasów w Polsce w 2012 r.” DGLP, w zakresie gruntów 

państwowych - „Informacja o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2012r”, DGLP 

W 2009 r. wykonano aktualizację KPZL, przede wszystkim ze względu na liczne wymienione wcześniej 

ograniczenia zalesień jakie pojawiły się w poprzedzających latach. Aktualizacja 2009 nie była 
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poprzedzona specjalnymi badaniami, lecz miała charakter ekspertyzy. Szczegółowe badania 

wykonano przed aktualizacją 2003, a w 2009 r. jedynie je skorygowano w oparciu o analizę zalesień 

w poprzednich latach oraz ich uwarunkowań. Była to zatem realistyczna korekta w dół. Zachowano 

jednak priorytetowe obszary zalesień: większość powierzchni województw centralnych, obszary 

korytarzy ekologicznych łączących sieć Natura 2000 (wg opracowań naukowych), obszary ochrony 

zasobów wodnych oraz preferencji dla zmniejszania fragmentacji kompleksów leśnych. 

Do aktualizacji dołączono strategiczną ocenę oddziaływania programu na środowisko. KPZL i jego 

aktualizacja nie posiadały dotąd takiej oceny. Dokument ten jest wymagany przy zatwierdzaniu 

zarówno krajowego jak i regionalnych programów zalesień. Wyniki przeprowadzonych badań i analizy 

danych w ramach Aktualizacji KPZL w 2009 r. pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:  

� w latach 2009-2020 zostanie zalesionych zaledwie ok. 56 tys. ha gruntów, czyli średnio ok. 

4,7 tys. ha rocznie, 

� dotychczasowa dynamika zalesień jest niewystarczająca do osiągnięcia do 2020 r. lesistości 

kraju na poziomie 30%. Najbardziej realne wydaje się osiągnięcie do tego czasu lesistości 

wynoszącej 29,7%,  

� szczególny spadek dynamiki zalesień obserwowany po 2006 r. ma związek z przystąpieniem 

Polski do UE i dynamicznymi zmianami społeczno-gospodarczymi na obszarach wiejskich,  

� główne czynniki wpływające na załamanie realizacji KPZL mają charakter długookresowy, 

więc odwrócenie niekorzystnego trendu w najbliższych latach jest mało prawdopodobne,  

� występuje bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne realizacji KPZL; zasadniczo stopień 

realizacji programu jest dalece niewystarczający na obszarach o największych preferencjach 

środowiskowych,  

� należy dążyć do uproszczenia procedur przyznawania wsparcia finansowego na zalesienia 

oraz likwidowania licznych barier proceduralnych i instytucjonalnych,  

� wskazane jest uruchomienie szerokiego programu szkoleń dla rolników w zakresie zalesiania 

i ubiegania się o ich wsparcie finansowe,  

� celowe wydaje się przedłużenie obecnego III etapu realizacji KPZL do 2013 r., gdyż byłoby to 

zbieżne z okresem programowania zalesień w ramach PROW 2007-2013; etap IV 

obejmowałby wówczas okres 2014-2020, czyli byłby zbieżny z kolejnym okresem 

programowania.  

Zasady zagospodarowania integrujące cele powszechnej ochrony przyrody, wzmagania funkcji 

środowiskotwórczych lasu, trwałego użytkowania zasobów leśnych, stabilizacji ekonomicznej 

gospodarki leśnej i uspołecznienia zarządzania lasami, jako dobrem publicznym doskonalone są 

przede wszystkim na terenie leśnych kompleksów promocyjnych (LKP), tworzonych w Polsce od 

1994 r. LKP to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. 

Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność 

składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują 

zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną 

społeczeństwa. 

Prowadzona przez Lasy Państwowe polityka promocji ekologicznej gospodarki leśnej pozwoliła na 

zwiększenie liczby i powierzchni Leśnych Kompleksów Promocyjnych z 19 istniejących przed rokiem 

2009 do 25 w 2012 r. Sześć nowych leśnych kompleksów promocyjnych zostało powołanych 

zarządzeniami dyrektora generalnego Lasów Państwowych w 2011 r. Były to: Puszcza Niepołomicka, 
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Lasy Doliny Baryczy, Lasy Olsztyńskie, Lasy Bieszczadzkie, Puszcza Knyszyńska, Lasy Elbląsko-

Żuławskie. Dwa kolejne LKP - Lasy Środkowopomorskie i Lasy Beskidu Sądeckiego - zostały 

powiększone. 

Tabela . Zmiana liczby LKP i ich powierzchni w latach 2009-2012 

Rok Liczba LKP 
Powierzchnia LKP (tys. 

ha) 

Powierzchnia LKP na 
terenie PGL LP (tys. 

ha) 
% powierzchni PGL LP 

2008 19 999 979 14 

2012 25 1 208 1 180 15,5 
Źródło: Raport o stanie lasów w Polsce 2009 r. i Raport o stanie lasów w Polsce 2012, DGLP 

Na obszarach LKP funkcjonują liczne korytarze ekologiczne i jednym z priorytetów KPZL było 

utworzenie jak największej ich liczby i powierzchni. Tworzenie korytarzy ekologicznych było i jest 

jednak w Polsce trudne ze względu na rozdrobnioną strukturę własności gruntów prywatnych.  

Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik wszystkich 

form ochrony przyrody. Zajmują ponad 37,3% obszarów objętych ochroną prawną. W odniesieniu do 

ogólnej powierzchni leśnej udział lasów chronionych sięga 40,7%, a lasów ochronnych – w tym 

głównie wodochronnych, wokół miast i uszkodzonych przez przemysł – 39,0%. Obszary Natura 2000 

obejmują obecnie ok. 20% powierzchni kraju. W PGL LP obszary ptasie (OSO) zajmują powierzchnię 

2214 tys. ha (31,8% powierzchni gruntów LP), a siedliskowe (OZW) – 1641 tys. ha (23,5%). Lasy 

Państwowe stosują się do ograniczeń dot. zalesień związanych z ochroną siedlisk przyrodniczych 

w ramach Natura 2000. Nie prowadzi się zalesień na obszarach trwałych użytków zielonych (łąk 

i pastwisk). Zgodnie z zaleceniem GDOŚ od 2010 r. wszystkie zalesienia planowane na obszarach 

Natura 2000 (a jest ich bardzo niewiele) poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko. Również Plany Urządzenia Lasu poddawane są strategicznej OOŚ.  

Na terenie PGL LP prowadzone były 2 duże projekty dotyczące zwiększenia retencji wodnej na 

obszarach leśnych: 

� „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 

leśnych na terenach nizinnych”, realizowany w latach 2007-2014 na terenie 178 nadleśnictw, 

obejmuje renaturyzację obszarów wodno-błotnych, odbudowę systemów nawadniających 

oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających, budowę oraz odbudowę obiektów 

retencjonowania wody (ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3). 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ - 136 mln PLN. 

� Projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 

Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym 

stanie” realizowany w latach 2007-2013, na terenie 55 nadleśnictw w południowej Polsce, 

obejmuje retencjonowanie i renaturyzację cieków stałych oraz obszarów podmokłych, 

ograniczanie i kontrolę spływu powierzchniowego (retencja powierzchniowa) oraz 

wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych (retencja powodziowa). Wartość 

dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ - 119 mln PLN. 

Struktura drzewostanów w Lasach Państwowych jest odzwierciedleniem zdarzeń losowych, a także 

warunków społecznych i ekonomicznych XX wieku. W dużej części polskie lasy są zbiorowiskami 

zastępczymi, które tworzą monokultury sosnowe lub świerkowe, wytworzonymi sztucznie, w miejscu 

naturalnego kształtowania się ekosystemów. W wyniku zniekształceń składów gatunkowych polskich 
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lasów poprzez prowadzenie w przeszłości gospodarki leśnej zgodnie z kryteriami lasu normalnego 

oraz preferującej szybciej przyrastające gatunki drzew iglastych, dominują one na znacznym obszarze 

kraju (70,8%), podczas gdy w strukturze siedliskowej lasów bory sosnowe, świerkowe i jodłowe 

nieznacznie tylko przekraczają połowę wszystkich siedlisk (52,1%). Zgodnie z „Polityką Leśną 

Państwa” (1997) w polskich lasach dokonywana jest przebudowa drzewostanów zmierzająca do 

zwiększenia udziału głównie gatunków liściastych i zróżnicowania struktury wiekowej i gatunkowej 

drzewostanu.  

Tabela . Przebudowa drzewostanów w latach 2009-2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 
Łącznie 

2009-2012 

Powierzchnia przebudowy 
drzewostanów (tys. ha) 

10,8 10,6 9,8 9,7 40,9 

Źródło: dane udostępnione przez DGLP 

W ramach realizacji działań ukierunkowanych na zwiększenie różnorodności genetycznej 

i gatunkowej biocenoz leśnych w okresie 2009-2012 kontynuowano realizację programów restytucji 

jodły pospolitej w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa pospolitego.  

Program jodłowy powstał w 1996 r. ze względu na zagrożenie tego gatunku wyginięciem – 

przeprowadzona w tym samym roku inwentaryzacja określiła liczebność jodły w Sudetach Zachodnich 

na niecałe 2000 szt. oraz brak egzemplarzy o dobrej kondycji zdrowotnej. Program realizowany jest 

przez 15 nadleśnictw sudeckich. Przez cały okres realizacji programu zasadzono łącznie ok. 2445 ha 

jodły, dzięki czemu udział jodły w Sudetach zwiększył się do 1,2 %. W warunkach sudeckich 

optymalne dla jodły siedliska występują na powierzchni leśnej ca. 25 tys. ha.  

Tabela . Odnowienia jodły pospolitej w ramach programu jej restytucji w latach 2009-2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 
Łącznie 

2009-2012 

Powierzchnia wprowadzonej 
jodły pospolitej (ha) 

253,25 208,79 221,45 265,52 949,01 

Źródło: dane udostępnione przez DGLP 

Cis pospolity jest gatunkiem podlegającym ścisłej ochronie. Wieloletnie obserwacje wykazały, że 

zachowanie jego zasobów genowych zdając się wyłącznie na naturalne procesy przyrodnicze nie jest 

już możliwe, dlatego konieczne jest zastosowanie ochrony czynnej. W 2006 r. opracowany został 

Program ochrony i restytucji cisa pospolitego w Polsce i wprowadzony do realizacji w jednostkach 

organizacyjnych PGL LP. Główne zadania programu, które były wykonywane w latach 2007-2012 to: 

zbiór materiału nasiennego, produkcja materiału sadzeniowego, zakładanie upraw zachowawczych 

na wytypowanych powierzchniach, pielęgnacja założonych upraw, ochrona czynna naturalnych 

stanowisk występowania cisa. W latach 2007-2012 założono 116,64 ha upraw zachowawczych, gdzie 

wprowadzono łącznie 407 722 sztuk cisa na terenie siedmiu RDLP. RDLP w Krakowie prowadzi własny 

projekty ochrony cisa w ramach V osi POIiŚ, w pozostałych RDLP program finansowany jest 

z Funduszu Leśnego. 

Również dla gatunku zagrożonego - jarzębu brekini wymagane są pilne działania podobne jak dla cisa 

pospolitego. Do chwili obecnej nie opracowano krajowego programu ochrony i restytucji tego 

gatunku w Polsce, jednak pięć RDLP podejmuje aktywne działania ochronne i restytucyjne, a w latach 
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2010-2012 leśny bank genów Kostrzyca prowadził projekt Ochrona zasobów genowych ex situ 

wybranych stanowisk Jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz.  

Ochronie zasobów różnorodności genetycznej leśnych zbiorowisk roślinnych służy funkcjonujący od 

1995 r. Leśny Bank Genów Kostrzyca. W ramach swoich obowiązków LBG realizuje wiele 

strategicznych dla całego kraju programów, w tym: ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli 

selekcyjnej w latach 1991–2010 i jego kontynuację; testowania potomstwa wyłączonych 

drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw 

nasiennych; ochrony i restytucji cisa pospolitego w Polsce; restytucji jodły w Sudetach; ochrony ex-

situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski. LBG Kostrzyca 

uczestniczy w „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew 

w Polsce na lata 2011-2035”. W Polsce od 2003 r. funkcjonuje też jeden lokalny bank genów – 

Karpacki Bank Genów w Nadleśnictwie Wisła. W ocenie DGLP w latach 2009-2012 nastąpiła 

rozbudowa funkcji leśnych banków genów, wprowadzono m. in. kriogeniczne przechowywanie części 

zarodków. 
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Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan środowiska, 
wielkość presji i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

W perspektywie średniookresowej 
zakłada się dalsze prace w kierunku 
racjonalnego użytkowania zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich 
właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego. Oznacza to rozwijanie 
idei trwale zrównoważonej 
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

Tak sformułowane cele implikują podejmowanie ciągłych wielokierunkowych 
działań w perspektywie średnio i długookresowej. W okresie 2009-2012 realizacja 
wyszczególnionych poniżej kierunków działań przyczyniała się do realizacji 
założonych celów średniookresowych. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na realizację działań 
– pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Realizacja przez Lasy Państwowe 
„Krajowego programu zwiększenia 
lesistości”, przy czym jest konieczna 
aktualizacja tego programu, 
przewidziana w roku 2009. Zalesienia 
realizowane są także przez podmioty 
prywatne, z dofinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Przewiduje się 
zalesienie do 2010 r. około 50 tys. ha, 
w tym 75% w sektorze prywatnym. 

KPZL był w okresie 2009-2012 realizowany przez PGL LP oraz na gruntach 
prywatnych.  
Stopień realizacji (ok. 15%) znacznie odbiegał od celów założonych w KPZL oraz 
PEP i tendencja była spadkowa, zarówno na gruntach publicznych jak i prywatnych 
(Tabela 20).  
W 2009 r. wykonano aktualizację KPZL. Miała ona charakter ekspertyzy wg której 
najbardziej realne wydaje się osiągnięcie w 2020 r. lesistości wynoszącej 29,7%. 

Zadanie nie 
zakończone – 

do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
realizacja zalesień wynikała 
z zapisów KPZL 
 
Efekt przyrodniczy: bezpośredni  
 

Istotne jest przy tym tworzenie 
spójnych kompleksów leśnych 
połączonych korytarzami 
ekologicznymi oraz dostosowanie 
gospodarki leśnej do wymogów 
wynikających z ochrony sieci obszarów 
Natura 2000. Zalesienia nie mogą 
bowiem zagrozić utrzymaniu 
ekstensywnego użytkowania łąk 
i pastwisk, będących cennym 
siedliskiem dla rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt. 

W latach 2009-2012 powstało 6 nowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych na 
których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna (Tabela 21).  
Tworzenie korytarzy ekologicznych było podejmowane w ramach realizacji KPZL, 
jednak w stopniu niewielkim ze względu na strukturę własności gruntów 
prywatnych dostępnych pod zalesienia (rozdrobnienie). 
Lasy Państwowe stosują się do ograniczeń dot. zalesień związanych z ochroną 
siedlisk przyrodniczych w ramach Natura 2000. Nie prowadzi się zalesień na 
obszarach trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk).  
Plany Urządzenia Lasu oraz wszystkie zalesienia planowane na obszarach Natura 
2000 poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  
 

Zadanie 
ciągłe 

 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
realizacja polityki leśnej 
państwa, ustawy o lasach oraz 
KPZL. 
 
Efekt przyrodniczy – 
bezpośredni  
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Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan środowiska, 
wielkość presji i skuteczność 

działań ochronnych 

Ważną rolą lasów jest utrzymanie 
znacznej retencji wodnej i jej 
powiększenie przez przywracanie 
przesuszonych przez meliorację 
terenów wodno-błotnych. W tym 
zakresie Lasy Państwowe będą 
realizowały dwa duże programy 
wieloletnie z udziałem środków 
z Programu „Infrastruktura 
i Środowisko”. 

 „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy 
w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - dofinansowanie w ramach POIiŚ - 
136 mln PLN. 
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury 
w dobrym stanie” - dofinansowanie w ramach POIiŚ – 119 mln PLN. 

Zadanie nie 
zakończone – 

do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
realizacja działań projektowych 
rozpoczęła się w 2007 r., umowy 
o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ podpisane zostały w 2010 
r. i 2011 r. 
 
Efekt przyrodniczy: bezpośredni 

Dostosowanie składu gatunkowego 
drzewostanów do siedliska oraz 
zwiększenie różnorodności 
genetycznej i gatunkowej biocenoz 
leśnych, w tym realizacja programu 
restytucji jodły w Sudetach oraz 
ochrony i restytucji cisa w Polsce. 

W latach 2009-2012 LP prowadziły prace polegające na przebudowie drzewostanów 
i dostosowywaniu składu gatunkowego drzewostanów do siedliska – (głównie 
przebudowa monokultur iglastych na lasy mieszane). W latach 2009-2012 
przebudowie poddano ok. 41 tys. ha lasu (Tabela 22). 
Prowadzony był także program restytucji jodły w Sudetach – w latach 2009-2012 
nasadzono ok. 950 ha tego gatunku (Tabela 23) oraz program restytucji cisa – 
w latach 2006-2012 założono ok. 117 ha upraw zachowawczych, łącznie ok. 408 tys. 
sztuk cisa.  
Dodatkowo prowadzona jest restytucja jarzębu brekini - gatunku rzadkiego. 

Zadanie nie 
zakończone – 

do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
realizacja polityki leśnej państwa 
oraz Krajowej strategii 
zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej 
 
Efekt przyrodniczy: bezpośredni 

Rozbudowa funkcji leśnych banków 
genów 

Leśny Bank Genów Kostrzyca funkcjonuje od 1995 r., a Karpacki Bank Genów (bank 
lokalny) w Nadleśnictwie Wisła od 2003 r. W ocenie DGLP w latach 2009-2012 
nastąpiła rozbudowa funkcji leśnych banków genów, wprowadzono m.in. 
kriogeniczne przechowywanie części zarodków. 

Zadanie nie 
zakończone – 

do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
realizacja polityki leśnej państwa 
oraz Krajowej strategii 
zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej 
i Programu zachowania leśnych 
zasobów genowych 
Efekt przyrodniczy: pośredni 

Wprowadzenie alternatywnego 
systemu certyfikacji lasów 

Cel zrealizowany – od 2009 r. Lasy Państwowe certyfikują się oprócz dotychczas 
stosowanego systemu FSC także w systemie PEFC. Obecnie wszystkie RGLP są już 
certyfikowane w obu systemach (oprócz Krosna gdzie nie ma w FSC).W porównaniu 
do innych krajów UE mamy w Polsce największy udział lasów certyfikowanych 
w całkowitej powierzchni lasów. 
Certyfikacja ta nie przekłada się jednak na cenę drewna w Polsce (inaczej jest np. 
w Niemczech – tam można czerpać realne korzyści materialne z certyfikacji). 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na realizację 
działań: pośredni,  
wdrażanie systemu certyfikacji 
PEFC w polskich lasach 
rozpoczęło się w 2003 r. 
 
Efekt przyrodniczy: pośredni 
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4.10. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI 

Realizacji średniookresowego celu głównego, zdefiniowanego jako racjonalizacja gospodarowania 

zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową 

od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 

gospodarki wodnej, jak również kierunków działań na lata 2009-2012 służyły przede wszystkim 

działania podejmowane w obszarze legislacji i planowania.  

Działania w zakresie dostosowania polskiego prawa do prawa UE w dziedzinie gospodarki wodnej: 

� nowelizacja ustawy Prawo wodne z 5 stycznia 2011 r., dokonująca wdrożenia dyrektywy 

2007/60/WE - powodziowej; elementów RDW 2000/60/WE oraz dyrektywy 2008/105/WE 

o środowiskowych normach jakości; 

� nowelizacja ustawy Prawo wodne z 4 stycznia 2013 r., dokonująca wdrożenia ramowej 

dyrektywy w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE;  

� przygotowanie w 2012 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne (obecnie-wrzesień 2013 r.- 

znajduje się ona na etapie Komisji Prawniczej RM, celem jest przyjęcie jej do końca 2013 r. 

przez Sejm i wejście w życie 1 stycznia 2014 r.), obejmującej pełne dostosowanie prawa 

polskiego do przepisów UE we wszystkich obszarach stwierdzonych przez KE naruszeń, tj.: 

� przepisy dot. przejścia art. 5.4 na 5.2 dyrektywy ściekowej 91/271/EWG wraz 

z przepisami wykonawczymi ws. prawidłowego wyznaczania granic i obszarów 

aglomeracji; 

� zakończenie transpozycji RDW 2000/60/WE w zakresie definicji; 

� właściwą transpozycję dyrektywy powodziowej 2007/60/WE (w związku z zastrzeżeniami 

KE do implementacji z 2011 r.); 

� uzupełnienie transpozycji postanowień dyrektywy o ochronie wód podziemnych 

2006/118/WE, głównie w zakresie definicji; 

� rozszerzenie zapisów zw. z wdrożeniem dyrektywy azotanowej 91/676/EWG przez 

wprowadzenie regulacji umożliwiających objęcie terenu całego kraju jednym programem 

działań mającym na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, jako 

alternatywę dla wyznaczania OSN, których obszar w Polsce jest w ocenie KE 

niewystarczający (w związku z brakiem zgody Ministra Rolnictwa na takie rozwiązanie 

zapis ten został jednak usunięty z projektu ustawy przez Komitet Rady Ministrów, 

a zakres OSN ma zostać określony w oparciu o ekspertyzę IUNG); 

� uzupełnienie transpozycji dyrektywy 2011/92/UE odnośnie zakresu wykonywania prac 

utrzymaniowych na wodach (w związku z zakwestionowaniem przez KE zakresu 

prowadzonych prac jako wykraczającego poza prace o charakterze interwencyjnym) – 

nowelizacja wprowadza zamknięty katalog prac utrzymaniowych, wprowadzenie do 

ustawy o ochronie przyrody trybu zgłaszania Dyrektorowi RDOŚ prac utrzymaniowych do 

oceny pod kątem oddziaływania na środowisko, oraz przepisy wprowadzające plan 

utrzymania wód. 

Należy zauważyć, że dostosowywanie polskiego prawa do prawa UE jest procesem ciągłym, 

ponieważ prawo UE podlega modyfikacjom, tworzone są też nowe przepisy. 

W 2012 r. opracowano założenia do nowej ustawy Prawo wodne, obejmujące przede wszystkim 

reformę organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami - 
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rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego 

z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych; systemowe rozwiązanie problemu 

niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej; zapewnienie komplementarności polityce 

opłat za wodę z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne”. Obecnie – w 2013 r. – 

drugi poprawiony projekt złożeń do ustawy znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. 

Planowana reforma obejmuje wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami sektora 

zarządzania i sektora administrowania majątkiem Skarbu Państwa. Obecne kompetencje 

Dyrektorów RZGW mają zostać podzielone na dwie części:  

� część pierwsza: zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, utrzymanie majątku, inwestycje –

mają znaleźć się w gestii nowo powołanych podmiotów – Zarządów Dorzeczy (ZD). 

Planowane jest powołanie dwóch ZD – Wisły oraz Odry. Mają one otrzymać status 

państwowej osoby prawnej, dzięki czemu będą miały kompetencje do zbierania środków 

publicznych, m.in. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych 

z systemu OŚ, generowanych przez gospodarkę wodną (które obecnie stanowią przychód 

NFOŚiGW). Drugim kluczowym źródłem przychodów ZD będą opłaty za pobór wód z tytułu 

hydroenergetyki, energetyki konwencjonalnej, nawodnień dla rolnictwa. ZD prowadzić będą 

samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków uzyskiwanych 

wpływów wydatki na finansowanie zadań ustawowych oraz kosztów działalności. 

� część druga: funkcje z zakresu administracji rządowej, czyli zarządzanie wodami, kontrole 

i kwestie planistyczne – zostaną przypisane dyrektorom nowych jednostek, zbudowanych na 

gruncie obecnych RZGW - Urzędów Gospodarki Wodnej regionów wodnych (UGW) w liczbie 

6 (a nie jak do tej pory 7 RZGW). UGW będą organami administracji rządowej niezespolonej, 

państwowymi jednostkami budżetowymi (tak jak do tej pory RZGW). Zlikwidowane zostaną 

Urzędy Żeglugi Śródlądowej, a ich kompetencje zostaną przekazane UGW. 

Aktualnie ustawa POŚ przewiduje szereg zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze 

środowiska, co oznacza, że część podmiotów korzystających ze środowiska w istocie nie ponosi 

z tego tytułu żadnych obciążeń. W zakresie korzystania z wód zwolnieniami objęte są:  

� pobór wody na potrzeby energetyki wodnej; 

� pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub 

elektrycznej; 

� pobór wód na potrzeby nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych; 

� pobór wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.  

Z uwagi na konieczność pełnego wdrożenia wyrażonej w RDW „zasady zwrotu kosztów usług 

wodnych” oraz konieczność zapewnienia adekwatnego do potrzeb poziomu finansowania 

utrzymywania wód oraz działalności inwestycyjnej w gospodarce wodnej, opracowane w 2012 r. 

założenia do nowej ustawy Prawo wodne przewidują zniesienie tych zwolnień i objęcie systemem 

opłat środowiskowych wymienionych wyżej rodzajów działalności. Wpływy z tego tytułu mają 

stanowić dochody Zarządów Dorzeczy i być przeznaczane na utrzymanie wód oraz działalność 

inwestycyjną w gospodarce wodnej. Wysokość oraz warunki ustanowienia opłaty będą szczegółowo 

określone w Rozporządzeniu RM. 

Działania podejmowane w obszarze planowania, służące programowaniu i koordynowaniu działań 

mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz poprawę ochrony 

przeciwpowodziowej: 
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� opracowanie Planów Gospodarowania Wodami (PGW) dla 10 obszarów dorzeczy, czyli 

głównych dokumentów planistycznych wynikających z RDW, wyznaczających kierunki 

gospodarowania wodami i ochrony wód. Proces opracowywania planów zakończył się 

w 2009 r., Rada Ministrów zatwierdziła je dopiero w 2011r. Komisja Europejska stwierdziła, 

że polskie PGW nie stanowią jednak strategicznych i kompleksowych dokumentów 

planistycznych, czego dowodem jest także wielość rozmaitych programów sektorowych czy 

regionalnych odnoszących się do gospodarowania wodami, najczęściej pod hasłem ochrony 

przed powodzią. KE wskazała na konieczność opracowania MasterPlanów - dokumentów na 

okres przejściowy, które w odrębnej formie funkcjonować będą do czasu zatwierdzenia 

w grudniu 2015 r. zaktualizowanych PGW. MasterPlany mają zebrać w jednym dokumencie 

projekty inwestycyjne „ingerujące” w wody, rozproszone po wielu programach sektorowych, 

ale też projekty transportowe oddziałujące na stan wód i inwestycje realizowane w ramach 

RPO. W 2013 r. KZGW rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie MasterPlanów dla 

dorzeczy Wisły i Odry. Prace nad aktualizacją PGW i PWŚK toczyć się będą równolegle 

i zgodnie z harmonogramem; 

� opracowanie Programu wodno-środowskowego kraju (PWŚK) – obok PGW najważniejszego 

dokumentu planistycznego w ramach RDW, zawierającego plan działań zmierzających do 

poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. PWŚK został zatwierdzony przez Prezesa KZGW 

w marcu 2010 r.; 

� wykonanie w 2011 r. Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) w obszarach dorzeczy 

– pierwszego z dokumentów planistycznych wymaganych dyrektywą powodziową. WORP 

wykonana została przez IMGW w konsultacji z KZGW w ramach projektu ISOK. W ramach 

WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, które 

mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do 

wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w WORP zostaną wykonane do grudnia 2013 r. 

dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (w ramach projektu 

ISOK), a następnie do grudnia 2015 r. plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), 

podlegające aktualizacji co 6 lat. Zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją Prawa 

wodnego, PZRP(oraz PGW po aktualizacji) będą wprowadzane jako załączniki do 

rozporządzeń Rady Ministrów czyli będą miały walor aktu prawa powszechnie 

obowiązującego, którego obecnie nie mają. 

Realizacja zadania polegającego na maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele 

przemysłowe i komunalne leży po stronie korzystających z wód. Z danych GUS wynika, że okresie 

wieloletnim występowała stała tendencja zniżkowa w zakresie zużycia wód na cele komunalne, 

a w okresie 2009-2012 dynamika tego procesu była nieco wyższa w stosunku do poprzedniego 

czterolecia. Wpływ na to mogło mieć zwiększenie ogólnych kosztów użytkowania wody, wynikające 

głównie ze wzrostu kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków w gminach - co stymuluje 

tendencje oszczędnościowe. Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle - 

tendencja zniżkowa w okresie 2005-2008 została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 2009-

2012. 

System Informatyczny Gospodarki Wodnej (SIGW) nie został jeszcze w pełni wdrożony, trwały 

jednak i trwają nadal intensywne prace nad opracowaniem jego struktury i jego uruchomieniem. 

SIGW ma być instrumentem wspomagającym gospodarowanie wodami, zbudowanym i wdrożonym 

w strukturach KZGW i RZGW. Podstawowymi funkcjami SIGW mają być: przetwarzanie, integracja 

i udostępnianie danych zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i planowania. SIGW wspierać 
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będzie następujące grupy procesów: stanowienie aktów publicznoprawnych, postępowania 

administracyjne, prowadzenie katastru wodnego, utrzymanie wód, ochrona przeciwpowodziowa, 

gospodarka rybacka, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, raportowanie. System zintegrowany 

będzie z ePUAP (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej). Komponentami SIGW będą: 

� Hydroportal (portal internetowy dla użytkowników zewnętrznych, którego celem jest 

udostępnianie danych publikacyjnych dla całego kraju oraz ich meta danych); 

� Portale regionalne RZGW (portale internetowe stanowiące uszczegółowienie Hydroportalu 

na poziomie regionalnym); 

� Portal Katastru Wodnego KZGW (portal intranetowy dla użytkowników wewnętrznych KZGW 

służący do prezentacji, aktualizacji oraz zaawansowanych analiz danych); 

� Portale Katastru Wodnego RZGW (portal intranetowy dla użytkowników wewnętrznych 

RZGW). 

SIGW stanowi jeden z głównych elementów logicznych projektowanego Informatycznego Systemu 

Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, przede wszystkim przed skutkami 

powodzi. ISOK będzie wspomagać zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz 

w każdym innym przypadku zagrożenia, w zakresie, na jaki pozwoli zasób systemu. Konsorcjum 

projektowe ISOK tworzą: IMGW-PIB, KZGW, GUGiK, IŁ-PIB, RCB. Realizacja projektu ISOK rozpoczęła 

się w roku 2010 przy wsparciu finansowym ze środków UE w ramach POIG (ok. 200 mln PLN) oraz 

Budżetu Państwa i NFOŚiGW. Produktami projektu ISOK będą m.in.: wstępna ocena ryzyka 

powodziowego dla Polski, mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, mapy 

zagrożeń meteorologicznych, mapy innych zagrożeń. 

Kierunek działań dotyczący wyznaczenia obszarów zalewowych realizowany był w sposób pośredni. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2011 r., RZGW opracowywały studia ochrony 

przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym 

prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w których dokonywano 

podziału obszarów na: obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 

zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, obszary służące przepuszczaniu wód 

powodziowych, zwane dalej "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią" oraz obszary 

potencjalnego zagrożenia powodzią. Studia ochrony przeciwpowodziowej nie objęły swoim zasięgiem 

całego terytorium kraju. W związku z wdrożeniem dyrektywy powodziowej w 2011 r. sporządzono 

Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego w obszarach dorzeczy (WORP), która obejmowała m.in. 

wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (opisano powyżej). Na 

obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez Dyrektora 

RZGW, studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego 

(opisane powyżej). Sposoby ochrony przed powodzią (np. budowa trwałej infrastruktury 

przeciwpowodziowej lub wyznaczanie obszarów zalewowych jako środka przeciwdziałającego 

wystąpieniu powodzi i zalaniu obszarów zurbanizowanych) będą elementem planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (PZRP), które mają zostać opracowane do grudnia 2015 r. 

W latach 2009-2012 nie nastąpił znaczący przyrost pojemności zbiorników retencyjnych. Wg danych 

IMGW łączna objętość wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych w Polsce wynosi nadal ok. 

4 mld m3, czyli ok. 6% objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia i nie daje pełnej możliwości 

ochrony przed powodzią i suszą. W latach 2007-2013 realizowane były liczne projekty dot. „małej 

retencji wodnej” dofinansowane ze środków UE - 26 projektów w ramach RPO (122 mln PLN) i 1 
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w ramach PROW (160 tys. PLN) oraz 2 projekty dot. małej retencji w lasach dofinansowane w ramach 

POIiŚ (255 mln PLN). Dodatkowe 2 projekty zrealizowano przy wsparciu NFOŚiGW. 

Gospodarowanie wodą na terenach użytkowanych rolniczo powinno uwzględniać przede wszystkim 

funkcje nawadniające systemów melioracyjnych i zabiegi zwiększające retencję wodną. W 2010 r., 

spośród 6 421 tys. ha zmeliorowanych gruntów w Polsce, tylko 414 tys. ha (6,4%) była zaopatrzona 

w urządzenia umożliwiające ich nawadnianie, a same nawodnienia prowadzono zaledwie na 

powierzchni 105 tys. ha. W roku 2011 sytuacja nie uległa zmianie. W ramach PROW dofinansowano 

liczne prace dotyczące melioracji, jednak w przeważającej mierze służyły one odwadnianiu, a nie jak 

przewidziano w PEP – piętrzeniu wody. 

W efekcie realizacji operacji dotyczących melioracji wodnych podstawowych w ramach 

PROW(działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa)objęto ochroną przeciwpowodziową powierzchnię 17,5 tys. 

ha użytków gruntowych, ukształtowano przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego koryta 

cieku naturalnego na długości 178 km, wybudowano m.in.: wały przeciwpowodziowe o długości 

ponad 106 km, kanały o długości ponad 16 km, budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie 

wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód – 100 obiektów, jeden zbiornik wodny o objętości 

ponad 5 mln m3, 25,5 km dróg dojazdowych, niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów 

zmeliorowanych; wyremontowano m.in.: przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego 

koryta cieku naturalnego na długości blisko 74 km, wały przeciwpowodziowe o długości prawie 33 

km, kanały o długości 43 km. Natomiast dzięki operacjom zrealizowanym w zakresie melioracji 

wodnych szczegółowych: objęto ochroną przeciwpowodziową powierzchnię 300 ha użytków 

gruntowych, zagospodarowano po raz pierwszy zmeliorowane łąki i pastwiska o powierzchni ponad 

46 ha, wybudowano m.in.: rowy o długości prawie 217 km, sieć drenarską o długości ponad 1 470 

km, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m o długości 85 km. 

Zgodnie z art. 110a. POŚ do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych 

terenach zobowiązany jest starosta. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi określa m.in. metody, zakres 

i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy. W celu wsparcia władz lokalnych w realizacji tego zadania, 

MŚ zleciło realizację Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), który obejmuje rozpoznanie, 

udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu 

wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach (90 w Karpatach i 10 w Polsce 

pozakarpackiej). Projekt realizowany jest od 2008 r., koordynowany przez PIG-PIB i finansowany 

przez NFOŚiGW. W ramach SOPO prowadzony jest monitoring na osuwiskach, na których ruchy 

masowe są najczęstsze i najbardziej niebezpieczne (zagrażają obiektom o istotnym znaczeniu 

gospodarczym i społecznym). Na koniec 2012 r. funkcjonowało 61 stanowisk monitoringu osuwisk 

karpackich. Sesje pomiarowe będą prowadzone przez okres 2 lat, a po upływie tego okresu pomiary 

monitoringowe powinny być dalej prowadzone przez starostę. Starostwa nie posiadają jednak 

wykwalifikowanej kadry do prowadzenia pomiarów i interpretacji ich wyników, a także brak im 

odpowiedniego sprzętu do pozyskiwania i przetwarzania danych z monitoringu. Starostom powinno 

być więc pozostawione prowadzenie obserwacji osuwisk na ich terenie, która nie wiąże się 

z wykonywaniem profesjonalnego monitoringu, natomiast monitoring osuwisk powinien zostać 
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powierzony Państwowej Służbie Geologicznej, zwłaszcza w przypadku osuwisk zagrażających 

obiektom o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. 

W okresie 2007-2013 zidentyfikowano realizację 13 projektów dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej dofinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ (łączna kwota 

dofinansowania – 1,2 mld PLN).Ponadto działania dotyczące rozwoju i modernizacji infrastruktury 

powodziowej finansowane były ze środków NFOŚiGW na łączną kwotę 1,9 mld PLN. Większość 

projektów dotyczyła budowy nowych lub modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych, 

a w mniejszym stopniu budowy kanałów ulgi, przepompowni oraz modernizacji obiektów 

piętrzących. W grupie dofinansowanych przedsięwzięć zidentyfikowano jedynie dwa projekty 

dotyczące tworzenia polderów zalewowych. 

Obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) ustanawiane są przez 

Dyrektorów RZGW w drodze aktów prawa miejscowego. Do września 2013 nie ustanowiono jeszcze 

żadnego obszaru ochronnego GZWP, a przygotowania stosownych rozporządzeń Dyrektorów RZGW 

są na różnym stopniu zaawansowania. 

W 2009 r. została zawarta umowa trójstronna pomiędzy KZGW (jako Zamawiającym), PIG-PIB (jako 

Generalnym Wykonawcą) i NFOŚiGW (jako Finansującym), dotycząca realizacji projektu pn.: 

Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne 

w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Wykonane w ramach tego 

projektu dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku 

z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP podlegają przyjęciu/zatwierdzeniu przez Ministra 

Środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W latach 

2009-2012 w ramach wspomnianej umowy zostało opracowanych, a następnie przyjętych przez 

Ministra Środowiska 44 dokumentacji hydrogeologicznych (w tym 15 dodatków do dokumentacji) 

określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych 

zbiorników wód podziemnych w Polsce.  

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI około 20% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

podejmowało działania mogące mieć korzystny wpływ na ochronę głównych zbiorników wód 

podziemnych. W większości przypadków działania te polegały na budowie sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni ścieków oraz wprowadzaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych. 

W ramach działań edukacyjno-promocyjnych, w 2010 r. KZGW przeprowadził kampanię promocyjno-

informacyjną Wiedzieć więcej o wodzie, mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami. Kampania dofinansowana została ze środków 

NFOŚiGW (ok. 600 tys. PLN) i obejmowała następujące działania: druk książeczki dla dzieci Kropla do 

kropli…; opracowanie i druk broszury - poradnika, jak zorganizować konkurs powodziowy integrujący 

szkoły, samorządy lokalne i rodziców na temat rodzinnego planu ewakuacji; aktualizacja i druk książki 

Jak sobie radzić z powodzią? - poradnika dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową; 

opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dotyczących tematyki powodziowej dla 

nauczycieli; Konkurs fotograficzny p.t. Woda w kadrze; Konkurs Wiedzieć więcej o … wodzie; 

Organizacja Krajowego Forum Wodnego. W 2009 r. kampania społeczna Ministerstwa Środowiska 

Zmień nawyki na dobre. Zmień klimat na lepszy związana z odbywającym się pod koniec 2009 r. 

szczytem klimatycznym w Kopenhadze (COP 15 UNFCCC) objęła m.in. emisje spotów telewizyjnych 

z udziałem Otylii Jędrzejczak zachęcającej do oszczędności w codziennym zużywaniu wody. Liczne 



151 | S t r o n a  

projekty edukacyjno-promocyjne zachęcające do oszczędzania wody prowadzone były także przez 

organizacje pozarządowe, np. WWF w ramach kampanii SOS dla świata (komponent Deficyt wody), 

dofinansowanej ze środków UE w ramach POIiŚ. Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych 

organizowane były m.in. obchody Światowego Dnia Wody. 

W latach 2010-2011 NFOŚiGW dofinansował około 30 kampanii lub działań związanych z wodą lub 

gospodarką wodną, z czego 20 objęło zasięgiem całą Polskę, a pozostałe 10 - jedno lub więcej 

dorzeczy (7 – dorzecze Wisły, 2 – dorzecze Warty, 2 – dorzecze Odry, 1 – dorzecze Niemna oraz 1 – 

innych rzek). Kampanie te realizowane były przez stowarzyszenia, fundacje, wydawnictwa, uczelnie 

wyższe itp. 

Działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym i edukacyjnym realizowany były także przez 

regionalne zarządy gospodarki wodnej (szkolenia, konferencje, publikacja broszur i innych 

materiałów informacyjnych). 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI blisko 16% gmin zadeklarowało przeprowadzenie w latach 

2009-2012 działań edukacyjno-promocyjnych propagujących zachowania sprzyjające oszczędzaniu 

wody. Działania te prowadzone były przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży – poprzez edukację 

szkolną, organizację konkursów i dystrybucję plakatów i ulotek. 
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Obszar Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem średniookresowym jest: 
racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, 
aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami 
powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej. 
Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych 
na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej 
oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Realizacji średniookresowego celu głównego w latach 2009-2012 służyły działania: 
W obszarze legislacji: 
- nowelizacja ustawy Prawo wodne z 5 stycznia 2011r., wdrażająca Dyrektywę 
powodziową; elementy RDW oraz dyrektywę o środowiskowych normach jakości; 
- opracowanie w 2012 r. założeń do nowej ustawy Prawo wodne w obszarze 
planowania: 
- opracowanie Planów Gospodarowania Wodami (PGW) dla 10 obszarów dorzeczy,  
- opracowanie Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK), wykonanie 
w 2011 r. Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP). 
 
Z danych GUS wynika, że okresie wieloletnim występowała stała tendencja 
zniżkowa w zakresie zużycia wód na cele komunalne, a w okresie 2009-2012 
dynamika tego procesu była nieco wyższa w stosunku do poprzedniego czterolecia. 
Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle, tendencja 
zniżkowa w okresie 2005-2008 została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 
2009-2012. 
W latach 2009-2012 nie nastąpił znaczący przyrost pojemności zbiorników 
retencyjnych.  

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, 
realizacja działań 
wynikała 
z obowiązującego 
prawa UE i PL 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Wyodrębnienie w ramach gospodarowania 
wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi (funkcja organu 
właściwego w sprawach gospodarowania 
wodami, zarządzającego zasobami wodnymi 
i wykonującego kontrole) oraz sektora 
administrowania majątkiem Skarbu Państwa 
(utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 
planowanie i realizacja inwestycji w gospodarce 
wodnej). 

Podstawowym elementem opracowanych w 2012 r. założeń do nowej ustawy 
Prawo wodne, jest wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami 2 sektorów:  
- zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, utrzymanie majątku, inwestycje - w gestii 
nowo powołanych podmiotów – Zarządów Dorzeczy (ZD).  
- funkcje z zakresu administracji rządowej czyli zarządzanie wodami, kontrole 
tudzież kwestie planistyczne. – zostaną przypisane Dyrektorom nowych jednostek, 
zbudowanych na gruncie obecnych RZGW - Urzędów Gospodarki Wodnej regionów 
wodnych (UGW)  

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
bezpośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Stopniowe wprowadzanie odpłatności przez 
użytkowników wód za korzystanie przez nich 
z zasobów wodnych, z uwzględnieniem 
oddziaływania na środowisko 

Opracowane w 2012 r. założenia do nowej ustawy Prawo wodne przewidują 
zniesienie zwolnień z opłat za pobór wody na potrzeby energetyki wodnej, pobór 
wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub 
elektrycznej, pobór wód na potrzeby nawadniania użytków rolnych i gruntów 
leśnych, pobór wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów 
wodnych.  
 Wpływy z tytułu objęcia systemem opłat środowiskowych wymienionych wyżej 

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, „zasada 
zwrotu kosztów 
usług wodnych” 
wynika z RDW 
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Obszar Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

rodzajów działalności mają stanowić dochody Zarządów Dorzeczy i być 
przeznaczane na utrzymanie wód oraz działalność inwestycyjną w gospodarce 
wodnej.  

Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa 
UE 

- nowelizacja ustawy Prawo wodne z 5 stycznia 2011r., dokonująca wdrożenia 
dyrektywy 2007/60/WE - powodziowej; elementów RDW 2000/60/WE oraz 
dyrektywy 2008/105/WE o środowiskowych normach jakości; 
- nowelizacja ustawy Prawo wodne z 4 stycznia 2013 r., dokonująca wdrożenia 
ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE;  
- przygotowanie w 2012 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne obejmującej pełne 
dostosowanie prawa polskiego do przepisów UE tj. przepisy dot. przejścia art. 5.4 na 
5.2 dyrektywy ściekowej91/271/EWG wraz z przepisami wykonawczymi ws. 
prawidłowego wyznaczania granic i obszarów aglomeracji; zakończenie transpozycji 
RDW2000/60/WE w zakresie definicji; właściwą transpozycję dyrektywy 
powodziowej 2007/60/WE (w związku z zastrzeżeniami KE do implementacji z 2011 
r.); uzupełnienie transpozycji postanowień dyrektywy o ochronie wód 
podziemnych 2006/118/WE; uzupełnienie transpozycji dyrektywy 2011/92/UE 
odnośnie zakresu wykonywania prac utrzymaniowych na wodach. 
Należy zauważyć, że dostosowywanie polskiego prawa do prawa UE jest procesem 
ciągłym, ponieważ prawo UE podlega modyfikacjom, tworzone są też nowe 
przepisy. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, działania 
wynikają 
członkostwa Polski 
w UE 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Opracowanie i wdrożenie systemu 
informatycznego gospodarowania wodami 
spójnego z systemem informatycznym resortu 
„Środowisko”. 

System Informatyczny Gospodarki Wodnej (SIGW) nie został jeszcze w pełni 
wdrożony, trwały jednak i trwają nadal intensywne prace nad opracowaniem jego 
struktury i jego uruchomieniem.  
SIGW stanowi jeden z głównych elementów logicznych projektowanego 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – 
ISOK (przede wszystkim przed skutkami powodzi).  

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, 
która wskazywała będzie obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało 
będzie do 2013 r. opracować mapy zagrożenia 
i mapy ryzyka powodziowego. 

W wymaganym terminie do końca 2011 r. sporządzono Wstępną Ocenę Ryzyka 
Powodziowego (WORP) w obszarach dorzeczy. WORP wykonana została przez 
IMGW w konsultacji z KZGW w ramach projektu ISOK (opisanego powyżej). 
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak 
również powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie 
prawdopodobne), które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi. 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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Obszar Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie 
nie zostały jeszcze wyznaczone. 

Do 2011 r. RZGW opracowywały studia ochrony przeciwpowodziowej, ustalające 
granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie 
występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w których dokonywano 
podziału obszarów na: obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 
zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, obszary służące 
przepuszczaniu wód powodziowych, zwane dalej "obszarami bezpośredniego 
zagrożenia powodzią" oraz obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. Studia 
ochrony przeciwpowodziowej nie objęły swoim zasięgiem całego terytorium kraju.  
W związku z wdrożeniem dyrektywy powodziowej w 2011 r. sporządzono Wstępną 
Ocenę Ryzyka Powodziowego w obszarach dorzeczy (WORP), która obejmowała 
m.in. wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (opisano 
powyżej).  

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, realizacja 
działań wynika 
z przepisów ustawy 
Prawo wodne 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo 
wodne przez państwową służbę hydrologiczno-
meteorologiczną i państwową służbę 
hydrogeologiczną. 

Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo wodne, państwową służbę hydrologiczno-
meteorologiczną oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli 
piętrzących pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a państwową służbę 
hydrogeologiczną - Państwowy Instytut Geologiczny. Nadzór nad tymi służbami 
sprawuje Prezes KZGW. Służby realizują zadania ustawowe. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, działania 
wynikają z realizacji 
przepisów ustawy 
Prawo wodne. 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu 
finansowym z programów UE. 

W latach 2007-2013 realizowane były liczne projekty dot. „małej retencji wodnej” 
dofinansowane ze środków UE - 26 projektów w ramach RPO (122 mln PLN) i 1 
w ramach PROW (160 tys. PLN) oraz 2 projekty dot. małej retencji w lasach 
dofinansowane w ramach POIiŚ (255 mln PLN). Dodatkowe 2 projekty zrealizowano 
przy wsparciu NFOŚiGW. 

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Modernizacja systemów melioracyjnych przez 
zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, 
umożliwiające sterowanie odpływem. 

Działania dotyczące modernizacji systemów melioracyjnych realizowane były 
w ramach PROW.  
Działania te w przeważającej ilości służyły jednak odwadnianiu, a nie jak 
przewidziano w PEP –piętrzeniu wody. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 
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Obszar Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Dokończenie systemu monitorowania terenów 
osuwiskowych. 

System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) obejmuje założenie systemu 
monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach(90 w 
Karpatach i 10 w Polsce poza karpackiej), na których ruchy masowe są najczęstsze 
i najbardziej niebezpieczne (zagrażają obiektom o istotnym znaczeniu gospodarczym 
i społecznym). Na koniec 2012 r. funkcjonowało 61 stanowisk monitoringu osuwisk 
karpackich.  
 

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, 
realizacja działań 
wynikała 
z przepisów POS, 
projekt SOPO 
rozpoczął się 
w 2008 r. 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Realizacja projektów z środków Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
(priorytet III), mających na celu zapewnienie 
odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 
potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz 
ochrony przed powodzią. 

W okresie 2007-2013 zidentyfikowano realizację 13 projektów dotyczących ochrony 
przeciwpowodziowej dofinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ (łączna 
kwota dofinansowania – 1,2 mld PLN). 
Ponadto działania dotyczące rozwoju i modernizacji infrastruktury powodziowej 
finansowane były ze środków NFOŚiGW na łączną kwotę 1,9 mld PLN. Działania w 
tym obszarze były również przez WFOŚiGW.  

Zadanie nie 
zakończone 

– do 
kontynuacji 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 

Rozpoczęcie realizacji ochrony głównych 
zbiorników wód podziemnych. 

Do września 2013 nie ustanowiono jeszcze żadnego obszaru ochronnego GZWP, 
a przygotowania stosownych rozporządzeń Dyrektorów RZGW są na różnym stopniu 
zaawansowania. Prowadzono natomiast prace polegające na dokumentowaniu 
hydrogeologicznym GZWP, co jest podstawą do ustanowienia obszarów 
ochronnych. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Propagowanie zachowań sprzyjających 
oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, kampanie skierowane do 
wszystkich grup społecznych). 

- kampania promocyjno–informacyjna KZGW „Wiedzieć więcej o wodzie” (2010 r.) 
- kampania społeczna Ministerstwa Środowiska „Zmień nawyki na dobre. Zmień 
klimat na lepszy” (2009 r.)  
- liczne projekty edukacyjno-promocyjne zachęcające do oszczędzania wody 
prowadzone przez NGO, np. WWF w ramach kampanii „SOS dla świata” 
(komponent „Deficyt wody”), obchody Światowego Dnia Wody 
- w latach 2010-2011 NFOŚiGW dofinansował około 30 kampanii lub działań 
związanych z wodą lub gospodarką wodną, z czego 20 objęło zasięgiem całą Polskę, 
a pozostałe 10 - jedno lub więcej dorzeczy (7 – dorzecze Wisły, 2 – dorzecze Warty, 
2 – dorzecze Odry, 1 – dorzecze Niemna oraz 1 – innych rzek), działania w tym 
obszarze były również finansowane przez WFOŚiGW 
- działania RZGW o charakterze promocyjnym, szkoleniowym i edukacyjnym 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
pośredni 
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4.11. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Cele średniookresowe ujęte w obszarze „Ochrona powierzchni ziemi” obejmowały przeciwdziałanie 

degradacji gleb (m.in. poprzez upowszechnianie dobrych praktyk rolnych i rolnictwa ekologicznego) 

oraz rekultywację gleb zdegradowanych. Są to zadania o charakterze ciągłym, służące osiągnięciu 

dobrego stanu gleb. Realizowane były przede wszystkim w ramach Programu rolno-środowiskowego 

PROW w latach 2007-2013, w szczególności ramach pakietów: 2 - Rolnictwo ekologiczne (do końca 

2012 roku wsparciem objęta została powierzchnia 693 tys. ha – ponad 23 tys. gospodarstw) i 8 - 

Ochrona gleb i wód (do końca 2012 roku wsparciem objęta została powierzchnia 625 tys. ha - prawie 

53 tys. gospodarstw, przeważały działania związane z wprowadzeniem międzyplonu ścierniskowego), 

a także w ramach działania 1.3.2 PROW - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 

(płatności na rzecz ponad 12 tys. producentów rolnych). Istotną rolę w rozpowszechnianiu dobrych 

praktyk rolnych odgrywały także wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, które m.in. promowały 

program rolno-środowiskowy kraju oraz właściwe praktyki nawozowe na OSN.  

Upowszechnianiu rolnictwa ekologicznego służą także działania polegające na promocji zdrowej 

żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2012 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię 

promocyjno-informacyjną ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA gwarancją dobrego smaku w celu popularyzacji 

konsumpcji żywności ekologicznej m.in. poprzez propagowanie jej walorów smakowych 

i zdrowotnych, jak również poprzez promocję znaku certyfikowanej żywości - Euro-liścia (kampania 

dofinansowana w ramach PROW). Od 2004 r. MRiRW realizuje też program Poznaj dobrą żywność 

(PDŻ), mający na celu informowanie o wysokiej jakości produktach żywnościowych. Wyrobom, które 

spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych, 

przyznawany jest Znak PDŻ. Obecnie znakiem PDŻ oznaczonych jest ponad 500 artykułów rolno-

spożywczych. Programowi towarzyszą liczne działania informacyjno-promocyjne. 

Skala przeprowadzanej w latach 2009-2012 rekultywacji gruntów zdegradowanych była niewielka 

w stosunku do potrzeb. Wg danych GUS powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych 

wynosiła ponad 60 tys. ha, natomiast rocznie rekultywacji poddawano 1,2-1,8 tys. ha w latach 2009-

2011 oraz 2,7 tys. ha w roku 2012. Poza 2012 r. sytuacja nie uległa więc poprawie w stosunku do 

okresu poprzedzającego, tj. 2005-2008, kiedy rocznie rekultywowano między 1,3 a 1,8 tys. ha. 

Ze środków NFOŚiGW dofinansowano 26 projektów dotyczących rekultywacji terenów 

zdegradowanych (powojskowych, pogórniczych, poprzemysłowych, miejskich, zdegradowanych 

zbiorników wodnych), na łączną sumę ponad 420 mln PLN oraz 46 projektów dotyczących 

rekultywacji składowisk odpadów na łączną sumę blisko 45 mln PLN. Projekty z tego zakresu 

realizowane były również przy wsparciu ze środków UE w ramach POIiŚ, RPO oraz LIFE+. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany w stałym zakresie od roku 1995. 

W 5 letnich odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-

kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. 

Oznaczanych jest ok. 40 parametrów fizyko-chemicznych. Czwarta tura monitoringu przypadła na lata 

2010-2012 i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Środki na realizację programu monitoringu pochodzą z NFOŚiGW. Fakultatywnie, 

badania gleb i ziemi prowadzone są także przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, 

stosownie do specyficznych potrzeb regionu. Wyniki badań prowadzonych w ramach monitoringu 
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gleb wskazują, że w przypadku większości cech opisujących właściwości i jakość gleby nie doszło do 

istotnych zmian na przestrzeni 15 lat w porównaniu ze stanem wyjściowym. Zaobserwowane zmiany 

niektórych parametrów nie obniżyły w istotny sposób zdolności gleb do pełnienia ich funkcji. 

Stacje chemiczno-rolnicze (krajowa i okręgowe) prowadzą ponadto monitoring zawartości azotu 

mineralnego w glebie, zawartości fosforu przyswajalnego w glebie oraz azotanów i fosforanów 

w wodach gruntowych do głębokości 90 cm. 

W kwietniu 2009 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MRR dokument Założenia systemu 

zarządzania rozwojem Polski, zgodnie z którym istniała potrzeba uporządkowania dokumentów 

strategicznych i zoptymalizowania liczby obowiązujących strategii rozwoju. W tym samym roku na 

jego podstawie Rząd przyjął również Plan uporządkowania strategii rozwoju, ograniczając do 

dziewięciu liczbę dokumentów strategicznych realizujących średnio- i długookresową strategię 

rozwoju kraju. Tym samym kwestie dotyczące ochrony gleb zostały włączone do planowanej strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Obecnie (wrzesień 2013 r.) trwają prace nad ostateczną 

wersją tego dokumentu, który ma zostać przedłożony Radzie Ministrów. W roboczym projekcie tego 

dokumentu z lipca 2013 r. na liście głównych kierunków interwencji i zadań znalazły się następujące 

pozycje dot. ochrony gleb: 

� w ramach działania 13: Przywrócenie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk 

i gatunków: zwiększenie powierzchni zrekultywowanych gruntów zdewastowanych 

i zdegradowanych poprzez odbudowę pokrywy glebowej, szaty roślinnej i poprawę jakości 

wód gruntowych; 

� działanie 44: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi: 

upowszechnianie informacji, w tym intensyfikacja edukacji ekologicznej, w zakresie roli 

i znaczenia gleb jako zasobu środowiska, występujących zagrożeń dla gleby i ziemi, wpływie 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi na zdrowie ludzi i stan pozostałych elementów 

środowiska; opracowywanie i wdrażanie instrumentów służących ochronie gleb i ziemi, 

w tym zapewniających zapobieganie procesom ich degradacji oraz ograniczanie zagrożeń dla 

ich funkcji; 

� działanie 45: Zapewnienie gromadzenia informacji na temat stanu gleb i ziemi: działania 

służące zbieraniu i uporządkowaniu informacji na temat stanu gleb i ziemi w Polsce, ze 

wskazaniem głównych zagrożeń; 

� działanie 46: Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych, innych niż zanieczyszczone: sukcesywna remediacja terenów, na których 

występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi; bieżące przeprowadzanie działań 

naprawczych dla szkód w środowisku w powierzchni ziemi, które powstały w ostatnich latach 

lub powstają aktualnie; rozwój, opracowywanie i popularyzacja technologii remediacji 

terenów zanieczyszczonych, w tym metod służących usuwaniu bądź unieruchamianiu 

zanieczyszczeń w glebach; bieżąca rekultywacja terenów zdegradowanych lub 

zdewastowanych przez inne niż zanieczyszczenie formy degradacji, w celu nadania lub 

przywrócenia im wartości użytkowych lub przyrodniczych, w tym np. na gruntach rolnych lub 

leśnych oraz na terenach po działalności górniczej; upowszechnianie właściwych sposobów 

przeprowadzania rekultywacji terenów zdegradowanych pod względem morfologicznym 

(ukształtowania powierzchni ziemi), w tym zwłaszcza rekultywacji z wykorzystaniem 

odpadów. 

Działania dot. ochrony gleb zawarte zostały także Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 

Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, przyjętej przez RM w kwietniu 2012 r., w ramach priorytetu 
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5.1: Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na obszarach 

wiejskich (zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i dewastowanych oraz przywracania 

im funkcji rolniczej, przyrodniczej lub rekreacyjnej). 
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Obszar Ochrona powierzchni ziemi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony 
powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony 
gruntów użytkowanych rolniczo jest: 
- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, 
- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, 
łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenie, 
- zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 
i zdewastowanych, przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

Działania polegające na ochronie powierzchni ziemi przed degradacją 
(m.in. poprzez upowszechnianie dobrych praktyk rolnych i rolnictwa 
ekologicznego) oraz rekultywacji terenów zdegradowanych są 
zadaniem o charakterze ciągłym, służącym osiągnięciu celu jakim jest 
dobry stan gleb. Realizacja tych działań podejmowana była przede 
wszystkim w ramach Programu rolno-środowiskowego PROW 
w latach 2007-2013, w szczególności ramach pakietów 2 (rolnictwo 
ekologiczne) i 8 (ochrona gleb i wód), a także w ramach działania 1.3.2 
PROW „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. 

Skala przeprowadzanej w latach 2009-2012 rekultywacji była 
niewielka w stosunku do potrzeb – rocznie poddawano rekultywacji 
1,2-1,8 tys. ha w latach 2009-2011 i 2,7 tys. ha w roku 2012, a więc 
podobnie jak w latach 2005-2008 (Wykres 1). 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Efekt przyrodniczy: 
bezpośredni 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zakończenie opracowania systemu osłony 
przeciwosuwiskowej przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. 

Działania dotyczące systemu osłony przeciwosuwiskowej (SOPO) 
opisane zostały w rozdziale 4.12 Gospodarowanie zasobami 
geologicznymi) 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni, projekt 
rozpoczął się w 2008 r. 
Wpływ na środowisko: 
pośredni 

Opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym 
walki z ich zakwaszeniem. 

Zgodnie z wytycznymi RM dotyczącymi konsolidacji dokumentów 
strategicznych, strategia ochrony gleb włączona została do projektu 
dokumentu strategicznego „Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko”, który ma być przyjęty przez RM w 2013 r. 
Działania dot. ochrony gleb zawarte zostały także w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa I Rybactwa na lata 2012-
2020, przyjętej przez RM w kwietniu 2012 r. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na środowisko: 
pośredni 

Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa 
integrowanego. 

Promocja rolnictwa ekologicznego odbywała się w ramach działania 
1.3.2 PROW „Uczestnictwo rolników w systemach jakości 
żywności”(płatności na rzecz ponad 12 tys. producentów rolnych) oraz 
działania2.1.4 PROW „Program rolno-środowiskowy”, pakiet 2: 
Rolnictwo ekologiczne(do końca 2012 roku wsparciem objęta została 
powierzchnia 693 tys. ha – ponad 23 tys. gospodarstw). 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na środowisko: 
bezpośredni 
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Obszar Ochrona powierzchni ziemi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do 
produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej 
żywności. 

Nie zidentyfikowano przedsięwzięć dotyczących waloryzacji terenów 
pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności. 
Promocja zdrowej żywności – programy MRiRW: 
„ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA gwarancją dobrego smaku” 
 „Poznaj dobrą żywność” 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na środowisko: 
pośredni 

 

Rozwój monitoringu gleb 

W latach 2009-2012 nie zidentyfikowano rozwoju monitoringu gleb. 
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany przez IUNG 
w stałym zakresie od roku 1995.  
Stacje chemiczno-rolnicze (krajowa i okręgowe) prowadzą monitoring 
zawartości azotu mineralnego w glebie, zawartości fosforu 
przyswajalnego w glebie oraz azotanów i fosforanów w wodach 
gruntowych do głębokości 90 cm. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań:- brak 
działań 
 
Wpływ na środowisko:- 
brak działań 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych. 

Ze środków NFOŚiGW dofinansowano 26 projektów dotyczących 
rekultywacji terenów zdegradowanych (powojskowych, pogórniczych, 
poprzemysłowych, miejskich, zdegradowanych zbiorników wodnych), 
na łączną sumę ponad 420 mln PLN oraz 26 projektów dotyczących 
rekultywacji składowisk odpadów na łączną sumę blisko 45 mln PLN. 
Działania w tym obszarze były również finansowane przez WFOŚiGW. 

W latach 2010-2012 zidentyfikowano 4 projekty zrealizowane 
w ramach obszaru 3.5.1. Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – 
„bomby ekologiczne”, dofinansowane przez NFOŚiGW na łączną 
kwotę blisko 28 mln PLN. 

Projekty dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych 
realizowane były również przy wsparciu ze środków UE w ramach 
POIiŚ, RPO oraz LIFE+. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
bezpośredni 
 
Wpływ na środowisko: 
bezpośredni 
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4.12. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Podstawowym celem średniookresowym zdefiniowanym w obszarze „Gospodarowanie zasobami 

geologicznymi” jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny 

i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 

Realizacji tych kierunków wskazanych do 2016 r. służyły głównie działania podejmowane w obszarze 

doskonalenia prawodawstwa oraz dokumentowania zasobów.  

W latach 2009-2012 nastąpił znaczny postęp odnośnie doskonalenia prawodawstwa. 1 stycznia 

2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG), wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia m.in. 

dyrektywy 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, 

badanie i produkcję węglowodorów. Zawiera szczegółowe rozwiązania prawne odnośnie trybu 

udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż oraz zasad projektowania i wykonywania prac geologicznych. Zgodnie 

z wymogami dyrektywy 94/22/WE ustawa wprowadza obowiązkową procedurę przetargową na 

koncesje poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów. 

Wprowadzenie procedury przetargowej, której warunki mają mieć charakter niedyskryminacyjny 

i mają dawać pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania 

złóż węglowodorów, ma spowodować większą konkurencyjność w wyborze najlepszego 

przedsiębiorcy a tym samym ochronę zasobów złóż węglowodorów. W uzasadnieniu do ustawy PGG 

wskazano, że „nadrzędnym celem zamierzonych zmian jest usunięcie barier utrudniających 

podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa, pobudzenie 

przedsiębiorczości oraz zwiększenie pewności inwestowania, co powinno zapewnić racjonalną 

gospodarkę złożami kopalin w ramach zrównoważonego rozwoju”. W odniesieniu do wód termalnych 

i wód leczniczych ustawa PGG przewiduje następujące ułatwienia: rezygnacja z koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych i wód leczniczych (wystarczający jest projekt 

robót geologicznych zatwierdzony przez marszałka województwa) oraz związanych z tym opłat np. za 

ustanowienie użytkowania górniczego; skrócenie postępowania koncesyjnego (w przypadku koncesji 

wydobywczych) przez ograniczenie obowiązków współdziałania z innymi organami przy wydawaniu 

decyzji koncesyjnej; przeniesienie kompetencji w zakresie udzielania koncesji na wydobywanie wód 

termalnych i wód leczniczych na marszałków województw. 

Obecnie procedowane są 2 nowelizacje PGG - pierwsza z nich, dotycząca wdrożenia dyrektywy 

2009/31/WE (CCS), 30 sierpnia została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu, który 20 września 

wprowadził poprawki do tekstu ustawy. Druga nowelizacja (znana wcześniej jako projekt ustawy 

Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym) związana 

jest przede wszystkim z rozwojem sektora wydobycia gazu z łupków. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim na celu 

zwiększenie podaży węglowodorów, w tym ze źródeł niekonwencjonalnych, w wyniku przyspieszenia 

prac poszukiwawczych rozpoznawczych oraz wydobywczych. Projekt wprowadza nowy model 

nadzoru i zarządzania przez państwo wydobywaniem węglowodorów. Utworzona zostanie 

strategiczna spółka państwowa - Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE). Dla nowo 

wydanych koncesji NOKE będzie udziałowcem kapitałowym (z udziałem w przedsięwzięciu nie 

większym niż 5 %). NOKE będzie wykorzystywać swoje uprawnienia korporacyjne wyłącznie w celu 

zapewnienia racjonalnej gospodarki złożem, będzie również dbało o interesy finansowe państwa. 
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Wdrożony zostanie proces kwalifikacji podmiotów do prowadzenia działalności rozpoznawczo-

wydobywczej w Polsce pod kątem spełniania przesłanki bezpieczeństwa powszechnego. 

Bezpieczeństwo państwa zwiększy się również poprzez wprowadzenie specjalnego trybu 

przenoszenia udziału w koncesji/umowie o współpracy dla węglowodorów oraz zwiększenie nadzoru 

nad przenoszeniem koncesji na inne podmioty (w przypadku pozostałych kopalin). Projekt przewiduje 

zachowanie praw nabytych dotychczasowych koncesjonariuszy. 

Osobno procedowany jest projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie 

ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Przewiduje on specjalne opodatkowanie wydobywania ropy i gazu oraz sprawiedliwy podział zysków 

pomiędzy inwestorów, budżet państwa i budżety samorządów. Model podatkowy uwzględnia ryzyka 

i koszty prowadzonej działalności po stronie inwestora. Przyjęty model opodatkowania wydobycia ma 

być najbardziej przyjazny w Europie, tak aby był zachętą dla inwestorów do lokowania kapitału 

w wydobycie gazu w Polsce. Projekty te obecnie (październik 2013) będą po raz kolejny rozpatrywane 

przez Komitet Stały Rady Ministrów. 

Nie zidentyfikowano istotnego wzmocnienia ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin 

w procesie planowania przestrzennego. Przepisy odnoszące się do ochrony złóż kopalin przed 

zagospodarowaniem powierzchni zawarte są w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10, art. 39) oraz w art. 72 POŚ, który stanowi, że w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej 

i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska m.in. uwzględnianie obszarów występowania złóż 

kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż. Wymienione powyżej przepisy 

obowiązywały już jednak przed 2009 rokiem. Ustawa OOŚ, która weszła w życie równolegle do PEP, 

w art. 62 stanowi, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, 

analizuje oraz ocenia m.in. dostępność do złóż kopalin. Przepis ten nie gwarantuje jednak pełnej 

ochrony złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe 

wykorzystanie. 

Realizowane było zadanie zdefiniowane jako wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, 

w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski. Na zamówienie MŚ w latach 

2008 -2012 prowadzony był projekt Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego 

składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania, finansowany ze środków NFOŚiGW. 

Wykonawcami projektu byli: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie, Instytut Gospodarki, Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Akademia 

Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Główny Instytut Górniczy w Katowicach, 

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. w Warszawie. 

W latach 2009-2012 zostało wykonanych 9 opracowań dotyczących dokumentowania zasobów 

dyspozycyjnych wód termalnych i wód leczniczych (5 projektów prac geologicznych, 3 dokumentacje 

hydrogeologiczne, 1 dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej), w tym jedno opracowanie 

znajduje się obecnie w fazie realizacji. Zasoby dyspozycyjne wód termalnych zostały już 

udokumentowane m.in. na obszarze niecki podhalańskiej, zaś wód leczniczych w rejonie Rabki 

Zdroju, Ziemi Kłodzkiej i obszaru jeleniogórskiego oraz Popradu (obecnie dokumentowany). Trwają 

również prace nad uruchomieniem kolejnych tematów zmierzających do udokumentowania zasobów 

dyspozycyjnych wód leczniczych w rejonie Iwonicza-Zdroju i Rudawki Rymanowskiej, Buska-Zdroju 
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i Solca-Zdroju, w zlewni Rudawy oraz w zlewni Wilgi. Wszystkie ww. przedsięwzięcia uzyskały 

pozytywną opinię MŚ.  

Działania związane z dokumentowaniem GZWP opisane zostały w rozdziale 4.10 Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wody. 

W ostatnich latach nastąpił bardzo istotny postęp w dostępie do map i danych geologicznych dzięki 

narzędziom internetowym. Obecnie dostępne są m.in.: 

� Geoportal IKAR (PIG-PIB) - udostępniający m.in. szczegółowa mapę geologiczną Polski 

(SMGP) 1:50 000; bazę Jaskinie Polski; mapę geologiczną Polski (MGP) 1:1 000 000; Mapę 

geologiczną Polski (MGP) 1:500 000; Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP); Mapy 

Landsat. 

� serwis: emgsp.pgi.gov.pl prezentujący warstwy przestrzenne Mapy geośrodowiskowej Polski 

(PIG-PIB) 

� Centralna Baza Danych Geologicznych http://baza.pgi.gov.pl. 

Działania związane z opracowywaniem i uzupełnianiem map geologicznych oraz ich udostępnianiem 

finansowane były ze środków NFOŚiGW – w latach 2007-2013 w ramach 176 projektów na łączną 

kwotę ok. 713 mln PLN. 

W dn. 7 czerwca 2010 r. weszła w życie Ustawa z 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(transponująca dyrektywę 2007/2/WE - INSPIRE), na mocy której dane przestrzenne, które są 

w wersji elektronicznej, mają być publicznie dostępne za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, a dostęp ten jest powszechny i nieodpłatny. 

Mapa geośrodowiskowa Polski wykonywana jest od 2002 roku. Kolejny etap rozbudowywania mapy 

realizowany był przez PIG-PIB w ramach 3-częściowego projektu: Mapa geośrodowiskowa Polski 

w skali 1:50 000 - Etap V-lata 2008-2011 (Kontynuacja i Aktualizacja), finansowanego przez NFOŚiGW 

na kwotę ok. 67 mln PLN. W ramach ww. projektów m.in. wprowadzono warstwy składowanie 

odpadów i geochemia środowiska oraz nowe treści wybranych warstw informacyjnych. Nastąpiła też 

modyfikacja oprogramowania. W 2013 r. zawarta została z NFOŚiGW umowa na kontynuację 

poszerzania mapy o kolejne warstwy. 

W latach 2009-2012 wykonano lub dokończono atlasy geologiczno-inżynierskie dla Poznania, 

Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Łodzi, Wałbrzycha i Rybnika/Żor/Jastrzębia Zdroju (przed 2009 r. 

powstały atlasy dla Katowic i Warszawy). Prace finansowane zostały w latach 2007-2013 ze środków 

NFOŚiGW kwocie ok. 6 mln PLN. 

W latach 2009-2012 przy wsparciu finansowym NFOŚiGW prowadzone były prace polegające na 

dokumentowaniu stanowisk geologicznych na potrzeby tworzenia geoparków. Powstał również 

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (sfinansowany przez NFOŚiGW). Prowadzony jest przez PIG-

PIB i dostępny w wersji elektronicznej w ramach Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Internetowa 

aplikacja obsługująca ten zbiór danych pozwala wyszukać geostanowiska zgodnie z zadanymi 

kryteriami, np. według regionu administracyjnego (województwa), typu czy rangi stanowiska. Dzięki 

temu użytkownik otrzymuje podstawowe informacje o obiekcie, od lokalizacji (również współrzędne 

GPS), możliwość dojazdu poprzez charakterystykę geologiczną obiektu, galerię zdjęć i ilustracji 

objaśniających, po bibliografię dotyczącą obiektu. Opracowano także Katalog obiektów 

geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej dostępny w formie 

interaktywnej, opracowany przez AGH w Krakowie, w ramach projektu finansowanego z NFOŚiGW. 
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Z inicjatywy ówczesnego Głównego Geologa Kraju, J. Jezierskiego, zapoczątkowane zostały w gronie 

ekspertów działania zmierzające do wypracowania zasad i procedur wyłaniania geoparków krajowych 

w Polsce. W latach 2008-2010 Ministerstwo Środowiska nadało 3 certyfikaty Geoparku Krajowego: 

Geopark Krajowy – Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną; Geopark Krajowy – Łuk Mużakowa; 

Geopark Krajowy – Góra Św. Anny. 

W 2008 r. PIG-PIB na zamówienie Ministra Środowiska rozpoczął realizację tzw. SOPO (System 

Osłony Przeciwoosuwiskowej), finansowanego przez NFOŚiGW (na lata 2008-2015 – ok. 50 mln 

PLN). Podstawowym celem projektu SOPO jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na 

mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami 

masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 

wybranych osuwiskach. Cały projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu 

obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw 

i rozporządzeń. I etap prac zakończył się w 2008 r. i miał za zadanie rozpoznanie skali problemów 

związanych z osuwiskami i ich rozkładem geograficznym, określono tez zasady dalszego 

postępowania. W 2008 r. rozpoczął się II etap obejmujący najbardziej narażone województwa: woj. 

śląskie, małopolskie i podkarpackie. Etap ten trwać ma do 2015 r. Początkowo zakładano, że liczba 

osuwisk na terenie kraju wyniesie ok. 25-30 tys., aktualnie, dzięki szczegółowemu rozpoznaniu, mówi 

się już nawet o 60 tys. Z tego powodu termin zamknięcia II etapu przesuwa się w czasie. Po 

zakończeniu II etapu prace obejmą pozostały obszar Polski. Oprócz osuwisk rejestrowane są też 

tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. Na wybranych osuwiskach, na których ruchy masowe są 

najczęstsze i najbardziej niebezpieczne, prowadzony jest przez PIG-PIB monitoring. 

W latach 2008 - 2012 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk realizował na zlecenie MŚ projekt pt. 

Monitoring Zagrożenia Sejsmicznego Obszaru Polski. Projekt został sfinansowany ze środków 

NFOŚiGW ( 2,8 mln PLN).Od 2013 r. PIG-PIB koordynować będzie projekt Permanentny monitoring 

geodynamiczny Polski (finansowany ze środków NFOŚiGW), obejmujący swym zakresem monitoring 

ruchów sejsmicznych. 

Co roku przy eksploatacji węgla kamiennego uwalnia się blisko 860 mln m3 metanu. Tylko ok. 30% 

jest wychwytywana w specjalne instalacje, pozostała uwalniana jest do atmosfery (co jest szczególnie 

niekorzystnym zjawiskiem ze względu na ochronę klimatu). Geologiczne zasoby perspektywiczne 

metanu z pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oceniane na około 107 mld m3, 

w Lubelskim Zagłębiu Węglowym - ok. 15 mld m3 oraz w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym - 1,75 mld 

m3. Głównym problemem zw. z wykorzystaniem metanu ze złóż węgla jest brak skutecznej 

technologii jego wydobycia na szeroką skalę. W 2012 r. z inicjatywy Głównego Geologa Kraju został 

uruchomiony projekt Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami 

powierzchniowymi – ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego wraz z odwierceniem otworu badawczego, realizowany w kopalni Mysłowice-

Wesoła (dofinansowany przez NFOŚiGW). Celem będzie określenie warunków pozyskiwania metanu 

za pomocą powierzchniowych otworów wiertniczych, z analizą możliwości zastosowania 

hydraulicznego szczelinowania. Ponadto w latach 2009-2012 AGH Kraków realizowała projekt 

Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń (dofinansowany ze środków UE na kwotę 2,8 

mln PLN w ramach POIG).  

W celu promowania wykorzystania metanu z pokładów węgla w 2005 r. wprowadzona została 

zerowa stawka opłaty eksploatacyjnej. 



165 | S t r o n a  

Obszar Gospodarowanie zasobami geologicznymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 

 

Podstawowym celem jest racjonalizacja 

zaopatrzenia ludności oraz sektorów 

gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów 

podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed 

ilościową i jakościową degradacją.  

W terminie do 2016 r. jest konieczne: 

- doskonalenie prawodawstwa dotyczącego 

ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, 

- ograniczenie presji wywieranej na środowisko 

podczas prowadzenia prac geologicznych 

i eksploatacji kopalin, 

- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 

- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych 

złóż kopalin w procesie planowania 

przestrzennego, 

- wykonanie bilansu pojemności struktur 

geologicznych, w których możliwa jest 

sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski, 

- rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, 

wyczerpanych złóż ropy i innych struktur 

geologicznych pod kątem magazynowania ropy 

naftowej i gazu ziemnego oraz składowania 

odpadów, w tym promieniotwórczych, 

- dokończenie dokumentowania zasobów 

dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz 

głównych zbiorników wód podziemnych. 

Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny 
i wodę z zasobów podziemnych oraz ochrona zasobów złóż kopalin i wód 
podziemnych są zadaniami ciągłymi. 

W latach 2009-2012 nastąpił znaczny postęp odnośnie doskonalenia 
prawodawstwa -Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(PGG), której przepisy obejmują m.in. zasady udzielania koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów oraz obowiązek minimalizacji negatywnego oddziaływania na 
środowisko.  

Na zamówienie MŚ w latach 2008 -2012 realizowany był projekt „Rozpoznanie 
formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich 
programem monitorowania”, finansowany ze środków NFOŚiGW.  

W latach 2009-2012 zostało wykonanych 9 opracowań dotyczących 

dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód termalnych i wód leczniczych. 

Działania związane z dokumentowaniem GZWP opisane zostały w rozdziale 4.10 

-Racjonalne gospodarowanie zasobami wody. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni  

 

Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

 

Ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących 

prace poszukiwawczo-rozpoznawcze przez 

uchwalenie nowego prawa geologicznego 

i górniczego 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG)zawiera 

m.in. szczegółowe rozwiązania prawne odnośnie trybu udzielania koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż oraz zasad projektowania i wykonywania prac 

geologicznych.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni  
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Obszar Gospodarowanie zasobami geologicznymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

W odniesieniu do wód termalnych i wód leczniczych ustawa PGG przewiduje: 

rezygnację z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych 

i wód leczniczych oraz związanych z tym opłat np. za ustanowienie użytkowania 

górniczego; skrócenie postępowania koncesyjnego (w przypadku koncesji 

wydobywczych); przeniesienie kompetencji w zakresie udzielania koncesji na 

wydobywanie wód termalnych i wód leczniczych na marszałków województw. 

W 2012 r. przygotowany został projekt nowelizacji ustawy PGG, związany przede 

wszystkim z rozwojem sektora wydobycia gazu z łupków. 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Ułatwienia w dostępie do map i danych 

geologicznych. 

-Ustawa z 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (transponująca 

dyrektywę 2007/2/WE - INSPIRE)  

-bardzo istotny postęp w dostępie do map i danych geologicznych dzięki 

narzędziom internetowym 

- Geoportal IKAR (PIG-PIB)  

- serwis: emgsp.pgi.gov.pl/ 

- Centralna Baza Danych Geologicznych http://baza.pgi.gov.pl. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni, realizacja 

działania wynika m.in. 

z Ustawy 

o infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski 

w skali 1:50 000 o nowe warstwy tematyczne. 

„Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - Etap V - lata 2008-2011 

(Kontynuacja i Aktualizacja)” – projekt finansowany przez NFOŚiGW na kwotę 

ok. 67 mln PLN.  

 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni, mapa 

powstaje od 2002 r.  

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Uzupełnienie baz danych geologiczno-

inżynierskich dla aglomeracji miejskich. 

W latach 2009-2012 wykonano lub dokończono atlasy geologiczno-inżynierskie 

dla Poznania, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Łodzi, Wałbrzycha 

i Rybnika/Żor/Jastrzębia Zdroju (przed 2009 r. powstały atlasy dla Katowic 

i Warszawy). Prace finansowane zostały w latach 2007-2013 ze środków 

NFOŚiGW kwocie ok. 6 mln PLN. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych 

i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa 

geologicznego Polski oraz inwentaryzacja 

- dokumentowanie stanowisk geologicznych na potrzeby tworzenia geoparków 

przy wsparciu finansowym NFOŚiGW, 

-Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (sfinansowany przez NFOŚiGW).  

Działania 
nie 

zakończone 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni, koordynacja 
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Obszar Gospodarowanie zasobami geologicznymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

stanowisk geologicznych i utworzenie ich 

centralnego rejestru. 

- „Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów 

przyrody nieożywionej”, w ramach projektu finansowanego z NFOŚiGW. 

- w latach 2008-2010 Ministerstwo Środowiska nadało 3 certyfikaty Geoparku 

Krajowego: Geopark Krajowy – Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną; 

Geopark Krajowy – Łuk Mużakowa; Geopark Krajowy – Góra Św. Anny.  

- do 
kontynuacji 

zadań z zakresu 

georóżnorodności 

oraz geologii 

środowiskowej jest 

zadaniem 

statutowym 

państwowej służby 

geologicznej 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 

Zakończenie prac nad systemem osłony 

przeciwosuwiskowej i utworzenie centralnego 

rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi. 

W latach 2009-2012 kontynuowane były prace w ramach projektu SOPO (System 

Osłony Przeciwoosuwiskowej), finansowanego przez NFOŚiGW (na lata 2008-

2015 – ok. 50 mln PLN). W 2008 r. rozpoczął się II etap obejmujący najbardziej 

narażone województwa: woj. śląskie, małopolskie i podkarpackie. Etap ten trwać 

ma do 2015 r. Początkowo zakładano, że liczba osuwisk na terenie kraju wyniesie 

ok. 25-30 tys., aktualnie, dzięki szczegółowemu rozpoznaniu, mówi się już nawet 

o 60 tys. Z tego powodu termin zamknięcia II etapu przesuwa się w czasie. Po 

zakończeniu II etapu prace obejmą pozostały obszar Polski. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni, projekt 

rozpoczął się w 2008 

r. 

 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Określenie obszarów zagrożonych naturalnymi 

mikrowstrząsami sejsmicznymi. 

W latach 2008 - 2012 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk realizował na 

zlecenie MŚ projekt pt. "Monitoring Zagrożenia Sejsmicznego Obszaru Polski". 

Projekt został sfinansowany ze środków NFOŚiGW ( 2,8 mln PLN). 

Od 2013 r. PIG-PIB koordynować będzie projekt „Permanentny monitoring 

geodynamiczny Polski” (finansowany ze środków NFOŚiGW), obejmujący swym 

zakresem monitoring ruchów sejsmicznych. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni, projekt 

rozpoczął się w 2008 

r. 

 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 
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Obszar Gospodarowanie zasobami geologicznymi Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość 
presji i skuteczność 
działań ochronnych 

 

Prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu 

zwiększenie udokumentowania złóż surowców 

energetycznych z jednoczesnym promowaniem 

nowych technologii pozyskiwania energii ze złóż, 

zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania 

negatywnego wpływu na środowisko 

dotychczasowego sposobu eksploatacji. 

Dział 3 rozdział II PGG określa tryb udzielania koncesji na poszukiwanie 
rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów, tzw. tryb przetargowy.  
Planowana nowelizacja PGG wprowadzi dodatkowe przepisy zw. 
z koncesjonowaniem. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni 

 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 

 
Promowanie wykorzystania metanu z pokładów 

węgla. 

W 2012 r. z inicjatywy Głównego Geologa Kraju został uruchomiony projekt 
„Przed eksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami 
powierzchniowymi – ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wraz z odwierceniem otworu badawczego”, 
realizowany w kopalni Mysłowice-Wesoła (dofinansowany przez NFOŚiGW).  
W latach 2009-2012 AGH Kraków realizowała projekt „Proekologiczna 
technologia utylizacji metanu z kopalń” (dofinansowany ze środków UE na 
kwotę 2,8 mln PLN w ramach POIG). 
W celu promowania wykorzystania metanu z pokładów węgla w 2005 r. 
wprowadzona została zerowa stawka opłaty eksploatyacyjnej. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 

realizację działań: 

pośredni 

 

Wpływ na 
środowisko: pośredni 
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4.13. ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

Cele i działania ujęte w obszarze „Środowisko a zdrowie” związane były przede wszystkim z kwestią 

przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.  

Wymagania dyrektywy 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO II) zostały formalnie 

wprowadzone do polskiego prawa poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska w Tytule IV "Poważne 

awarie’’. Pełna implementacja zakończona została w 2010 r. z wejściem w życie ustawy z dn. 22 lipca 

2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. W czerwcu 2012 r. Rada Unii Europejskiej ds. 

Ogólnych przyjęła Dyrektywę 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami 

związanymi z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO III), która wprowadza wzmocnienie 

dotychczasowych przepisów związanych z zapobieganiem wypadkom z udziałem niebezpiecznych 

substancji. Podniesieniu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych mają służyć rozszerzone 

wymogi dotyczące kontroli, które wprowadza nowa dyrektywa (m.in. minimalne częstotliwości 

przeprowadzania kontroli oraz w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń - obowiązek 

wykonania ponownej kontroli w ciągu 6 miesięcy). Przedsiębiorstwa o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii będą także zobowiązane dostarczyć stosowaną analizę dla celów 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dyrektywa wzmacnia także przepisy związane 

z publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. 

Powszechnie dostępne mają być m.in.: informacje o poważnych zagrożeniach mogących wystąpić 

w zakładzie oraz ich skutkach dla ludzi i środowiska. Wdrożenie dyrektywy do prawa polskiego 

powinno nastąpić do 31 maja 2015 r. 

W zakresie zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń dot. niebezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi obowiązują m.in. następujące 

uregulowania: 

� zgodnie z art. 245 POŚ, każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną 

Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

� zgodnie z art. 267 POŚ, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do 

publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych 

o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się 

w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej; rejestr ten prowadzi 

się w formie elektronicznej. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poza 

informacją, o której mowa w ust. 1, podaje do publicznej wiadomości także:  

� informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji, 

o której mowa w art. 259 ust. 1;  

� informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;  

� informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich 

zmianach;  

� instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. 

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 



170 | S t r o n a  

� zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, do jej zadań należy prowadzenie 

rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, 

w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia 

awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (rejestry te udostępniane są na 

wniosek), a zgodnie z art. 31 - Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr 

poważnych awarii. Zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, dane o rejestrach poważnych awarii zamieszcza się w publicznie dostępnych 

wykazach. 

Ponadto, informacje na temat zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne zbierane są na 

szczeblu unijnym, w ramach rejestracji substancji chemicznych. Właściwe organy w Polsce mają 

dostęp do tej informacji. Biuro do spraw Substancji Chemicznych zbiera informacje na temat 

wprowadzanych do obrotu mieszanin substancji chemicznych (preparatów). Informacja ta jest 

udostępniana przede wszystkim ośrodkom leczenia ostrych zatruć. Informacja na temat zagrożeń 

stwarzanych przez rejestrowane substancje chemiczne dostępna jest dla wszystkich na stronach 

Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, do jej zadań należy prowadzenie szkoleń 

dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania 

poważnej awarii. W latach 2009-2012 przeprowadzono następujące szkolenia: 

� 8-10 września 2009 r., Słubice - Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w sprawie 

przeciwdziałania zdarzeniom o skutkach transgranicznych (współdziałanie z RFN i EKG ONZ) 

wraz z ćwiczeniami w zakresie usuwania skutków poważnych awarii – ok. 100 osób. 

� 2010 r. - 17 szkoleń dotyczących problematyki poważnych awarii zorganizowanych przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz 16 szkoleń współorganizowanych przez 

WIOŚ - dla przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, zakładów dużego 

i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych instytucji - 243 

osoby. 

� od 2012r. - cykl jednodniowych szkoleń prowadzonych przez GIOŚ z zakresu przeciwdziałania 

poważnym awariom dla przedstawicieli administracji oraz zakładów o dużym 

i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w 2012 r. odbyło się 8 

szkoleń, każdorazowo dla ok. 100 osób; analogiczny cykl szkoleniowy odbywa się w 2013 r.). 

W latach 2009-2012 nie były prowadzone wspólne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Inspekcji Ochrony Środowiska, co wynika wyraźnego rozdziału kompetencji tych dwu inspekcji. 

Współpraca PIS i IOŚ praca polega na wzajemnym przekazywaniu informacji i alarmowaniu 

w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kwestia wpływu na zdrowie ludzi jest 

przedmiotem analiz podczas strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Przepisy przewidują udział inspektora sanitarnego 

w postępowaniach.  

W okresie 2009-2012 nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu Inspekcji Ochrony Środowiska 

i Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt pomiarowy i sprzęt do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego, co było możliwe dzięki wsparciu finansowym ze środków UE w ramach POIiŚ i RPO 

oraz ze środków NFOŚiGW. Doposażenie w ramach projektu Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka 
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w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego 

przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych, 

dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ na kwotę ok. 24 mln PLN opisano szerzej 

w rozdziale 4.6 Odpowiedzialność za szkody w środowisku.  

W okresie 2007-2012 dofinansowano ponad 300 przedsięwzięć dotyczących zakupu sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego przez jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz Centralną 

Stację Ratownictwa Górniczego. Ponad 50 przedsięwzięć w tej grupie koncentrowało się na 

doposażeniu jednostek w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 

a 6 przedsięwzięć dotyczyło doposażenia w specjalistyczny sprzęt jednostek zajmujących się 

monitoringiem i oceną zagrożeń. Kluczowym instrumentem wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć były 

środki NFOŚiGW, POIiŚ i RPO. Największe projekty dotyczące technicznego wsparcia ratownictwa 

ekologicznego oraz oceny zagrożeń zrealizowane w ramach POIiŚ przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej to: zakup i montaż stanowisk roboczych umożliwiających modelowanie 

aktualnych i prognozowanych zagrożeń w ramach projektu Doskonalenie stanowisk do analizowania 

i prognozowania zagrożeń – dofinansowanie 57 mln PLN; zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu 

ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach projektu Wsparcie techniczne ratownictwa 

ekologicznego i chemicznego, realizowanego przez KG PSP - dofinansowanie 80 mln PLN.  

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 38% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 na ich 

terenie nastąpiło doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 

Nie zidentyfikowano sporządzenia wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem 

wystąpienia awarii. Sporządzane są natomiast: krajowy plan zarządzania kryzysowego oraz 

wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, zgodnie z przepisami zawartymi 

w art. 5 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Obejmują one swoim zakresem 

także poważne awarie przemysłowe. Ponadto, dla zakładów dużego ryzyka komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek opracowania zewnętrznego (obejmującego obszar poza 

terenem zakładu) planu operacyjno-ratowniczego, tj. planu działań ratowniczych, ograniczających 

skutki awarii i spełniających inne określone wymaganiami cele (zgodnie z art. 265 POŚ). 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ponad 26% gmin stwierdziło, że ich teren został objęty 

wojewódzkim lub powiatowym planem zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii (prawdopodobnie 

chodzi tu o plany zarządzania kryzysowego lub plany operacyjno-ratownicze). 
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Obszar Środowisko a zdrowie Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Celem działań w obszarze zdrowia 
środowiskowego jest dalsza poprawa 
stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia 
oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi 
w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii 
przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska. 

W okresie 2009-2012 nie były prowadzone wspólne działania inspekcji sanitarnej 
i inspekcji środowiska, natomiast działania prowadzone przez obie inspekcje rozłącznie 
mogły pośrednio przyczynić się do poprawy stanu zdrowotnego ludzi (ocena poprawy 
stanu zdrowotnego ludzi nie leży jednak w zakresie obecnego badania). 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce funkcjonuje zgodny z wymogami 
dyrektywy Seveso II system skutecznego nadzoru nad instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
środowiska, sprawowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zbieranie i udostępniania informacji na 
temat zagrożeń dla zdrowia 
społeczeństwa (zarówno nagłych, jak 
i długotrwałych). 

Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz rejestr poważnych awarii 
i zdarzeń o znamionach poważnej awarii (GIOŚ).  
Komendant Wojewódzki PSP prowadzi i udostępnia rejestr substancji niebezpiecznych 
znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej. 
Informacje na temat zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne zbierane są 
przede wszystkim na szczeblu unijnym, w ramach rejestracji substancji chemicznych. 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych zbiera informacje na temat wprowadzanych do 
obrotu mieszanin substancji chemicznych. Informacja na temat zagrożeń stwarzanych 
przez rejestrowane substancje chemiczne dostępna jest dla wszystkich na stronach 
Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Opracowania zasad analizy ryzyka 
zdrowotnego dla procedur związanych 
z dopuszczaniem inwestycji do realizacji. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, kwestia wpływu na zdrowie ludzi jest 
przedmiotem analiz podczas strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Przepisy przewidują udział Inspektora 
Sanitarnego w postępowaniu. Podobne zasady zawarte były także w poprzednio 
obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
Nie zidentyfikowano opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur 
związanych z dopuszczaniem inwestycji do realizacji. Powstanie tego typu zaleceń czy 
wytycznych z pewnością przyczyniłoby się do zestandaryzowania OOŚ i podniesienia ich 
jakości. 

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
zadania  

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
- brak 
 
Wpływ na 
środowisko:- brak 
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Obszar Środowisko a zdrowie Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Poprawa funkcjonowania państwowego 
monitoringu środowiska i monitoringu 
sanitarnego przez poprawę technicznego 
wyposażenia służb kontrolnych 
w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe. 

W latach 2009-2012 nastąpiła znaczna poprawa wyposażenia technicznego Inspekcji 
Ochrony Środowiska dzięki wsparciu ze środków UE w ramach POIiŚ. 
Poprawa funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu 
sanitarnego następuje w sposób ciągły, m.in. poprzez doposażenie w sprzęt, doskonalenie 
kadr oraz poszerzanie zakresu prowadzonych pomiarów (stosownie do zmieniających się 
przepisów prawa). 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Wspólne działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu 
poprawy jakości wody pitnej 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzone 
były i są rozłącznie, co wynika z różnic w zakresie i charakterze kontroli - kompetencje są 
wyraźnie rozdzielone. Inspekcja sanitarna nadzoruje jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych, natomiast 
inspekcja środowiska - jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Współpraca PIS i IOŚ 
praca polega na wzajemnym przekazywaniu informacji i alarmowaniu w momencie 
wystąpienia konkretnego zdarzenia.  

Nie 
zidentyfiko

wano 
realizacji 
działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
- brak 
 
Wpływ na 
środowisko:- brak 

Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno-
szkoleniowych dla służb zakładów 
przemysłowych i pracowników 
administracji publicznej w zakresie 
zapobiegania awariom oraz skażeniom 
środowiska 

Inspekcja środowiska prowadzi szkolenia w zakresie zwalczania i zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym dla pracowników administracji samorządowej oraz służb 
zakładów pracy. W latach 2009-2012 szkolenia objęły łącznie ponad 1000 osób. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Doposażenie straży pożarnej w sprzęt do 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego 
 oraz  
sporządzanie wojewódzkich i 
powiatowych planów zarządzania 
ryzykiem wystąpienia awarii. 

W latach 2009-2012 nastąpiło istotne doposażenie straży pożarnej w sprzęt do 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego, dzięki wsparciu ze środków UE w ramach POIiŚ 
i RPO oraz ze środków NFOŚiGW. 
Nie zidentyfikowano sporządzenia wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania 
ryzykiem wystąpienia awarii. Sporządzane są natomiast: krajowy plan zarządzania 
kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, 
zgodnie z przepisami zawartymi w art. 5 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym. Obejmują one swoim zakresem także poważne awarie przemysłowe.  
Ponadto, dla zakładów dużego ryzyka komendant wojewódzki PSP opracowuje 
zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań: 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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4.14. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Działania podejmowane w okresie 2009-2012 kierunkach objętych obszarem „Jakość powietrza” 

związane były w dużej mierze z koniecznością wypełnienia zobowiązań akcesyjnych i wdrażania 

dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

DYREKTYWA 2001/81/WE (NEC) W SPRAWIE KRAJOWYCH POZIOMÓW EMISJI DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

Dyrektywa ta określiła limity emisji dla SO2, NOx, NMLZO i NH3, jakie docelowo – w toku 2010 – miały 

być dotrzymane ze wszystkich źródeł emisji na terenie UE. Traktat Akcesyjny z 2003 r. w odniesieniu 

do ww. dyrektywy zawiera zobowiązania Polski dot. tych zanieczyszczeń. Jak przedstawiono 

w poniższej tabeli, w okresie 2009-2011 roczne poziomy emisji w Polsce były niższe od limitu 

wyznaczonego do osiągnięcia w 2010 r. Zobowiązania Polski zakresie dyrektywy NEC zostały więc 

wypełnione w 100%.  

Tabela .Krajowy bilans emisji SO2, NOx, NMLZO i NH3 w latach 2009-2011 (brak danych za 2012 r.) 

 Emisja (Gt) 

SO2 NOx NMLZO NH3 

Roczny limit emisji wynikający z Traktatu Akcesyjnego w 
odniesieniu do Dyrektywy 2001/81/WE, do osiągnięcia 
w roku 2010 

1397 879 800 468 

Krajowy bilans emisji dla roku 2009 866 791 615 273 

Krajowy bilans emisji dla roku 2010 950 863 654 271 

Krajowy bilans emisji dla roku 2011 910 851 652 270 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KOBIZE i EUROSTAT 

Obecnie KE prowadzi prace nad nowelizacją dyrektywy NEC i wyznaczeniem pułapów na rok 2020. 

Pułapy te z dużym prawdopodobieństwem zostaną zaostrzone, na poziomie pułapów 

wynegocjowanych w ramach Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 

dalekie odległości (tzw. LRTAP).  

DYREKTYWA 2001/80/WE (LCP) W SPRAWIE OGRANICZANIA EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 

Z DUŻYCH OBIEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA (>50MW) 

Dyrektywa ta wprowadza standardy emisyjne dla SO2, NOx i pyłów wprowadzanych do powietrza 

z dużych źródeł spalania i nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że wielkość 

emisji będzie określona w specjalnych pozwoleniach. W ramach Traktatu Akcesyjnego określone 

zostały dla Polski limity emisji dla wszystkich źródeł objętych zapisami dyrektywy LCP. 

Tabela . Limity emisji dla Polski ze źródeł objętych zapisami dyrektywy LCP 

Rok 2008 2010 2012 

Emisja SO2 (Mg) 454 000 426 000 358 000 

Emisja NOx (Mg) 254 000 251 000 239 000 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywy 2001/80/WE (LCP) 

Wyznaczone w ramach transpozycji dyrektywy LCP pułapy emisji były szczególnie trudne do 

osiągnięcia ze względu na strukturę paliwowo-energetyczną Polski: około 90% energii jest 

produkowane z węgla kamiennego i brunatnego. Trudność stanowił także krótki czas na osiągnięcie 

wyznaczonych limitów (od przystąpienia Polski do UE w 2004 r. do wejścia w życie dyrektywy LCP 

w 2008 r.). Z tego względu w Traktacie Akcesyjnym ustanowione zostały następujące derogacje: 
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� SO2: Niestosowanie się do norm niniejszej dyrektywy dla określonych instalacji – 121 kotłów 

w 36 zakładach w terminie do 31.12.2015; 

� NOx: Odstępstwa od zapisów dyrektywy dla 87 kotów w 21 zakładach w latach 2016-2017; 

� Pył: Odstępstwa od zapisów dyrektywy dla 89 kotłów w 29 zakładach w terminie do 

31.12.2015. 

Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy LCP w latach 2008-2010 przedstawiona 

jest w poniższych zestawieniach (dane za 2011 i 2012 r. nie zostały jeszcze opublikowane). 

Tabela . Porównanie emisji rzeczywistej z pułapami wynikającymi z dyrektywy LCP – SO2 

SO2 2007 2008 2009 2010 

Emisja rzeczywista (Mg/rok) 723 069 500 416 379 239 420 032 

Pułap (Mg/rok) - 454 000 (454 000) 426 000 

Różnica (%) - +10,2 -16,5 -1,4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MŚ 
 

Tabela . Porównanie emisji rzeczywistej z pułapami wynikającymi z dyrektywy LCP – NOx 

NOx 2007 2008 2009 2010 

Emisja rzeczywista (Mg/rok) 266 783 243 267 245 784 256 214 

Pułap (Mg/rok) - 254 000 (254 000) 251 000 

Różnica (%) - -4,2 -3,2 +2,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MŚ 

W przypadku SO2 skala redukcji w roku 2008 w stosunku do roku 2007 była ogromna – roczne emisje 

zredukowano o ok. 30%.Ze względu na tak dużą skalę osiągniętej redukcji przekroczenie w 2008 r. 

wymaganego pułapu o ok. 10% można ocenić jako uzasadnione. W roku 2010 wymagany dla SO2 

pułap został osiągnięty. W przypadku NOx udało się osiągnąć pułap wyznaczony dla roku 2008, 

natomiast w roku 2010 przekroczenie pułapu wyniosło ok. 2%. Z nieoficjalnych danych za 2012 r. 

wynika, że zarówno dla SO2, jak i NOx odnotowano nieznaczne przekroczenia wyznaczonych na ten 

rok pułapów.  

Mając na uwadze strukturę paliwowo-energetyczną Polski, jak i sytuację techniczną sektora 

energetycznego (przestarzałe bloki, których nie opłaca się modernizować, a z drugiej strony 

długotrwałość procesu inwestycyjnego w sektorze energetycznym) oraz poziom nakładów, jakie 

zostały poniesione w celu osiągnięcia wyznaczonych pułapów emisji (m.in. na wybudowanie 

dodatkowych elektrofiltrów, wybudowanie instalacji odsiarczających i odazotowujących), ogólna 

ocena osiągniętych wyników w postaci sprowadzenia emisji do pułapów zbliżonych do tych 

wynikających z dyrektywy LCP może być pozytywna. 

W 2010 r. Wspólnota Europejska przyjęła kolejną dyrektywę - 2010/75/WE w sprawie emisji 

przemysłowych (tzw. IED), zaostrzającą standardy emisyjne dla SO2, NOx i pyłów z obiektów 

energetycznego spalania. Dyrektywa 2010/75/UE zastąpi od 7 stycznia 2014 r.:  

� dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu, 

� dyrektywę 82/883/EWG w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska 

naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu, 

� dyrektywę 92/112/EWG w sprawie ograniczania odpadów pochodzących z przemysłu 

ditlenku tytanu, 
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� dyrektywę 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (LZO), 

� dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, 

� dyrektywę 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli, 

oraz od 1 stycznia 2016 r.:  

� dyrektywę 2001/80/WE (LCP) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza z dużych instalacji spalania. 

Termin transpozycji dyrektywy IED przez Państwa Członkowskie określony został na 7 stycznia 2013, 

jednak w tym terminie Polska nie dokonała transpozycji przepisów do prawa krajowego. Obecnie 

(wrzesień 2013) nowelizacja ustawy POŚ wdrażająca dyrektywę IED znajduje się w pracach Komisji 

Prawniczej RM. W wymaganym terminie do 31 grudnia 2012 roku przesłany został natomiast do KE 

projekt Przejściowego Planu Krajowego, przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 27 grudnia 2012 r. PPK 

jest jednym z mechanizmów elastycznych ujętych w dyrektywie, stwarzającym możliwość odsunięcia 

w czasie konieczności dostosowania istniejących obiektów spalania w zakresie emisji SOx, NOx i pyłu 

do wymogów dyrektywy w okresie 1 stycznia 2016 – 30 czerwca 2020. PPK jest dla Polski niezbędny 

ze względu na to, że znaczna część obiektów energetycznego spalania nie będzie w stanie 1 stycznia 

2016 roku spełniać zaostrzonych standardów emisyjnych. Obiekty takie bez zastosowania 

mechanizmu derogacyjnego z uwagi na niespełnienie standardów emisyjnych musiałaby zostać 

wyłączone, co prowadziłoby do spadku dostępnych mocy elektrycznych i cieplnych. 

DYREKTYWA 2008/50/WE (CAFE) W SPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I CZYSTSZEGO POWIETRZA DLA EUROPY 

Dyrektywa ta nakłada obowiązek oceny jakości powietrza i zarządzania jakością powietrza 

w odniesieniu do SO2, NO2 i NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, O3oraz określa kierunki działań, jakie 

należy podjąć w sytuacji przekroczenia określonych poziomów stężeń. CAFE konsoliduje przepisy 

dyrektywy 1996/62/WE oraz dyrektyw córek: 1999/30/WE i 2002/3/WE (nie obejmuje natomiast 

swoim zakresem zagadnień dyrektywy2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA). 

CAFE poszerza zakres dotychczasowych zapisów dot. pyłu drobnego PM2,5 m.in. o wprowadzenie 

wiążących norm. 

Dyrektywa CAFE nie została wdrożona w obowiązującym terminie do 12 czerwca 2010 roku do 

krajowego porządku prawnego. KE wystosowała 31 stycznia2012 r. zarzuty w przedmiocie 

transpozycji dyrektywy i skierowała skargę do TS UE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar 

finansowych. Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację 

Ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwietniu 2012 r. 

Zgodnie z POŚ, oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Podział kraju na strefy zmieniał się 

na przestrzeni ostatnich lat: do 2007 wydzielone były 362 strefy, w latach 2008-2009 – 170 stref, a od 

roku 2010 funkcjonuje 46 stref wydzielonych ze względu na ochronę zdrowia. Dla stref, w których 

poziom danej substancji przekracza poziom dopuszczalny lub docelowy, sporządza się projekt 

programu ochrony powietrza, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, 

mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów docelowych, 

dopuszczalnych lub alarmowych oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 
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Tabela . Liczba i procentowy udział stref w kraju zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony 

powietrza (POP) ze względu na ochronę zdrowia ludzi w Polsce w latach 2005-2011 

Rok 
Liczba stref w 

kraju 

Stref do 
POP 

Liczba stref do POP dla poszczególnych zanieczyszczeń 

liczba % C6H6 CO NO2 PM10 PM2,5 SO2 O3 As Cd Ni BaP 

2005 362  96  27  1  1  2  79   1  27      

2006 362  161  44  1  1  5  99   14  87      

2007 
170  99  58    4  60   1   1  1  72 

28 dla O3  11  39        11     

2008 
170  95  56  1   2 65    1   76 

28 dla O3  10  36        10     

2009 
170  95 56 4 1 2 79      1 73 

28 dla O3  6 21       6     

2010 46 45 98 3  3 42 16 1 5 2   38 

2011 46 46 100 1  5 42 21  3 2   42 

Źródło: za lata 2005-2009: Atmoterm 2011; za lata 2010-2011: Ocena jakości powietrza w strefach za rok 2010 

i 2011, Inspekcja Ochrony Środowiska 

Ogromny wzrost procentowego udziału stref z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego nastąpił 

w roku 2010, jednak nie był rezultatem pogorszenia jakości powietrza, a konsekwencją 

wprowadzenia nowego układu stref, w którym w miejsce kilku mniejszych stref pojawiły się strefy 

o dużych obszarach. Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach 

potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet niezbyt rozległy 

obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na wynik klasyfikacji całej strefy, 

nawet o dużym obszarze.  

W latach 2009-2011, podobnie jak w latach poprzednich, największą liczbę przekroczeń wartości 

kryterialnych w strefach odnotowano dla pyłów i benzo(a)pirenu. Dominującą przyczyną przekroczeń 

były emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków (sektor bytowo-komunalny) - tzw. 

„niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw w piecach, kotłach domowych. 

W przypadku kilku stref główną przyczyną przekroczeń było oddziaływanie emisji z transportu. 

O wystąpieniu przekroczeń poziomów normatywnych decydują: zły stan techniczny większości 

urządzeń wykorzystywanych do spalania, jakość stosowanych paliw (w tym również odpadów 

z gospodarstw domowych) w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się 

substancji w powietrzu (inwersje temperatur itd.) oraz z występującymi w niektórych strefach 

niekorzystnymi warunkami topograficznymi (kotliny, doliny rzek). 

Programy ochrony powietrza są realizowane we wszystkich województwach zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie prawem (POŚ) i aktualizowane na podstawie corocznej oceny 

jakości powietrza w strefach. MŚ corocznie przesyła raporty z realizacji programów naprawczych do 

Komisji Europejskiej. 

Przedmiotem głównej uwagi w prawodawstwie UE w zakresie ochrony powietrza są zanieczyszczenia 

SO2, NOx i pyłem. Źródłami tych zanieczyszczeń są przede wszystkim sektor energetyczny 

i transportowy. Wg danych KOBIZE za 2011 r. ponad 99% krajowej emisji SO2, 32% emisji NOx i 42% 

emisji TSP pochodzi z procesów energetycznego spalania paliw. Transport odpowiedzialny jest za ok. 

33% emisji NOx i 23% emisji TSP.  
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Emisja tych 3 głównych zanieczyszczeń z procesów produkcji energii na przestrzeni ostatnich 10 lat 

znacznie się zmniejszyła. Dynamika zmian dla wszystkich 3 rodzajów zanieczyszczeń jest

zbliżona, co uwidaczniają poniższe wykresy.

Wykres . Emisja SO2 z procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 

2011 

Źródło: EUROSTAT 

 

Wykres . Emisja NOX z procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 

2011 

Źródło: EUROSTAT 

Wykres . Emisja pyłu PM10 z procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 

2002-2011 

Źródło: EUROSTAT 

Szczególnie duża – prawie dwukrotna redukcja emisji osiągnięta została dla SO

156 Mg w 2002 r. do poziomu ok. 479 667 Mg w 2011 r. (
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nastąpił najwyraźniejszy spadek emisji – o ok. 10% (Wykres 39). Rok 2010 przyniósł gwałtowny 

wzrost emisji, a w 2011 r. trend ponownie się odwrócił. Poziom emisji w roku 2011 był nieznacznie 

wyższy od poziomu roku 2008. W przypadku pyłu PM10 (Wykres 40) poziom emisji z 2002 r. 

zmniejszył się w 2011 r. o ok. 35%. Największy spadek emisji nastąpił w latach 2006-2009, natomiast 

w 2009r. miał miejsce wzrost emisji, a w 2011 ponowny spadek. Poziom emisji PM10 w roku 2011 był 

jednak niższy od poziomu roku 2008. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 18% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

prowadziło działania ukierunkowane na redukcję SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania 

energii, a 28% gmin prowadziło działania związane z modernizacją systemu energetycznego. Wśród 

wymienionych działań znalazły się: modernizacja kotłowni, zastępowanie kotłowni węglowych 

gazowymi, likwidacja małych kotłowni i rozbudowa ciepłociągów (w celu zmniejszenia niskiej emisji), 

termomodernizacja budynków, instalacje kolektorów słonecznych, pomp ciepła, wykorzystanie 

energii geotermalnej, przyznawanie dotacji na działania prowadzące do ograniczenia emisji, działania 

informacyjno-promocyjne dot. OZE. 

W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki 

dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, wpisujący się w realizację celów polityki 

klimatycznej określonych na poziomie UE (pakiet energetyczno-klimatyczny). Podstawowymi 

kierunkami polskiej polityki energetycznej wskazanymi w dokumencie z 2009 r. są:  

� Poprawa efektywności energetycznej – traktowana priorytetowo, celem jest dążenie do 

utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego i zmniejszenie energochłonności 

polskiej gospodarki do poziomu UE-15; 

� Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii – założenie wykorzystania węgla jako 

głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego i ropy 

naftowej;  

� Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej –umożliwiającej realizację polityki klimatycznej UE ze względu na brak emisji CO2; 

zakładany terminu uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej - do 2020 r.; 

� Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw: wzrost udziału 

odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 

roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych; osiągnięcie w 2020 roku 10% 

udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II 

generacji, wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw 

oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach; 

� Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii - zapewnienie niezakłóconego 

funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi 

cen; 

� Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku 

przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie emisji 

SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych 

i projektowanych regulacji unijnych, zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku 

technologii niskoemisyjnych.  
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Zgodnie z zapisami Polityki, miał zostać 

wszelkich barier prawnych hamujących rozwój OZE

w dużej mierze prosumenckiej. W dokumencie przyjęto też założenie, że 

jedna biogazownia w każdej gminie, a także stworzone zostaną warunki do szybkiego rozwoju 

energetyki wiatrowej na morzu, wraz z budową podmorskiego kabla (Supergrid), który pozwoliłby na 

odbiór energii produkowanej przez morskie 

zrealizowane, a przeciwnie, brak ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodował zatrzymanie 

inwestycji w OZE, bankructwo wielu firm produkcyjnych i wycofywanie się z Polski renomowanych 

firm zagranicznych, skłonnych do podejmowania inwestycji w Polsce. KE wszczęła przeciw Polsce 

formalne postępowanie związane z brakiem implementacji Dyrektywy OZE (2009/28/WE) 

wdrożenie minął w grudniu 2010 r. Sytuacji nie zmieni prawdopodobnie nowelizac

energetyczne - tzw. mały trójpak, która weszła w życie w sierpniu 2013 r. i miała na celu zapewnienie 

pełnej implementacji dyrektywy OZE. Wg opinii Kancelarii KL Gates z sierpnia 2013 r., jedynie 2 z 19 

zapisów dyrektywy zostało implementow

transferów statystycznych, czyli handlu zieloną energią oraz realizacji projektów międzynarodowych 

OZE pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Nadal jednak kluczowe zapisy dyrektywy o obowiązku 

znoszenia barier dla sektora OZE w zakresie procedur administracyjnych, realizacji przyłączenia do 

sieci nie zostały zaadresowane w prawie. 

Cel krajowy dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych 

2020 r. wynosi 15%, natomiast dla 

na 2010 r. poziom 7,5% udziału OZE w energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto został osiągnięty (9,3%). Przy utrzymaniu tempa wzrostu z lat 2008

procentowego na rok) cel 15% w 2020 r. nie byłby zagrożony (

w produkcji energii elektrycznej może także zostać osiągnięty przy utrzymaniu tempa wzrostu z lat 

2008-2011 (średnio 1,2 punktu procentowego na rok) 

w ostatnim czasie nastąpiło gwałtowne zatrzymane inwestycji w sektorze OZE, spowodowane 

załamaniem rynku zielonych certyfikatów, przedłużającymi s

źródłach energii oraz zapowiedziami nowego systemu wsparcia o

w połowie 2013 r. inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej osiągnęły pułap 50% z roku ubiegłego. 

W związku z tym obecne progno

też zauważyć, że obecnie około połowa produkcji energii ze

z kontrowersyjnej technologii współspalania węgla z biomasą.

Wykres . Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto(%)

Źródło: EUROSTA 
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produkcji energii elektrycznej może także zostać osiągnięty przy utrzymaniu tempa wzrostu z lat 

2011 (średnio 1,2 punktu procentowego na rok) (Wykres ). Należy jednak zauważyć, że 

ostatnim czasie nastąpiło gwałtowne zatrzymane inwestycji w sektorze OZE, spowodowane 

załamaniem rynku zielonych certyfikatów, przedłużającymi się pracami nad ustawą o odnawialnych 

źródłach energii oraz zapowiedziami nowego systemu wsparcia opartego o aukcje. Przykładowo 

połowie 2013 r. inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej osiągnęły pułap 50% z roku ubiegłego. 

W związku z tym obecne prognozy dotyczące wzrostu udziału OZE nie są tak optymistyczne. Warto 
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Modernizacja w sektorze energetyki

konieczność dostosowania do wymogów ochrony środowiska (głównie wymogów UE w zakresie 

emisji zanieczyszczeń), ale także warunkowanym stanem technicznym instalacji i procesem 

inwestycyjnym związanym z rozwojem i wzroste

Przeprowadzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2010 r. ogólnopolski cykl kontrolny instalacji 

energetycznego spalania paliw o mocy >50MW, posiadających pozwolenia zintegrowane, wykazał, że 

ze 137 instalacji objętych cykl

zmniejszenie negatywnego wpływu instalacji na środowisko. W większości inwestycje te dotyczyły 

ochrony powietrza, w tym ograniczenia emisji pyłu (modernizacje kotłów, modernizacje instalacji 

odpylania spalin). Realizowane były również instalacje odsiarczania spalin oraz zadania mające na 

celu wymianę systemu monitorującego emisje oraz modernizacje kotłów w celu wdrożenia 

współspalania węgla z biomasą przy zapewnieniu spełniania standardów emisyjnych.

Przykłady działań modernizacyjnych w 2 największych koncernach energetycznych w kraju:

� w 2011 r. PGE opracowała „Program dostosowania aktywów wytwórczych PGE GiEK S.A. do 

wymogów środowiskowych wynikających z Dyre

on 18 zadań inwestycyjnych w zakresie odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. 

Obecnie zrealizowano 6 z nich, 12 zostanie sfinalizowane do 2016 roku. Łączne planowane 

nakłady inwestycyjne to ok. 2 mld PLN. Ponadto w Oddziale Elektrownia Bełchatów 

realizowany jest Program Kompleksow

nakładach inwestycyjnych ok. 9,5 mld PLN. 

� drugi co do wielkości koncern energetyczny TAURON na lata 2010

inwestycje w modernizację wysokości 48,8 mld PLN, z czego 9

wydanych do 2012 roku (29,3 mld PLN to wydatki związane z wytwarzaniem energii, w tym 

budową nowych bloków w technologii węglowej, gazowej i kogeneracji; 12,8 mld PLN to 

wydatki związane z dystrybucją energii; 3,9 mld PLN, wydane zost

odnawialną; 2 mld PLN na wydobycie).

Do 2020 r. polska energetyka powinna zainwestować ponad 100 mld PLN aby sprostać wymogom 

Unii Europejskiej w zakresie standardów ochrony środowiska oraz w odpowiedzi na założenia 

reformy wspólnego rynku energetycznego. Obecnie, ze względu na brak odpowiednich strategii 

politycznych, regulacji oraz nagromadzenie priorytetów (inwestowanie w gaz łupkowy, energetykę 

jądrową, nowe bloki konwencjonalne, spełnienie wymogów Unii Europejskiej w zakresie udziału OZ

doszło do paraliżu branży i wyczekiwania na kolejne istotne rozstrzygnięcia. Sytuację pogarsza spadek 
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Modernizacja w sektorze energetyki jest procesem ciągłym realizowanym nie tylko ze względu na 

konieczność dostosowania do wymogów ochrony środowiska (głównie wymogów UE w zakresie 

emisji zanieczyszczeń), ale także warunkowanym stanem technicznym instalacji i procesem 

inwestycyjnym związanym z rozwojem i wzrostem zapotrzebowania na energię.  

Przeprowadzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2010 r. ogólnopolski cykl kontrolny instalacji 

energetycznego spalania paliw o mocy >50MW, posiadających pozwolenia zintegrowane, wykazał, że 
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Przykłady działań modernizacyjnych w 2 największych koncernach energetycznych w kraju:

w 2011 r. PGE opracowała „Program dostosowania aktywów wytwórczych PGE GiEK S.A. do 

wymogów środowiskowych wynikających z Dyrektywy o emisjach przemysłowych

n 18 zadań inwestycyjnych w zakresie odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. 

Obecnie zrealizowano 6 z nich, 12 zostanie sfinalizowane do 2016 roku. Łączne planowane 

nakłady inwestycyjne to ok. 2 mld PLN. Ponadto w Oddziale Elektrownia Bełchatów 
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wydanych do 2012 roku (29,3 mld PLN to wydatki związane z wytwarzaniem energii, w tym 

budową nowych bloków w technologii węglowej, gazowej i kogeneracji; 12,8 mld PLN to 

wydatki związane z dystrybucją energii; 3,9 mld PLN, wydane zost

odnawialną; 2 mld PLN na wydobycie). 
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2006 2007 2008 2009 2010

181 | S t r o n a  
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cen węgla oraz spadek cen energii na rynku hurtowym - paradoksalnie niskie ceny energii nie 

pozwalają na domknięcie finansowe większości dużych projektów energetycznych.  

W 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu Opracowanie technologii zgazowania węgla dla 

wysokoefektywnej produkcji paliw i energii, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: 

Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2015 

przez konsorcjum, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W skład 

konsorcjum wchodzą ponadto: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej 

Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach (partnerzy naukowi) oraz Katowicki 

Holding Węglowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Południowy Koncern 

Energetyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. i ZAK S.A. (partnerzy przemysłowi). Całkowity 

budżet Projektu obejmuje dofinansowanie z NCBiR (80 mln PLN) oraz wkład własny partnerów 

przemysłowych, wynoszący ok. 9,8 mln PLN. Celem zadania badawczego jest opracowanie 

optymalnych konfiguracji oraz wytycznych procesowych i projektowych układów zgazowania węgla 

stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych, a w szczególności: 

� opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej procesu ciśnieniowego zgazowania węgla, 

� opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej procesu podziemnego zgazowania węgla, 

� optymalizacja i sprawdzenie w skali pilotowej procesów oczyszczania i konwersji gazu 

w powiązaniu z systemem usuwania CO2. 

Dyrektywa 2009/31/WE (CCS), w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla stanowiąca 

część pakietu energetyczno-klimatycznego nie została wdrożona do prawa polskiego w wymaganym 

terminie 25 czerwca 2011 r. W kwietniu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra 

Środowiska projekt nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego wdrażający zapisy dyrektywy CCS. 

30 sierpnia ustawa została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu, który 20 września wprowadził 

poprawki do tekstu ustawy.  

Dyrektywa CCS zobowiązuje państwa członkowskie doprze prowadzenia na swoim terytorium oceny 

możliwości bezpiecznego podziemnego składowania dwutlenku węgla. W 2008 r. Minister 

Środowiska podjął działania mające na celu odpowiednie poznanie struktur geologicznych kraju dla 

celów podziemnego składowania dwutlenku węgla mając na uwadze, iż są one kluczowe dla 

prowadzenia dalszej dyskusji na temat możliwości podjęcia przez Polskę zobowiązań wynikających 

z założeń pakietu klimatyczno–energetycznego i określenia ich skali. Na zamówienie MŚ w latach 

2008 -2012 realizowany był projekt Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego 

składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania, finansowany ze środków NFOŚiGW. Projekt 

realizowany był przez:  

� Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, 

� Instytut Gospodarki, Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, 

� Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

� Główny Instytut Górniczy w Katowicach, 

� Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, 

� Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. w Warszawie. 
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Wdrożenie dyrektywy CCS do krajowego porządku prawnego będzie stanowiło podstawę prawną do 

realizacji projektu demonstracyjnego technologii CCS na terenie kraju w ramach Programu 

Flagowego UE. Unijny program flagowy przewiduje budowę i przetestowanie w niewielkiej skali 8 

takich obiektów, przed ewentualnym zastosowaniem technologii CCS na skalę komercyjną. W celu 

realizacji projektów demonstracyjnych zostaną wykorzystane unijne mechanizmy wsparcia 

finansowego jak np. NER 300 czy Europejski Plan Naprawy Gospodarczej. W Polsce planowane jest 

uruchomienie jednego projektu demonstracyjnego CCS obejmującego instalację demonstracyjną do 

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla z nowo wybudowanego bloku 858 MW w Elektrowni 

Bełchatów. Krajowy projekt demonstracyjny będzie realizowany przez PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
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Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia 
przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu 
Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych.  
Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł 
energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie 
powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. 
ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 
tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla 
SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. Trzeba dodać, 
że są to limity niezwykle trudne do dotrzymania dla 
kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny nawet 
przy zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy 
spalinowe. 
Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone 
przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego 
o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 
mikrometra (PM 2,5).  

Zobowiązania akcesyjne: 
-związane z dyrektywą NEC dla SO2 i NOx zostały spełnione 
w 100% - w latach 2009-2011 nie przekroczono rocznych 
limitów emisji SO2, NOx, NMLZO i NH3 (Tabela ). 
- związane z dyrektywą LCP realizowane były w stopniu 
zadowalającym choć odnotowywano niewielkie przekroczenia 
limitów (Tabela , Tabela ,  
Tabela ). 
KE przygotowuje nowelizację dyrektywy NEC i wyznaczenie 
zaostrzonych pułapów na rok 2020.  
Dyrektywa 2010/75/WE (IED) zastępująca od 2016 r. dyrektywę 
LCP zaostrza standardy emisyjne dla SO2, NOx i pyłów 
z obiektów energetycznego spalania. Polska zamierza 
skorzystać z PPK - mechanizmu derogacyjnego na lata 2016-
2020. 
W latach 2009-2011 występowały w większości stref na terenie 
kraju przekroczenia norm jakości powietrza dla PM10 i PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu (Tabela 28 ). 

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, 
konieczność podjęcia działań 
wynika ze zobowiązań 
akcesyjnych. 
 
Wpływ na środowisko: 
bezpośredni – redukcja emisji 
oraz realizacja programów 
naprawczych prowadzą do 
poprawy jakości powietrza 
i zmniejszenia presji na 
środowisko. 

Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację 
emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez 
wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 

Założenia do ustawy o przeciwdziałaniu substancjom 
zubażającym warstwę ozonową i gazom fluorowanym zostały 
przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2013 r.  
Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę podmiotów 
używających substancje zubożające warstwę ozonową w celu 
wyegzekwowania takiego postępowania z nimi, aby ograniczać 
ich szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze (zgodnie z art. 
32 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową). 

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni 
Wpływ na środowisko: 
bezpośredni- zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego 
z procesów wytwarzania energii; zadanie to jest 
szczególnie trudne, dlatego że struktura przemysłu 
energetycznego Polski jest głównie oparta na spalaniu 
węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat. 

W latach 2009 – 2011 nastąpiła redukcja emisji SO2, NOx i pyłu 
drobnego z procesów wytwarzania energii, jednak jej tempo 
było wolniejsze niż w latach 2006-2008. W przypadku NOx 
wartość emisji w roku 2011 była nieznacznie wyższa niż w roku 
2008. (Wykres , Wykres , Wykres ).  

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni  
Wpływ na środowisko: 
Bezpośredni, - zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska 
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Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

Możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki 
energetycznej Polski do 2030 r., w której zawarte będą 
mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, 
jak i promujące rozwój odnawialnych źródeł energii; te 
dwie metody, bowiem w najbardziej radykalny sposób 
zmniejszają emisję wszelkich zanieczyszczeń do 
środowiska, jak też są efektywne kosztowo 
i akceptowane społecznie.  
Polska zobowiązała się do tego, aby udział odnawialnych 
źródeł energii w 2010 r. wynosił nie mniej niż 7,5%, 
a w 2020 r. - 14% (wg Komisji Europejskiej udział 
powinien być nie mniejszy niż 15%); tylko przez szeroką 
promocję korzystania z tych źródeł, wraz z zachętami 
ekonomicznymi i organizacyjnymi Polska może wypełnić 
te ambitne cele. 

10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę 
energetyczną Polski do 2030 roku”. Zawierała ona zapisy 
dotyczące stymulacji oszczędności energii i promowania 
odnawialnych źródeł energii. Większość z zapisów dotyczących 
promowania odnawialnych źródeł energii nie została jednak 
zrealizowana. W przewidzianym terminie (grudzień 2010 r.) nie 
wdrożono do prawa polskiego Dyrektywy w sprawie OZE 
(2009/28/WE).  
 
Przewidziany na 2010 r. poziom 7,5% udziału OZE w końcowym 
zużyciu energii brutto został osiągnięty (9,3%). W ostatnim 
czasie nastąpiło jednak gwałtowne zatrzymane inwestycji w 
sektorze OZE. Obecnie około połowa produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych pochodzi z kontrowersyjnej technologii 
współspalania węgla z biomasą. 

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni 
 
Wpływ na środowisko: 
pośredni 

Modernizacja systemu energetycznego, która musi być 
podjęta jak najszybciej nie tylko ze względu na ochronę 
środowiska, ale przede wszystkim ze względu na 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej; decyzje 
o modernizacji bloków energetycznych i całych 
elektrowni powinny zapadać przed rokiem 2010 ze 
względu na długi okres realizacji inwestycji w tym 
sektorze; może tak się stać jedynie przez szybką 
prywatyzację sektora energetycznego i związanym z nią 
znacznym dopływem kapitału inwestycyjnego. 

Modernizacja w sektorze energetyki jest procesem ciągłym 
realizowanym nie tylko ze względu na konieczność 
dostosowania do wymogów ochrony środowiska (głównie 
wymogów UE w zakresie emisji zanieczyszczeń), ale także 
warunkowanym stanem technicznym instalacji i procesem 
inwestycyjnym związanym z rozwojem i wzrostem 
zapotrzebowania na energię.  
Przykłady realizowanych działań modernizacyjnych: 
modernizacje kotłów, modernizacje instalacji odpylania spalin, 
instalacje odsiarczania spalin, wymiana systemu 
monitorującego emisje, modernizacje kotłów w celu wdrożenia 
współspalania węgla z biomasą przy zapewnieniu spełniania 
standardów emisyjnych. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, 
modernizacja musi być 
wykonywana ze względu na 
stan techniczny instalacji, 
przepisy UE dot. ochrony 
środowiska i klimatu oraz 
wzrost zapotrzebowania na 
energię. 
 
Wpływ na środowisko: 
pośredni 
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Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, wielkość presji 

i skuteczność działań 
ochronnych 

W latach 2009-2012 także podjęcie działań związanych 
z gazyfikacją węgla (w tym także z gazyfikacją 
podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania 
dwutlenku węgla; dopiero dzięki uruchomieniu pełnego 
pakietu ww. działań można liczyć na wypełnienie przez 
Polskę zobowiązań wynikających z opisanych wyżej 
dyrektyw. 

Od 2010 do 2015 r. realizowany jest projekt „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej 
produkcji paliw i energii”, finansowany przez NCBiR (80 mln zł). 
Liderem konsorcjum projektowego jest AGH w Krakowie. 
Na zamówienie MŚ w latach 2008 -2012 realizowany był projekt 
„Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem 
monitorowania”, finansowany ze środków NFOŚiGW. 
Dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania 
dwutlenku węgla (CCS) nie została wdrożona do prawa 
polskiego w wymaganym terminie 25 czerwca 2011 r.  

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni, działania 
w zakresie CCS wynikają 
z realizacji zapisów 
Dyrektywy 2009/31/WE, 
działania w zakresie 
gazyfikacji węgla prowadzone 
są w ramach Strategicznego 
Programu Badań Naukowych 
i Prac Rozwojowych  
 
Wpływ na środowisko: 
brak: na obecnym etapie brak 
jest wdrożeń mogących mieć 
wpływ na stan środowiska 

Konieczne opracowanie i wdrożenie przez właściwych 
marszałków województw programów naprawczych 
w 161 strefach miejskich, w których notuje się 
przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 
i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE. 
Za programy te, polegające głównie na eliminacji niskich 
źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków 
transportu, odpowiedzialne są władze samorządowe. 

Wdrożenie Dyrektywy CAFE nastąpiło nowelizacją ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska dn. 13 kwietnia 2012 r. 
Programy ochrony powietrza zostały opracowane i wdrożone 
w strefach, w których odnotowano przekroczenia standardów. 
Liczba stref z przekroczeniami zmieniała się na przestrzeni lat ze 
względu na zmiany legislacyjne. W 2011 r. przekroczenia 
odnotowano we wszystkich wydzielonych 46 strefach, przy 
czym dla PM10 w 42 strefach, a dla PM2,5 w 21 strefach. 
Programy ochrony powietrza są realizowane we wszystkich 
województwach zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) i aktualizowane 
na podstawie corocznej oceny jakości powietrza w strefach. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na realizację 
działań – pośredni. 
Konieczność podjęcia działań 
wynika z POŚ i z wdrożenia 
dyrektywy CAFE . 
 
Wpływ na środowisko: 
bezpośredni – realizacja 
programów naprawczych 
prowadzi do poprawy jakości 
powietrza i zmniejszenia 
presji na środowisko. 

Do roku 2010 przewiduje się także uruchomienie 
pierwszej linii kolejowej dla samochodów ciężarowych 
przejeżdżających przez Polskę w tranzycie wschód 
zachód (tzw. transport intermodalny). Wysokie ceny 
paliw silnikowych powodują, że obecnie tranzyt kolejowy 
staje się opłacalny. 

Nie zidentyfikowano realizacji działania. 

Nie 
zidentyfikowa
no realizacji 

działania 

brak 
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4.15. OCHRONA WÓD 

Główny nurt działań w obszarze „Ochrona wód”, nakierowanych na osiągnięcie celu 

średniookresowego - dobrego stanu wód do 2015, polegał na realizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).  

Zgodnie z założeniami KPOŚK, wyznaczony na 2015 r. cel dot. osiągnięcia 75% redukcji całkowitego 

azotu i fosforu w ściekach komunalnych może zostać osiągnięty, gdy wszystkie aglomeracje powyżej 

15 000 RLM zostaną wyposażone w oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów 

(przy konwencjonalnym oczyszczaniu w aglomeracjach o wielkości 2000 -15 000 RLM). Wszystkie 

aglomeracje powyżej 15 000 RLM powinny były osiągnąć efekt oczyszczania ścieków do końca 2010 r. 

Stwierdzono jednak opóźnienia w realizacji inwestycji w 126 aglomeracjach, dlatego aktualizacja 

KPOŚK w 2010 r. wprowadziła zmianę terminów zakończenia inwestycji na realne do osiągnięcia (dla 

60 aglomeracji będzie to rok 2015). Przyczynami opóźnień są: przewlekłe procedury administracyjne 

przygotowania inwestycji, trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje, 

długotrwałe postępowania przetargowe, przewlekłe procedury przygotowania i podpisywania 

memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. Dużym problemem jest również brak 

środków finansowych na realizację tych inwestycji oraz obecny kryzys gospodarczy. Zaistniałe 

opóźnienia w realizacji inwestycji wpłynęły negatywnie na osiągniecie celów pośrednich wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego. Na podstawie sprawozdania z wykonania KPOŚK za lata 2010-2011 wynika 

m.in., że: 

� oszacowana redukcja całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzących 

z aglomeracji w 2011 r. wyniosła 76%., a więc cel redukcji 86% całkowitego ładunku ścieków 

ulegających biodegradacji do końca 2010 r. nie został osiągnięty; 

� redukcja ładunku zanieczyszczeń biogennych wyniosła w 2011 r. 61,1% dla azotu ogólnego 

i 61,8% dla fosforu ogólnego, a więc osiągnięcie celu 75% redukcji całkowitego ładunku azotu 

i fosforu w 2015 r. jest zagrożone. 

Jako powód zaistniałej sytuacji wskazano na niedostateczne wyposażenie aglomeracji w sieć 

kanalizacyjną (w dalszym ciągu ponad 6 milionów mieszkańców aglomeracji wymaga skanalizowania) 

oraz opóźnienia niektórych inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków.  

Nakłady finansowe poniesione w latach 2010 – 2011 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację 

oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 15,1 mld PLN., 

z czego 69% wydatkowano na budowę sieci a 31% na inwestycje związane z oczyszczalniami. 

Największy udział w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne 

gmin (wynoszą prawie 41% ogólnej wartości nakładów finansowych) oraz fundusze zagraniczne 

stanowiące prawie 36,5%.  

W ramach POIiŚ ze środków UE dofinansowano w latach 2007-2013 ponad 220 projektów dot. 

budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji powyżej 15 000 

RLM na łączną kwotę ponad 11 mld PLN. Ze środków NFOŚiGW sfinansowane zostały 203 tego typu 

projekty (4,5 mld PLN). 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI niecałe 8% gmin zadeklarowało, że zrealizowało wszystkie 

zobowiązania wynikające z KPOŚK, 40% gmin zadeklarowało zrealizowanie ponad 50% zobowiązań, 

a blisko 23% gmin – poniżej 50% zobowiązań.  
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Do końca 2013 r. planowane jest przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo wodne, która wprowadzić ma 

nową definicję aglomeracji, w pełni zgodną z dyrektywą ściekową 97/271/EWG, co pozwoli na 

podział aglomeracji na mniejsze obszary, a to z kolei ma istotne znaczenie w zakresie określania 

standardów odprowadzania ścieków. Drugą zasadniczą zmianę, jaką wprowadzić ma nowelizacja 

Prawa wodnego, jest przejście z art. 5.4 na art. 5.2 dyrektywy ściekowej w związku z błędną 

transpozycją dyrektywy ściekowej. Polska wdrażała dotąd dyrektywę 97/271/EWG w trybie art. 5.4 

(alternatywnym do 5.2), podczas gdy zapisany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy (do 

31.12.2015) dotyczy art. 5.2 (oraz art. 4). W związku z tym wypełnienie wymogów wynikających z art. 

5.4 powinno było nastąpić z dniem przystąpienia Polski do UE, co nie miało miejsca. Planowana 

nowelizacja Prawa wodnego wraz z rozporządzeniami ma wprowadzić tryb art. 5.2, dzięki czemu 

obowiązującym terminem wdrożenia będzie 31 grudnia 2015. Zastosowanie art. 5.2 będzie oznaczać, 

że oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów obowiązywać będą już aglomeracje powyżej 

10 000 RLM, natomiast oczyszczalnie w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM będą musiały mieć 

podwyższone standardy oczyszczania. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych 

inwestycji w ramach KPOŚK, których wartość oszacowano na 1,8 mld PLN.  

Działania dotyczące opracowania Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy oraz 

Programu Wodno-środowskowego Kraju opisane zostały w rozdziale 4.10 Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wody. 

Zgodnie z RDW, rozpoczęcie realizacji działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju 

(PWŚK) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 lat od dnia wejścia w życie RDW, czyli do 22 grudnia 

2012 roku (działania zapisane w Planach Gospodarowania Wodami stanowią podsumowanie 

programów działań zawartych w PWŚK).Działania podstawowe zawarte w PWŚK, przyjętym w 2010 

r., skierowane są do realizacji niemal we wszystkich częściach wód, na terenie całego kraju. 

W ramach działań podstawowych zastosowano podział na dwie grupy, tj. działania podstawowe 

grupy A i B. Działania podstawowe grupy A wynikają z: 

� Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

� Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 

kanalizacji zbiorczej; 

� Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające 

wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód; 

� Programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego; 

� Działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami 

substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska wodnego 

lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego. 

Działania podstawowe grupy B obejmują: 

� Działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie przez te 

części wód dobrego potencjału; 

� Działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w pozostałych 

dyrektywach); 

� Zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11 ust. 3 RDW. 
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Działania zawarte z PWŚK zostały uruchomione, np. w ramach realizacji KPOŚK czy programów 

działań dla OSN, co opisano w innych częściach niniejszego rozdziału. Barierą w realizacji dużej części 

działań jest brak środków na ich sfinansowanie. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko ok. 6 % gmin zadeklarowało podjęcie działań 

wynikających z Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy. Były to działania wynikające 

z KPOŚK, melioracje i regulacje koryt rzeki.  

Programy działań specjalnych mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego przez 

substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych nie 

zostały opracowane w latach 2009-2012 i nie istnieje obowiązek prawny ich sporządzania. Zgodnie 

z art. 5 dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki 

wodnej, Państwa Członkowskie zobowiązane są do opracowania wykazu emisji, zrzutów i strat 

wszystkich substancji priorytetowych i substancji zanieczyszczających wymienionych w części 

A załącznika I do tej dyrektywy na podstawie informacji zebranych zgodnie z procedurą regulacyjną 

przewidzianą w RDW (artykuł 5 i 8) oraz w Rozporządzeniu (WE) nr 166/2006. Zgodnie z art. 113 

Ustawy Prawo wodne obowiązek sporządzenia wykazów wielkości emisji i stężeń substancji 

priorytetowych i innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone 

środowiskowe normy jakości, spoczywa na dyrektorach RZGW, a po raz pierwszy sporządza się je 

w terminie do 31 grudnia 2013 r. Obecnie ww. wykazy są przygotowaniu w przez RZGW. Na ich 

podstawie powstać mają plany działań służących eliminowaniu substancji priorytetowych z wód 

powierzchniowych. 

W okresie od maja 2008 do kwietnia 2012 wyznaczonych było w Polsce 19 obszarów szczególnie 

narażonych na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), które umocowane były prawnie 

rozporządzeniami dyrektorów RZGW. Powierzchnia wyznaczonych OSN wynosiła 4623,14 km2, co 

stanowiło ok. 1,48% powierzchni kraju (o 0,5% mniej w stosunku do stanu z 2004 r. - przyczyną 

zmniejszenia powierzchni OSN w 2008 r. było m.in. wyznaczenie ich w zlewniach rzek wg obrębów 

geodezyjnych a nie granic gmin, jak w 2004 r.). Dla wszystkich zweryfikowanych i nowo 

wyznaczonych OSN opracowano programy działań, które wprowadzone zostały w życie 

rozporządzeniami dyrektorów RZGW w 2008 r. 

KE nie była usatysfakcjonowana powierzchnią OSN stanowiącą 1,48 % powierzchni kraju. W związku 

z powyższym w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. poszczególne RZGW dokonały kolejnej weryfikacji 

OSN, na podstawie przekazanej przez MRiRW ekspertyzy Ocena presji rolniczej na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na 

zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego, wykonanej w 2011 r. przez IUNG-PIB 

w Puławach, zawierającej twarde naukowe dowody oraz analizy na temat stanu rolnictwa w Polsce 

wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód powierzchniowych. Konsekwencją weryfikacji 

było zwiększenie w 2012 r. powierzchni OSN do 13 935,06 km2 (4,46 % powierzchni kraju), co stanowi 

3-krotny (ok. 200 % ) wzrost w stosunku do stanu z 2008 r. Dla wszystkich nowo wyznaczonych OSN 

w liczbie 48 opracowano programy działań, które wprowadzone zostały w życie rozporządzeniami 

dyrektorów RZGW w 2012 r. 

Należy zauważyć, że o ile wyznaczanie OSN i opracowywanie dla nich planów działań leży w gestii 

RZGW, to realizacja zadań określonych w programach leży po stronie sektora rolniczego. Jak wynika 

z Raportu z realizacji przepisów dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w latach 2008-2012, 

najczęstsze problemy zw. z realizacją programów działań na OSN wynikały przede wszystkim 
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z trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z programów rolno-środowiskowych PROW przez 

rolników zamieszkałych na OSN oraz trudności z finansowaniem działań należących do rolników, 

dotyczących wykonania badań glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia. Ponadto ze 

względu na brak danych dot. intensywności rolnictwa w skali gmin/miejscowości trudno jest określić 

efektywność programów działań oraz ich rzeczywisty koszt. 

Z Raportu z realizacji przepisów dyrektywy azotanowej w latach 2008-2012 wynika, że krajowe saldo 

bilansu azotu uległo niewielkiemu wzrostowi w odniesieniu do poprzedniego okresu raportowania, 

jednak mogło to być spowodowane również ekstremalnymi zdarzeniami klimatycznymi, gdyż mają 

one wpływ na wysokość plonów, a co za tym idzie na ilość azotu odebranego ze środowiska. 

Wielkości stosowanego azotu w rolnictwie w przeliczeniu na hektar użytków rolnych wynosiły 

odpowiednio: w poprzednim okresie – 94,1 kg N/ha UR, w okresie bieżącym – 107,0 kg N/ha UR 

(średnia z lat 2007-2010) UR, co wskazuje na wyraźny wzrost zużycia azotu w rolnictwie. 

W porównaniu do poprzedniego okresu, dla wspólnych stanowisk wód powierzchniowych stan 

stabilny wystąpił 14,3% punktów, znaczny wzrost stężeń w 35,7%, a znaczny spadek 5,3 % stanowisk. 

W odniesieniu do poprzedniego okresu, dla wspólnych stanowisk wód podziemnych odnotowano 

stan stabilny w 47% punktów, znaczny wzrost stężeń w 6,5% a znaczny spadek w 8,9% punktów. 

Działania związane z realizacją Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego 

o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód włączone zostały do PWŚK. 

W Programie zidentyfikowano 114 zakładów spożywczych odprowadzających ścieki o wielkości nie 

mniejszej niż 4 000 RLM do wód. Według stanu na rok 2005 wszystkie te zakłady wyposażone były 

w biologiczne oczyszczalnie ścieków zapewniające 99% redukcji ładunków zanieczyszczeń 

organicznych, natomiast 51 zakładów nie dotrzymywało standardów odpływu w zakresie azotu 

i fosforu ogólnego. W ramach cyklu kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska pt. Ocena 

spełniania przez zakłady przemysłu rolno -spożywczego wymogów art. 13 Dyrektywy Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. na dzień 31 grudnia 2009 r. kontrolą objęto 113 zakładów. Z 39 

zakładów, które nie spełniały wymagań art. 13 ww. dyrektywy na dzień 31 grudnia 2009 r. 

naruszenia usunęło 27 zakładów z 5 województw: kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego. Na dzień 15 marca 2011 r. wymagań nie 

spełniało jeszcze 9 zakładów w 5 województwach: lubuskim (zakład Bolemin), łódzkim (Brat-Pol Sp. 

z o. o., ZPM Gaik, OSMLECZ Sokolniki), mazowieckim (Dinter ZP Bachorza, ZPOW Agropol Sp. z o. o., 

Coca-Cola Radzymin), podlaskim (OSM Piątnica), śląskim (Spółdzielcza Agrofirma „Szczekociny"). 

Według informacji WIOŚ, na dzień 29 lutego 2012 r. spośród ww. zakładów wymagania spełniają 

3 zakłady, 1 zakończył działalność produkcyjną i jest w stanie likwidacji, 1 zawiesił działalność, 

natomiast 4 zakłady w 4 województwach nadal nie spełniają wymagań art. 13 ww. dyrektywy. 

Projekty dotyczące wyposażenia gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe 

były przedmiotem wsparcia w ramach PROW (działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych). 

W wyniku udzielonego wsparcia, do końca 2012 r. w gospodarstwach rolnych wybudowano 103 tys. 

m3 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz ponad 83 tys. m2 powierzchni płyt obornikowych. 

Obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)ustanawiane są przez Dyrektorów 

RZGW w drodze aktów prawa miejscowego. Do września 2013 nie ustanowiono jeszcze żadnego 

obszaru ochronnego GZWP, a przygotowania stosownych rozporządzeń Dyrektorów RZGW są na 

różnym stopniu zaawansowania, po części z powodu braków w dokumentacji GZWP. Działania 
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polegające na dokumentowaniu hydrogeologicznym GZWP opisane zostały szerzej w rozdziale 4.10 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

Strefy ochrony ujęć wód podziemnych ustanawiane są na wniosek właściciela ujęcia przez dyrektora 

RZGW w drodze aktu prawa miejscowego. 

W latach 2009-2012 sieć monitoringu jakości wód przechodziła przekształcenia. Najważniejsze 

zmiany, które miały wpływ na ilość punktów pomiarowych sieci to: 

� w 2010 r. usunięcie z sieci monitoringu wszystkich punktów na dopływach i odpływach 

z jezior (przemawiały za tym względy merytoryczne i praktyczne); 

� w 2011 r. wprowadzenie zasady: 1 jednolita część wód = 1 punkt reprezentatywny, zgodnie 

z Rozporządzeniem MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Powyższe zmiany miały na celu uporządkowanie sieci monitoringu wód. W ocenie GIOŚ redukcja 

liczby punktów pomiarowych nie wpłynęła negatywnie na jakość monitoringu. 

W latach 2009-2012 poszerzono zakres prowadzonych pomiarów:  

� zakres badanych parametrów biologicznych rozszerzono zgodnie z wymogami RDW (w 2013 

r. osiągnięto prawie komplet wymaganych wskaźników); 

� zakres badanych parametrów chemicznych poszerzano stopniowo o kolejne substancje 

priorytetowe (tu konieczne są bardzo specjalistyczne badania wymagające zastosowania 

zaawansowanego sprzętu pomiarowego oraz obsługi przez wysoko wykwalifikowaną kadrę). 

Włączenie substancji priorytetowych do zakresu badań prowadzonych w ramach monitoringu wód 

było możliwe dzięki doposażeniu laboratoriów i sieci pomiarowych w chromatografy gazowe, 

chromatografy jonowe, spektrometry absorpcji atomowej, mikroskopy (stereoskopowe 

i odwrócone), analizatory węgla całkowitego (TOC) oraz mobilne laboratoria do pobierania próbek 

wody i ścieków w ramach projektu Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, 

wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej analitycznej dla sieci laboratoriów 

Inspekcji Ochrony Środowiska, dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ w kwocie blisko 40 

mln PLN. 

Organem wykonawczym Konwencji Helsińskiej jest Komisja ochrony środowiska morskiego Morza 

Bałtyckiego (Komisja Helsińska, HELCOM). W skład HELCOM wchodzą reprezentanci wszystkich 

państw nadbałtyckich oraz Komisji Europejskiej. Od 2008 r. przewodniczącym delegacji 

reprezentującym Polskę w HELCOM jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Krajowy Sekretariat 

Konwencji Helsińskiej został umiejscowiony w GIOŚ, a od 2011 r. działa pod nazwą Sekretariat ds. 

Morza Bałtyckiego (SMB).W latach 2009 – 2012 GIOŚ za pośrednictwem SMB intensywnie 

uczestniczył w działaniach na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego zarówno na 

poziomie międzynarodowym jak i lokalnym –w ramach HELCOM, Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego i Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej oraz współpracował z innymi 

resortami, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. W 2010 r. GIOŚ opracował 

Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, który został rozpatrzony przez 

Komitet do Spraw Europejskich w dn. 31.08.2010 r. W odniesieniu do Strategii Unii Europejskiej dla 

regionu Morza Bałtyckiego od 2009 r. polski SMB (wspólnie z Finlandią) koordynuje obszar 

priorytetowy 1 - Ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych 

oraz realizuje projekt flagowy Ocena potrzeby usuwania zanieczyszczonych wraków i broni 
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chemicznej, zawarte w Planie Działania implementującym Strategię.

GIOŚ działaniom, zapewniany jest efekt synergii działań w realizacji zadań wynikających z Konwencji 

Helsińskiej, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii 

Morskiej, mających wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego. Przyk

harmonizacji prac prowadzonych w regionie Bałtyku jest działanie grupy eksperckiej HELCOM MUNI, 

powołanej z inicjatywy Polski jako lidera projektu flagowego Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego i prowadzone w tym zakresie wspólne działania na r

chemicznej z Bałtyku. 

W 2008 r. wytworzonych zostało 567 tys. Mg s.m. 

w 2012 r. – 533 tys. Mg s.m. (dane GUS) 

ciągły wzrost rocznie wytwarzanej masy osadów aż

wzrost związany jest z rozwojem

Celami Kpgo 2010 oraz Kpgo

ograniczenie ich składowania oraz zwiększenie ilości osadów przekształcanych termicznie. Jak wynika 

z danych GUS, ilość osadów składowanych w latach 2009

osadów przekształcanych termicznie rosła i wzrost ten nasilił 

do okresu poprzedzającego. 

Wykres . Osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych 

2005-2012 (tys. ton) 

 Źródło: GUS 

Z Kpgo 2014 wynika, że w 2010

o łącznej wydajności 37 300 Mg/rok,

obejmujące budowę instalacji do suszenia i termicznego przekształcania komunalnych osadów 

ściekowych, które będą mogły zagospodarować łącznie

w Departamencie Zasobów Wodnych MŚ powołany został zespó

zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Przykłady zrealizowanych projektów dot. innowacyj

� Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki 

odpadowej - projekt realizowany w latach 2011

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, dofina

LIFE+ oraz ze środków NFOŚiGW;

� Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań 

dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
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Planie Działania implementującym Strategię. Dzięki podejmowanym przez 

est efekt synergii działań w realizacji zadań wynikających z Konwencji 

Helsińskiej, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii 

Morskiej, mających wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego. Przyk

harmonizacji prac prowadzonych w regionie Bałtyku jest działanie grupy eksperckiej HELCOM MUNI, 

powołanej z inicjatywy Polski jako lidera projektu flagowego Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego i prowadzone w tym zakresie wspólne działania na rzecz oceny potrzeby 

orzonych zostało 567 tys. Mg s.m. osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków

Mg s.m. (dane GUS) – a więc mniej niż w 2008 r., choć Kpgo

t rocznie wytwarzanej masy osadów aż do 746 Mg s.m. w roku 2022. Prognozowany 

wzrost związany jest z rozwojem systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków zgodnie z KPOŚK.

Kpgo 2014 w zakresie komunalnych osadów ściekowych jest m.in

ograniczenie ich składowania oraz zwiększenie ilości osadów przekształcanych termicznie. Jak wynika 

z danych GUS, ilość osadów składowanych w latach 2009-2012 zmniejszała się, natomiast ilość 

osadów przekształcanych termicznie rosła i wzrost ten nasilił się w latach 2009-

. Osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych – przekształcane termicznie i składowane w latach 

2010 r. w Polsce istniały 3 spalarnie komunalnych osadów ściekowych

300 Mg/rok, a w największych miastach realizowane były inwestycje 

budowę instalacji do suszenia i termicznego przekształcania komunalnych osadów 

które będą mogły zagospodarować łącznie 189 tys. Mg/rok

Wodnych MŚ powołany został zespół, który opracować ma strategię 

zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

Przykłady zrealizowanych projektów dot. innowacyjnych metod odzysku osadów ściekowych:

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki 

projekt realizowany w latach 2011-2014 przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, dofinansowany ze środków UE w ramach 

LIFE+ oraz ze środków NFOŚiGW; 

Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań 

dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki – 

2007 2008 2009 2010 2011

przekształcone termicznie składowane

Dzięki podejmowanym przez 

est efekt synergii działań w realizacji zadań wynikających z Konwencji 

Helsińskiej, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii 

Morskiej, mających wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego. Przykładem 

harmonizacji prac prowadzonych w regionie Bałtyku jest działanie grupy eksperckiej HELCOM MUNI, 

powołanej z inicjatywy Polski jako lidera projektu flagowego Strategii UE dla regionu Morza 

zecz oceny potrzeby usuwania broni 

osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, 

Kpgo 2014 przewiduje 

w roku 2022. Prognozowany 

systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków zgodnie z KPOŚK. 

2014 w zakresie komunalnych osadów ściekowych jest m.in. 

ograniczenie ich składowania oraz zwiększenie ilości osadów przekształcanych termicznie. Jak wynika 

2012 zmniejszała się, natomiast ilość 

-2012 w porównaniu 

przekształcane termicznie i składowane w latach 

 

r. w Polsce istniały 3 spalarnie komunalnych osadów ściekowych 

a w największych miastach realizowane były inwestycje 

budowę instalacji do suszenia i termicznego przekształcania komunalnych osadów 

189 tys. Mg/rok s.m. W 2013 r. 

ł, który opracować ma strategię 

nych metod odzysku osadów ściekowych: 

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki 

2014 przez Instytut Mechanizacji 

nsowany ze środków UE w ramach 

Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań 

 projekt zrealizowany 

2011 2012
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w latach 2009-2011 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, 

dofinansowany z EFRR w ramach POIG; 

� Budowa węzła utylizacji osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków Jamno 

w Koszalinie - zrealizowany na działającej oczyszczalni ścieków o przepustowości 40.000 

m3/d i RLM 200 000; zastosowana technologia polegająca na wykorzystaniu w procesie 

suszenia tzw. dehydratorów jest jedną z najnowocześniejszych na świecie i jedyną taką 

w Polsce - osady z suszarni są praktycznie suche (90-92%), w postaci granulatu, 

zhigienizowane i pozbawione zapachu; projekt dofinansowany został ze środków NFOŚiGW.  

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI blisko 30 % gmin zadeklarowało, że do roku 2012 w pełni 

rozwiązało problem zagospodarowania osadów ściekowych, kolejne 33% rozwiązało ten problem 

częściowo. Zastosowane rozwiązania ocenione zostały przez 23% jako w pełni skuteczne i efektywne 

ekonomicznie.
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Obszar Ochrona wód Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji 
całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych kończąc krajowy program budowy 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich 
aglomeracji powyżej 2 000 RLM. Osiągnięcie tego celu 
będzie oznaczało przywrócenie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także 
realizację Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego walki 
z eutrofizacją wód Bałtyku. 
Naczelnym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony 
zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego 
stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie 
i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Ten 
długofalowy cel powinien być zrealizowany do 2015 r. tak, 
jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, natomiast 
w polskim prawodawstwie ustawa - Prawo wodne. Cel ten 
będzie realizowany przez opracowanie dla każdego 
wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu 
gospodarowania wodami oraz programu wodno-
środowiskowego kraju. W tych dokumentach planistycznych 
zawarte będą między innymi informacje na temat działań, 
które należy podjąć w terminie do końca 2012 r., aby móc 
osiągnąć zakładane cele środowiskowe. Plany 
gospodarowania wodami opracowane zostaną do grudnia 
2009 r. Dokumenty te, zgodnie z ustawą - Prawo wodne, 
zatwierdzane są przez Radę Ministrów. 

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK): 
 
- zapisany w Traktacie Akcesyjnym cel dot. osiągnięcia redukcji 86% 
całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji do końca 2010 r. 
w nie został osiągnięty - w 2011 roku redukcja wyniosła 76%.  
- redukcja ładunku zanieczyszczeń biogennych wyniosła w 2011 r. 61,1% 
dla azotu ogólnego i 61,8% dla fosforu ogólnego, a więc osiągnięcie celu 
75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w 2015 r. jest zagrożone. 
 
Do końca 2013 r. planowane jest przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo 
wodne, która wprowadzić ma nową definicję aglomeracji, oraz przejście 
z art. 5.4 na art. 5.2 dyrektywy 97/271/EWG w związku z błędną 
transpozycją dyrektywy ściekowej. 
 
Działania dotyczące opracowania Planów Gospodarowania Wodami na 
obszarze dorzeczy oraz Programu wodno-środowiskowego Kraju opisane 
zostały w rozdziale 4.10 -Racjonalne gospodarowanie zasobami wody. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają z prawa 
UE i KPOŚK 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni, 
redukcja 
zanieczyszczenia 
wód 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 
z podwyższonym usuwaniem biogenów dla wszystkich 
aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich 
sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (priorytet I). 

Stwierdzono opóźnienia w realizacji inwestycji w 126 aglomeracjach, 
dlatego aktualizacja KPOŚK w 2010 r. wprowadziła zmianę terminów 
zakończenia inwestycji na realne do osiągnięcia (w 60 aglomeracjach 
będzie to rok 2015).  

W ramach POIiŚ ze środków UE dofinansowano ponad 220 projektów dot. 
budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla 
aglomeracji powyżej 15 000 RLM na łączną kwotę ponad 11 mld PLN. Ze 
środków NFOŚiGW sfinansowane zostały 203 tego typu projekty (4,5 mld 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają z prawa 
UE i KPOŚK 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni, 
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Obszar Ochrona wód Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

PLN). Działania dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnych były również finansowane przez WFOŚiGW. 

redukcja 
zanieczyszczenia 
wód 

Uruchomienie działań zapisanych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce 
oraz w programie wodno-środowiskowym kraju. 

Działania zawarte z PWŚK zostały uruchomione, np. w ramach realizacji 
KPOŚK czy programów działań dla OSN, co opisano w innych kierunkach 
działań z niniejszego obszaru.  
Działania wynikające PWŚK dofinansowywane są ze środków POIiŚ, PROW, 
PO RYBY, RPO, WFOŚiGW, EWT, EFR.  
Należy zaznaczyć, że działania zapisane w Planach Gospodarowania 
Wodami stanowią podsumowanie programów działań zawartych w PWŚK. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają z prawa 
polskiego i UE 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Opracowanie programów działań specjalnych mających na 
celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego przez 
substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące 
przede wszystkim ze źródeł przemysłowych 

„Programy działań specjalnych” nie zostały opracowane i nie istnieje 
obowiązek prawny ich sporządzania. 
Zgodnie z art.113 Ustawy Prawo wodne obowiązek sporządzenia 
wykazów wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych i innych 
substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone 
środowiskowe normy jakości, spoczywa na dyrektorach RZGW, a po raz 
pierwszy sporządza się je w terminie do 31 grudnia 2013 r. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają 
z dyrektywy 
2008/105/WE 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Realizacja programów działań na obszarach szczególnie 
narażonych na azotany pochodzenia rolniczego 

W okresie od maja 2008 do kwietnia 2012 wyznaczonych było w Polsce 
19OSN, stanowiących ok. 1,48% powierzchni kraju  
Dla wszystkich zweryfikowanych i nowo wyznaczonych OSN opracowano 
programy działań, które wprowadzone zostały w życie rozporządzeniami 
dyrektorów RZGW w 2008 r. 
W związku z zastrzeżeniami KE w 2012 r. dokonano weryfikacji OSN na 
podstawie ekspertyzy IUNG. Konsekwencją weryfikacji było zwiększenie 
w 2012 r. powierzchni OSN do 4,46 % powierzchni kraju. Dla wszystkich 
nowo wyznaczonych OSN w liczbie 48 opracowano programy działań, 
które wprowadzone zostały w życie rozporządzeniami dyrektorów RZGW 
w 2012 r. 
Realizacja zadań określonych w programach leży po stronie sektora 
rolniczego.  

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają z 
dyrektywy 
91/676/EWG 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 
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Obszar Ochrona wód Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego 
w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków 

Działania realizowane były w ramach „Programu wyposażenia zakładów 
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”, 
włączonego do PWŚK.  
Według informacji WIOŚ, na dzień 29 lutego 2012 r. 4 zakłady w 4 
województwach nadal nie spełniają wymagań standardów odpływu 
w zakresie azotu i fosforu ogólnego. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
zapisane w 
„Programie…”, 
włączone do PWŚK 
 
Wpływ na 
środowisko: 
potencjalnie 
bezpośredni 

Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych 
w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe 

Projekty dotyczące wyposażenia gospodarstw rolnych w zbiorniki na 
gnojowicę i płyty obornikowe były przedmiotem wsparcia w ramach 
PROW (działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych). W wyniku 
udzielonego wsparcia do końca 2012 r. w gospodarstwach rolnych 
wybudowano 103 tys. m

3
 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz ponad 

83 tys. m
2
 powierzchni płyt obornikowych. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód 
podziemnych. 

Do września 2013 nie ustanowiono jeszcze żadnego obszaru ochronnego 
GZWP, a przygotowania stosownych rozporządzeń Dyrektorów RZGW są 
na różnym stopniu zaawansowania, po części z powodu braków 
w dokumentacji GZWP.  
Strefy ochrony ujęć wód podziemnych ustanawiane są na wniosek 
właściciela ujęcia przez dyrektora RZGW w drodze aktu prawa 
miejscowego. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

W latach 2009-2012 poszerzono zakres prowadzonych pomiarów:  
– zakres badanych parametrów biologicznych rozszerzono zgodnie 
z wymogami RDW (w 2013 r. osiągnięto prawie komplet wymaganych 
wskaźników); 
- zakres badanych parametrów chemicznych poszerzano stopniowo 
o kolejne substancje priorytetowe. 
Nastąpiło doposażenie laboratoriów i sieci pomiarowych w ramach 
projektu „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, 
wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej 
analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska”,  
dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ w kwocie blisko 40 mln 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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Obszar Ochrona wód Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

PLN. 

Ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem 
Bałtyckim w realizacji programu ochrony wód tego morza 
w ramach Konwencji Helsińskiej. 

W latach 2009 – 2012 GIOŚ za pośrednictwem Sekretariatu ds. Morza 
Bałtyckiego intensywnie uczestniczył w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska morskiego Morza Bałtyckiego zarówno na poziomie 
międzynarodowym jak i lokalnym – w ramach HELCOM, Strategii UE dla 
regionu Morza Bałtyckiego i Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii 
Morskiej oraz współpracował z innymi resortami, instytucjami naukowymi 
i organizacjami pozarządowymi.  
 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni, działania 
wynikają z 
Konwencji 
Helsińskiej 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych 
i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów 
ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

W 2010 r. w Polsce istniały trzy spalarnie komunalnych osadów 
ściekowych o łącznej wydajności 37 300 Mg/rok, a w największych 
miastach realizowane były inwestycje obejmujące budowę instalacji do 
suszenia i termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, 
które będą mogły zagospodarować łącznie 189 tys. Mg/rok s. m.  
Przy wsparciu ze środków UE i NFOŚiGW realizowano projekty dotyczące 
innowacyjnych metod zagospodarowania osadów ściekowych  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 
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4.16. GOSPODARKA ODPADAMI 

W obszarze „Gospodarka odpadami” zdefiniowano liczne cele średniookresowe, częściowo 

pokrywające się z kierunkami działań na lata 2009-2012. Cele PEP były zbieżne z celami zawartymi 

w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (Kpgo 2010) oraz Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami 2014 (Kpgo 2014), przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2010 r.  

W latach 2009-2012 utrzymany został w Polsce ogólny trend oddzielenia ilości wytwarzanych 

odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, co było jednym z podstawowych celów Kpgo 2010 i 2014 

oraz PEP. 

Wykres . Trendy w ilości wytwarzanych odpadów oraz PKB (za 100% przyjęto wartości z 2008 roku) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Znaczny wzrost ilości odpadów wytworzonych w 2011 r. mógł być efektem nałożenia kar za 

nieskładanie sprawozdań ws. ilości wytworzonych odpadów, czego skutkiem była większa niż 

w poprzednich latach ilość przesłanych sprawozdań, a to z kolei przełożyło się na statystyki GUS.  

W latach 2009-2012 realizowany był także cel średniookresowy dotyczący zwiększenia odzysku 

energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska. Do 2010 r. funkcjonowała 

w Polsce 1 spalarnia odpadów komunalnych o mocach przerobowych 42 tys. ton. W 2012 r. 

prowadzono działania w celu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, niezbędnych środków 

finansowych oraz prace projektowe dot. budowy 6 tego typu spalarni o łącznych mocach 

przerobowych ok. 1 mln ton – w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. 

Po uruchomieniu tych obiektów potencjał odzysku energii z odpadów komunalnych wzrośnie ponad 

20-krotnie. 

Zgodnie z obowiązującymi do stycznia 2010 r. przepisami, zamknięcie składowiska odpadów było 

inicjowane na wniosek zarządzającego, zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach, co znacznie utrudniało 

realizację zdefiniowanego w PEP zadania dot. zamknięcia wszystkich składowisk, które nie spełniają 

standardów UE. Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadziła możliwość 

zamykania z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych. Wg informacji MŚ, 

w 2013 r. wszystkie składowiska zostały dostosowane do wymogów prawnych, a niedostosowane 

składowiska zostały zamknięte lub wszczęta została procedura ich zamknięcia. Opóźnienia 
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w zamykaniu wynikały zazwyczaj z problemów natury formalno

brak właściciela).  

Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów jest w toku, jednak postępuje powolnie 

przykładowo w 2010 zrekultywowanych zostało 84 ha z ok. 380 ha zamkniętych składowisk 

komunalnych, a w 2011 r. tylko 6,2 ha z 190 ha zamkniętych składowisk komunalnych (dane GUS).

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI 24 gminy (7%) zadeklarowały, że na koniec 2012 r. na ich 

terenie funkcjonowały jeszcze składowiska niedostosowane do standardów UE.

Realizując obowiązek wynikający z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadac

wydobywczych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządził w 2012 r. 

zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

województw przez WIOŚ. Spis obejmuje 17 obiektów, zlokalizowanych głównie w województwach 

dolnośląskim i śląskim, i jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie GIOŚ. 

Do końca 2012 r. nie udało się wyeliminować 

elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów

w tym zakresie postęp. Wg danych GIOŚ, w roku 2012 uzyskano poziom zbierania odpadów ZSEE 

w wysokości 32,6%, w tym poziom z

a w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano 

odnotowywany jest więc ciągły postęp.

Wykres . Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczn

1 mieszkańca (kg/os/rok) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym w 2012 r.
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systemu jest brak odpowiedniej sieci zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

istnienie szarej strefy związanej z zagospodarowaniem tego sprzętu. W opinii GIOŚ rzeczywisty 

poziom zbiórki ZSEE w przeliczeniu na mieszkańca może być realnie wyższy niż 4 kg/os/rok, jednak 

weryfikację tego faktu uniemożliwia problem z wyegzekwowaniem terminoweg

rzetelnych sprawozdań przez przedsiębiorców zbierających ZSEE (ponad 11
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Z Raportu GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi 

bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2011 wynika, że w 2011 r. Polska osiągnęła poziom 

zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych równy 34,2%, a więc 

udało się osiągnąć i nawet przekroczyć poziom 22% wskazany w rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 

2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych. 

W 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o odpadach, zmieniająca m.in. Ustawę z dn. 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu wdrożenia regulacji dyrektywy 

2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. W 2012 r. KE wystosowała uzasadnioną 

opinię w przedmiocie naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie nieprawidłowej transpozycji 

dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Aktualnie projekt nowelizacji ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, mający na celu m.in. pełną transpozycję dyrektywy 

2000/53/WE, jest na etapie Rady Ministrów. 

Wprowadzenie w 2010 r. przepisów sprzyjających poprawie skuteczności systemu nie spowodowało 

jednak zasadniczej zmiany w wymiarze praktycznym. Główny problem nadal stanowi brak 

wiarygodnych i kompletnych danych w zakresie liczby samochodów zarejestrowanych 

i wyrejestrowanych. Przyczyną takiego stanu jest złe funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów 

administrowanej przez MSW oraz brak motywacji dla posiadaczy pojazdów, aby zgłaszali zmiany 

w zakresie własności pojazdu właściwym starostom (urzędom komunikacji). 

Wg raportu NIK z 2012 r. dot. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, system 

gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji nie gwarantuje zminimalizowania 

negatywnego wpływu na środowisko pojazdów wycofanych z eksploatacji, a system kontroli 

i egzekucji obowiązujących przepisów prawa dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji nie jest skuteczny. Jednocześnie NIK ocenił, że większość instytucji związanych 

z recyklingiem pojazdów działa prawidłowo, ewentualnie z pewnymi nieprawidłowościami. Również 

działalność Ministerstwa Środowiska w tym zakresie uzyskała ocenę pozytywną ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami. 

W 2009 r. liczba pojazdów wyrejestrowanych ze względu na demontaż wyniosła 210 218, w 2010 r. - 

259 576, a w 2011 r. - 295 152 sztuk. Poziomy odzysku i recyklingu dla tych pojazdów wyniosły 

odpowiednio: w 2009 r. - 88,00 % i 87,13 %; w 2010 r. 89,8% i 88,8%, w 2011 r. 91,5% i 89,5%. A więc 

cel założony w Kpgo 2010 i wynikający z dyrektywy 2000/53/WE został osiągnięty (od 1 stycznia 2006 

osiąganie poziomu odzysku 75%, poziomu recyklingu 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 

stycznia 1980 r. oraz odpowiednio 85% i 80% dla pozostałych pojazdów). Trzeba jednak zauważyć, że 

według różnych szacunków, opartych na liczbie pojazdów zarejestrowanych oraz szacowanym 

średnim okresie życia pojazdu, do legalnych stacji demontażu trafia jedynie ok. 1/3 pojazdów, które 

rzeczywiście w ciągu roku są wycofywane z eksploatacji. 

Reforma systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach („reforma śmieciowa”) 

została zrealizowana poprzez Ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która weszła w życie dn. 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z zapisami ustawy 

zreformowany system gospodarowania odpadami komunalnymi miał zacząć funkcjonować od 1 lipca 

2013 r. Zasadniczym elementem reformy jest przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Gmina ma pobierać od właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty 
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odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów 

zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami. 

Reforma miała na celu m.in. stworzenie warunków do osiągnięcia celu 50% składowanych odpadów 

komunalnych w roku 2016. Pozytywne tendencje w tym obszarze widoczne były jeszcze przed 

wprowadzeniem reformy. Wg danych GUS w 2009 r. na składowiskach zdeponowanych zostało 65% 

wytworzonych odpadów komunalnych, w 2010 r. – 61 %, a w 2011 r. - 57%. Przy zachowaniu tej 

tendencji cel na rok 2016 jest realny do osiągnięcia. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 68% gmin zadeklarowało, że do roku 2012 

funkcjonował na ich terenie system selektywnej zbiórki odpadów, a kolejne 26% podejmowało 

działania w celu jego organizacji. 

Istotną część odpadów komunalnych stanowią odpady ulegające biodegradacji, do których zalicza się 

papier i tekturę, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady z terenów zielonych, odpady 

kuchenne i ogrodowe, drewno. W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji najważniejszym 

celem jest zmniejszenie ilości tych odpadów kierowanych na składowiska tak, aby nie było 

składowanych: w 2010 r. więcej niż 75 %, w 2013 r. więcej niż 50 %, w 2020 r. więcej niż 35 % masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r., tj. 4,38 mln Mg. Szacuje się, że w 2010 r. składowano 3,47 

mln Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co stanowi 79% ilości tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. Nie osiągnięto więc celu 75% wyznaczonego na ten rok.  

Reforma śmieciowa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z poziomami szczegółowo wyznaczonymi na kolejne 

lata w rozporządzeniu MŚ z dnia 25 maja 2012 r. (2012-50%, 2016-45%, 2018-40%, 2020-35%). 

Gmina, która nie wykona obowiązku ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, podlegać będzie karze pieniężnej. 

Zgodnie ze stosownymi obwieszczeniami MŚ ws. opłat za korzystanie ze środowiska stawka opłaty za 

składowanie 1 Mg odpadów biodegradowalnych, równa stawce dla niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, wynosiła: w 2009 r. – 104,20 zł; w 2011 r. - 107,85 zł; w 2012 r. - 110,65zł. 

Od 2013 r. obowiązuje zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów ulegających 

biodegradacji. 

Projekty dotyczące inwestycji z zakresu odzysku i recyklingu odpadów zostały dofinansowane 

w latach 2007-2013 ze środków NFOŚiGW na kwotę 198 mln PLN. Wsparcie w tym obszarze 

udzielone ze środków UE wyniosło: w ramach POIiŚ - ok. 56 mln PLN, RPO – ok. 74 mln PLN, POIG – 

286 mln PLN. Projekty dotyczące inwestycji z zakresu odzysku i recyklingu odpadów były również 

finansowane ze środków WFOŚiGW. 

W latach 2009-2012 fundusze ekologiczne nie koncentrowały się na finansowaniu działań 

dotyczących wdrażania technologii małoodpadowych w przedsiębiorstwach. W ramach dostępnych 

danych z województw zidentyfikowano 1 projekt w zakresu technologii małoodpadowych 

dofinansowany przez WFOŚiGW Katowice pn. Eliminacja powstawania odpadów poprzez zakup 

bezpyłowej stacji rozładunku worków typu "big-bag" wraz z urządzeniami do transportu i dozowania 

materiałów sypkich-typ PCV, zainstalowanej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 28 A.  

W obszarze modernizacji technologii prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów na jednostkę 

produkcji istotną rolę odegrały natomiast fundusze UE. Projekty dotyczące modernizacji technologii 

prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów na jednostkę produkcji były dofinansowane w latach 
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2007-2013 ze środków UE na łączną kwotę ok. 176 mln PLN, w tym w ramach POIiŚ - ok. 144 mln 

PLN, RPO – ok. 25 mln PLN, POIG – 7,5 mln PLN. 

Projekty dotyczące redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia udziału 

odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu były dofinansowane w latach 

2007-2013 ze środków UE w ramach POIiŚ na kwotę ok. 3,2 mld PLN (36 projektów) oraz w ramach 

RPO: 430 mln PLN (47 projektów).Dofinansowanie NFOŚiGW dla tego typu projektów wyniosło 1,8 

mld PLN.  

Ponadto finansowanie otrzymały też projekty z zakresu organizacji selektywnej zbiórki odpadów na 

łączna kwotę ok. 56 mln PLN (RPO, EWT,  NFOŚiGW). Działania tego rodzaju były również 

finansowane przez WFOŚiGW. 

Jednym z kierunków działań na lata 2009-2012 było zorganizowanie banku danych o odpadach (do 

końca 2009 r.). Warto zauważyć, że już na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. powstały bazy 

danych o odpadach: centralna w Ministerstwie Środowiska (Centralny System Odpadowy - CSO) 

i wojewódzkie (Wojewódzki System Odpadowy - WSO). Istnieją też rejestry cząstkowe, prowadzone 

na mocy kolejnych ustaw zw. z gospodarką odpadami, dot. pojazdów wycofanych z użytku, elektro 

odpadów, odpadów opakowaniowych, baterii i akumulatorów. W nowej ustawie z dn. 14 grudnia 

2012 o odpadach zawarto przepisy dot. stworzenia BDO – bazy danych o odpadach, która ma za 

zadanie zintegrować wszystkie dotychczas istniejące systemy i rejestry w spójną całość. 

Administratorem bazy będzie MŚ. BDO ma zostać stworzona najpóźniej w terminie 36 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy. Nowy system wprowadza także ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy 

będą zobowiązani składać jedno sprawozdanie zbiorcze dot. wszystkich typów odpadów (w miejsce 

obowiązku składania wielu różnych sprawozdań). A więc w latach 2009-2012 stworzone zostały 

podstawy prawne do utworzenia BDO, a prace wdrożeniowe dopiero się rozpoczynają. 

W latach 2009-2012 nastąpiła intensyfikacja edukacji ekologicznej dot. właściwego postępowania 

z odpadami. MŚ zrealizowało 2 duże kampanie o zasięgu ogólnopolskim: 

� ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu 

odpadów i właściwe postępowanie z odpadami Nie zaśmiecaj swojego sumienia 

(dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ w latach 2009-2011: 6,4 mln PLN). Kampania 

obejmowała emisje spotów telewizyjnych, kampanię prasową, internetową i ambientową, 

konkursy dla dzieci. Poprzez telewizję i inne media dotarto do ponad 19 mln osób. 

� ogólnopolska kampania informacyjna promująca właściwe postępowanie z odpadami Nasze 

śmieci, obejmująca kampanię telewizyjną i radiową prezentującą korzyści z właściwego 

postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, a także zwrócenie 

uwagi na ustawową zmianę zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych. 

Kampania radiowa dotarła do ok. 5 mln osób, a telewizyjna do ok. 6 mln osób. Kampania 

sfinansowana została ze środków NFOŚiGW (w latach 2011 -2012: 3,2 mln PLN). 

Ponadto liczne projekty edukacyjne o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, mające na 

celu promocję ograniczania wytwarzania odpadów, segregacji, selektywnej zbiórki, recyklingu, 

realizowane były przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. NFOŚiGW sfinansował 75 tego 

typu projektów (32,2 mln PLN). Przykładem regionalnej kampanii jest projekt Życie po śmieciach, 

dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach, realizowany od 2011 r. przez Fundację Edukacja 
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Bez Granic i Telewizję TVS pod patronatem Dziennika Zachodniego. Celem projektu było m.in. 

promowanie sposobów prawidłowej segregacji śmieci. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI ok. 54% gmin zadeklarowało, że w latach 2009-2012 

prowadzone były na ich terenie działania edukacyjne promujące minimalizację powstawania 

odpadów i ich preselekcję w gospodarstwach domowych. Wśród wymienionych działań najczęściej 

pojawiała się edukacja szkolna, spotkania informacyjne i prelekcje, publikacje w lokalnych mediach, 

organizacja konkursów i dystrybucja ulotek.  

W latach 2009-2012 Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła cykle kontrolne o zasięgu 

ogólnokrajowym:  

� składowisk odpadów komunalnych;  

� przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące gospodarkę 

odpadami opakowań szklanych;  

� użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB, dekontaminacji i unieszkodliwiania PCB;  

� funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi 

akumulatorami. 

Ponadto kontrolowano m.in. stacje demontażu pojazdów i podmioty podejrzane o prowadzenie 

demontażu pojazdów, zakłady przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmioty 

prowadzące recykling, przedsiębiorców zamierzających lub uczestniczących w transgranicznym 

przemieszczaniu odpadów. W okresie 2009-2012 w sposób istotny wzrosła liczba kontroli 

krzyżowych związanych z odzyskiem bądź recyklingiem odpadów opakowaniowych, w reakcji na 

fałszowanie dokumentów potwierdzających odzysk/recykling.  

W krajowym planie gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) jako jeden z celów w gospodarce 

odpadami przyjęto, iż do końca 2010 r. nastąpi likwidacja mogilników i magazynów zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin. Z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2011 r. wynikło, 

że do likwidacji pozostało jeszcze 8 obiektów. Główną przyczyną braku likwidacji tych mogilników są 

nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów, na których zlokalizowane są mogilniki. Z kontroli NIK 

przeprowadzonej w 2011 r. dot. realizacji Kpgo 2010 w zakresie likwidacji mogilników wynika, że 

w terminie przyjętym w Kpgo 2010 zapewniono likwidację 94% przeterminowanych środków ochrony 

roślin w rozpoznanych miejscach ich składowania, a likwidację 4,5% prowadzono w 2011 roku. Do 30 

czerwca 2011 r. nie został rozpoczęty proces utylizacji 1,5% przeterminowanych środków ochrony 

roślin. Akcja likwidacji mogilników finansowana była przez NFOŚiGW na łączną kwotę ok. 52 mln PLN 

(14 projektów). 

Nie zakończono akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów. Na koniec 2010 r. masa 

pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB wynosiła 970,63 Mg (Sprawozdanie 

z realizacji Kpgo 2009-2010). Zgodnie z Kpgo 2010 do końca 2010 r. powinny być też 

unieszkodliwione wszystkie odpady powstałe z wycofania lub dekontaminacji urządzeń zawierających 

PCB – ten termin również nie został dotrzymany. Zgodnie z Kpgo 2014, okresie od 2011 r. powinna 

następować sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm. 
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Obszar Gospodarka odpadami Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki 
odpadami są: 
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości 
wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na 
jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe 
okresy życia produktów itp.), 
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla 
środowiska, 
-zamknięcie wszystkich składowisk, które nie 
spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz 
opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów 
wpływających znacząco na środowisko (obowiązek 
wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy 
z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 
(Dz. U. Nr 138, poz. 865), 
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) 
oraz zużytych baterii i akumulatorów, 
- pełne zorganizowanie krajowego systemu 
zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- takie zorganizowanie systemu preselekcji 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby 
na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% 
w stosunku do odpadów wytworzonych 
w gospodarstwach domowych. 

- w latach 2009-2012 ogólny trend oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od 
wzrostu gospodarczego kraju został utrzymany; 
- podjęto działania w celu budowy 6 spalarni odpadów komunalnych o łącznych 
mocach przerobowych ok. 1 mln ton (do 2010 r. funkcjonowała 1 tego typu 
spalarnia na 42 tys. ton); 
- składowiska nie spełniające standardów UE zostały zamknięte lub wszczęto 
procedurę ich zamykania, ich rekultywacja jest w toku, jednak postępuje powolnie; 
- GIOŚ sporządził spis zamkniętych i opuszczonych obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko; 
- poziom zbierania odpadów ZSEE w 2012 r. wyniósł 3,88 kg/os/rok, zatem nie udało 
się osiągnąć poziomu określonego w dyrektywie WEEE (4kg/os/rok w 2008 r.); 
- w roku 2011 osiągnięto poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów 34,2%; 
- w latach 2009 - 2011 rosła liczba pojazdów poddanych demontażowi w stacjach 
demontażu oraz osiągnięto poziomy odzysku i recyklingu. Jednak system 
gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji nie gwarantuje 
wyeliminowania szarej strefy, która pozostaje problemem w tym obszarze; 
- wprowadzona w 2012 r. reforma systemu zbiórki odpadów komunalnych miała na 
celu m.in. stworzenie warunków osiągnięcia celu 50% składowanych odpadów 
komunalnych w roku 2016. Wg danych GUS w 2009 r. na składowiskach 
zdeponowanych zostało 65% wytworzonych odpadów komunalnych, w 2010 r. – 61 
%, a w 2011 r. - 57%. Przy zachowaniu tej tendencji cel na rok 2016% jest realny do 
osiągnięcia. 
 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Zorganizowanie banku danych o odpadach (do 
końca 2009 r.). 

Stworzone zostały podstawy prawne do utworzenia BDO - bazy danych o odpadach. 
W ustawie z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach zawarto przepisy dot. stworzenia 
BDO, która ma za zadanie zintegrować wszystkie dotychczas istniejące systemy 
i rejestry w spójną całość. BDO ma zostać stworzona najpóźniej w terminie 36 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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Obszar Gospodarka odpadami Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Reforma obecnego systemu zbierania i odzysku 
odpadów komunalnych w gminach, dająca 
władzom samorządowym znacznie większe 
uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu 
systemu (do końca 2009 r.). 

Reforma została zrealizowana poprzez Ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie dn. 
1 stycznia 2012 r. Reforma przenosi obowiązek zorganizowania odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy.  

Działanie 
zakończone  

 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Zwiększenie stawek opłat za składowanie 
odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz 
odpadów, które można poddać procesom odzysku. 

Zgodnie ze stosownymi obwieszczeniami MŚ ws. opłat za korzystanie ze środowiska 
stawka opłaty za 1 Mg odpadów biodegradowalnych (równa stawce dla 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) wynosiła: w 2009 r. – 
104,20 PLN; w 2011 r. - 107,85 PLN; w 2012 r. - 110,65 PLN.  
Od 2013 r. obowiązuje zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów 
ulegających biodegradacji.  
Reforma śmieciowa wprowadziła przepisy, na mocy których gmina, która nie 
wykonuje obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania, podlega karze pieniężnej. 
Szacuje się, że w 2010 r. składowano 3,47 mln Mg odpadów ulegających 
biodegradacji, co stanowi 79% ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Nie 
osiągnięto więc celu 75% wyznaczonego na ten rok. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu 
odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych 
technologii w tym zakresie 

Projekty dotyczące inwestycji z zakresu odzysku i recyklingu odpadów zostały 
dofinansowane w latach 2007-2013 ze środków NFOŚiGW na kwotę 198 mln PLN.  
Wsparcie w tym obszarze udzielone ze środków UE wyniosło: w ramach POIiŚ - ok. 
56 mln PLN, RPO – ok. 74 mln PLN, POIG – 286 mln PLN. Działania tego rodzaju były 
również finansowane przez WFOŚiGW. 
 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Dostosowanie składowisk odpadów do 
standardów UE (do końca 2009 r.). 

Do 2009 r. nie zakończono procesu dostosowywania składowisk odpadów do 
wymagań dyrektywy 1999/31/WE. 
Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadziła możliwość 
zamykania z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych. Wg 
informacji MŚ w 2013 r. wszystkie składowiska zostały dostosowane do wymogów 
prawnych, a niedostosowane składowiska zostały zamknięte lub wszczęta została 
procedura ich zamknięcia. 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 
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Obszar Gospodarka odpadami Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Wprowadzenie rozwiązań poprawiających 
skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów. 

W 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o odpadach, zmieniająca m.in. 
Ustawę z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
w celu wdrożenia regulacji dyrektywy 2000/53/WE. Wprowadzenie przepisów 
sprzyjających poprawie skuteczności systemu nie spowodowało jednak zasadniczej 
zmiany w wymiarze praktycznym. Główny problem nadal stanowi brak 
wiarygodnych i kompletnych danych w zakresie liczby samochodów 
zarejestrowanych i wyrejestrowanych.  

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
modernizacji technologii prowadzących do 
zmniejszania ilości odpadów na jednostkę 
produkcji (technologie małoodpadowe). 

W latach 2009-2012 fundusze ekologiczne nie koncentrowały się na finansowaniu 
działań dotyczących wdrażania technologii małoodpadowych 
w przedsiębiorstwach. 
W obszarze modernizacji technologii prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów 
na jednostkę produkcji istotną rolę odegrały natomiast fundusze UE. Projekty 
dotyczące modernizacji technologii prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów 
na jednostkę produkcji były dofinansowane w latach 2007-2013 ze środków UE na 
łączną kwotę ok. 176 mln PLN, w tym w ramach POIiŚ - ok. 144 mln PLN, RPO – ok. 
25 mln PLN, POIG – 7,5 mln PLN. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

 

Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości 
składowanych odpadów komunalnych 
i zwiększenia udziału odpadów komunalnych 
poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu 
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekty dotyczące redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych 
i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi 
i unieszkodliwieniu były dofinansowane w latach 2007-2013 ze środków UE 
w ramach POIiŚ na kwotę ok. 3,2 mld PLN (36 projektów) oraz w ramach RPO: 430 
mln PLN (47 projektów).  
Dofinansowanie NFOŚiGW dla tego typu projektów wyniosło 1,8 mld PLN.  
Ponadto finansowanie otrzymały też projekty z zakresu organizacji selektywnej 
zbiórki odpadów na łączna kwotę ok. 56 mln PLN (RPO, EWT oraz NFOŚiGW). 
Działania w tym obszarze były również przedmiotem wsparcia ze środków 
WFOŚiGW. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 
minimalizację powstawania odpadów (np. 
opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję 
w gospodarstwach domowych. 

- ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna MŚ „Nie zaśmiecaj swojego 
sumienia” (dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ w latach 2009-2011: 6,4 
mln PLN); 
- ogólnopolska kampania informacyjna MŚ promująca właściwe postępowanie z 
odpadami „Nasze śmieci’”, sfinansowana ze środków NFOŚiGW (2011-2012: 3,2 mln 
PLN). 
- projekty edukacyjne o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, mające na celu 
promocję ograniczania wytwarzania odpadów, segregacji, selektywnej zbiórki, 
recyklingu, realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
bezpośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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Obszar Gospodarka odpadami Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

NFOŚiGW sfinansował 75 tego typu projektów (32,2 mln PLN). Działania tego 
rodzaju były również finansowane przez WFOŚiGW. 

Wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
kontroli podmiotów odbierających odpady od 
wytwórców oraz podmiotów posiadających 
instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów. 

W latach 2009-2012 IOŚ przeprowadziła cykle kontrolne o zasięgu ogólnokrajowym: 
składowisk odpadów komunalnych; przestrzegania przepisów ochrony środowiska 
przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami opakowań szklanych; 
użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB, dekontaminacjii 
unieszkodliwiania PCB; funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz 
zużytymi bateriami 
i zużytymi akumulatorami. Kontrolowano także m.in. stacje demontażu pojazdów 
i podmioty podejrzane o prowadzenie demontażu pojazdów, zakłady przetwarzania 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmioty prowadzące recykling, 
przedsiębiorców zamierzających lub uczestniczących w transgranicznym 
przemieszczaniu odpadów. 
W okresie 2009-2012 w sposób istotny wzrosła liczba kontroli krzyżowych 
związanych z odzyskiem bądź recyklingiem odpadów opakowaniowych (w związku 
z fałszowaniem dokumentów potwierdzających odzysk/recykling). 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Dokończenie akcji likwidacji mogilników, 
zawierających przeterminowane środki ochrony 
roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji 
eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów 
(do końca 2010 r.). 

Z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2011 r. wynikło, że do likwidacji 
pozostało jeszcze 8 obiektów. Z kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r. wynika, że 
w terminie przyjętym w Kpgo 2010 zapewniono likwidację94% przeterminowanych 
środków ochrony roślin w rozpoznanych miejscach ich składowania, a likwidację 
4,5% prowadzono w 2011 roku. Do 30 czerwca 2011 r. nie został rozpoczęty proces 
utylizacji 1,5% przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Akcja likwidacji mogilników finansowana była przez NFOŚiGW na łączną kwotę ok. 
52 mln PLN (14 projektów). 
Nie zakończono akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów. Na koniec 
2010 r. masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB wynosiła  
970,63 Mg (sprawozdanie z realizacji Kpgo 2009-2010). Zgodnie z Kpgo 2010 do 
końca 2010 r. powinny być też unieszkodliwione wszystkie odpady powstałe 
z wycofania lub dekontaminacji urządzeń zawierających PCB – ten termin również 
nie został dotrzymany. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co 
cztery lata powinien być sporządzony krajowy plan 
gospodarki odpadami i w ślad za nim 
wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plan 
obecnie obowiązujący został zatwierdzony przez 
Radę Ministrów w 2006 r., tak więc w 2010 r. 

„Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” został opracowany i przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2010 r. Określone zostały w nim wytyczne dot. 
reformy systemu gospodarki odpadami na poziomie krajowym. 
 
Wojewódzkie plany gospodarki odpadami uchwalane były w roku 2012. 
 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na 
realizację działań – 
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
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Obszar Gospodarka odpadami Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

konieczne będzie opracowanie nowego, 
zaktualizowanego planu, zawierającego 
szczegółowe wytyczne dla reformy systemu 
gospodarki odpadami w Polsce, aby uzyskać istotny 
postęp, wymagany przez prawo Unii Europejskiej. 

Plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. pośredni 
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4.17. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Celami średniookresowymi w obszarze „Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych” były 

ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas oraz nadmierne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych (PEM) oraz podjęcie kroków w celu zmniejszenia tych zagrożeń. 

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku, implementowaną w 2005 r. do ustawy POŚ, pierwszy etap realizacji map 

akustycznych, obejmujący aglomeracje o liczbie ludności większej niż 250 tysięcy, odcinki głównych 

dróg o natężeniu ruchu powyżej 6 mln pojazdów rocznie, odcinki głównych linii kolejowych 

o natężeniu ruchu powyżej 60 tys. pociągów rocznie oraz główne porty lotnicze powyżej 50 tys. 

operacji lotniczych rocznie miał zakończyć się 30 czerwca 2007 r., jednak proces mapowania uległ 

opóźnieniu i zakończył się dopiero na koniec roku 2008. Obowiązek sporządzania map leży na 

starostach oraz zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami. II etap mapowania, 

obejmujący aglomeracje o liczbie mieszkańców ponad 100 tysięcy, odcinki głównych dróg 

o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 

30 tys. pociągów rocznie, miał zostać zakończony 30 czerwca 2012 roku dla aglomeracji oraz do 

1 stycznia 2012 dla zarządzających. Z danych GIOŚ wynika, że dotychczas nie wykonano jeszcze map 

akustycznych dla Białegostoku, Katowic, Szczecina, Tarnowa i Wałbrzycha, a zakończenie prac nad 

nimi planowane jest do końca 2013 r. Największy problem dotyczy jednak mapowania akustycznego 

dróg, ponieważ jak dotąd MŚ nie określiło, które odcinki dróg podlegają mapowaniu, a brak jest 

przepisów które zobowiązywałyby zarządców dróg do przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu. 

Efektem jest niewykonywanie map przez wszystkich zarządzających drogami. 

Sporządzenie programów ochrony przed hałasem (POH) również znaczenie się opóźnia – z danych 

GIOŚ wynika, że do końca 2008 r. sporządzono tylko 4 z wymaganych 48 POH, do końca 2009 r. POH 

miały już wszystkie aglomeracje, ale brakowało POH dla 10 województw, a do końca roku 2010 nadal 

nie wszystkie województwa miały opracowane POH. Brak jest dostępnych danych liczbowych za lata 

2011-2012, ale z informacji GIOŚ wynika, że do 2013 r. nadal nie wykonano wielu POH. Przyczyną 

opóźnień był przede wszystkim brak sporządzonych w terminie ustawowym map akustycznych, brak 

środków finansowych oraz brak skutecznego systemu kontroli i egzekwowania obowiązku 

sporządzania POH. Problemem okazała się też niska jakość sporządzonych POH.  

Pod koniec października 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

1.10. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku. Rozporządzenie podniosło dopuszczalne poziomy hałasu w ciągu dnia z dotychczas 

obowiązujących 50-65 dB na 68 dB, a w nocy z 45-55 dB na 60 dB. Zmiana ta powoduje 

dezaktualizację dotychczas sporządzonych map akustycznych (obszar z przekroczeniami uległ 

zawężeniu) i konieczność sporządzenia nowych. Powoduje to dalsze odraczanie opracowywania POH 

przez podmioty prawnie do tego zobowiązane. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko ok. 3% gmin zadeklarowało, że na terenie gminy 

sporządzano w latach 2009-2012 mapy akustyczne i programy ochrony przez hałasem.  

Likwidacja źródeł hałasu jest zadaniem ciągłym związanym z dynamiką rozwoju miast i infrastruktury 

transportowej i przemysłowej. Zadanie było i jest realizowane na poziomie lokalnym, zwykle 

w ramach realizacji programów ochrony przed hałasem. Przykładowe działania polegały na: 

wyznaczaniu stref ciszy w terenów stref o unikalnych walorach przyrodniczych (np. wokół jezior), 
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wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego, modernizacja linii kolejowych, wymiana 

taboru na mniej hałaśliwy, budowa obwodnic, tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, poprawa 

nawierzchni dróg, budowa ekranów akustycznych. Należy zauważyć, że obecnie odchodzi się od 

stosowania ekranów akustycznych, głównie ze względu na ich kosztochłonność i negatywny wpływ na 

krajobraz. Opisana powyżej nowelizacja rozporządzenia o dopuszczalnych poziomach hałasu miała 

służyć zapobieganiu nadmiernemu stosowaniu ekranów akustycznych, przy zachowaniu 

podstawowego standardu ochrony zdrowia mieszkańców przed negatywnymi skutkami hałasu. 

Alternatywą dla ekranów są np. zwarte szpalery drzew i krzewów. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko niewielki odsetek gmin deklarował podejmowanie 

działań polegających na likwidacji źródeł hałasu. Najwięcej – 20% wprowadzało ograniczenia 

szybkości ruchu, poniżej 10% gmin budowało ekrany akustyczne, a tworzenie stref wolnych od hałasu 

zadeklarowało tylko ok. 1% gmin, które wzięły udział w ankiecie. Blisko 25% gmin zadeklarowało 

uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego rozwiązań pozwalających oddzielić 

potencjalne źródła hałasu od terenów mieszkaniowych. 

Na obszarach nieobjętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu akustycznego 

środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (w odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, 

WIOŚ ma obowiązek gromadzenia danych nt. wykonanych map i przechowywania ich w rejestrze). 

Badania WIOŚ obejmują hałas drogowy i hałas przemysłowy, a w miarę potrzeb i możliwości 

organizacyjno-technicznych mogą zostać rozszerzone o badania innego rodzaju hałasu, np. 

kolejowego lub lotniczego. W latach 2009-2012nie nastąpił rozwój monitoringu hałasu rozumiany 

jako zwiększenie zakresu pomiarów, ich częstotliwości lub ilości punktów pomiarowych - w tym 

okresie monitoring hałasu prowadzony był według dotychczasowego systemu. Nałożono natomiast 

dodatkowe obowiązki ustawowe na prowadzących instalacje i urządzenia i w tym sensie można 

stwierdzić, że nastąpił rozwój badań odzwierciedlających stan klimatu akustycznego czy 

oddziaływanie poszczególnych obiektów na hałas. Nastąpiło też wzmocnienie sprzętowe inspekcji 

ochrony środowiska: GIOŚ dokonał zakupu 22 samochodów do mobilnego pomiaru hałasu dla 

Inspekcji OŚ, głównie w celu obserwacji hałasu na trasach szybkiego ruchu, autostradach ale również 

do badania hałasu przemysłowego. Zakupy sfinansowano w ramach projektu Wdrażanie 

nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-

pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska dofinansowanego ze 

środków UE w ramach POIiŚ. System monitoringu hałasu IOŚ finansowany był przez NFOŚiGW na 

łączną kwotę blisko 4,3 mln PLN w ramach 2 projektów Wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego 

środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu (na lata 2009-

2011 i 2012-2014). 

W oparciu o wyniki monitoringu hałasu można stwierdzić, że narażenie na nadmierny poziom hałasu 

w środowisku jest coraz silniej odczuwane, zwłaszcza w środowisku miejskim. Za podstawową 

przyczynę uznaje się transport samochodowy. Zagrożenie hałasem przemysłowym ma głównie 

charakter lokalny i obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielkie obszary zabudowy mieszkaniowej 

sąsiadujące bezpośrednio z obiektem będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. 

Jednocześnie obserwuje się coraz większą liczbę ludności narażonej na hałas lotniczy w związku 

z rozbudową i zmianą kwalifikacji lotnisk. 
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Sposób wykonywania pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych (badań poziomów 

tych pól) został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. 

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. Rozporządzenie to przyczyniło się do ujednolicenia sposobu wykonywania pomiarów 

pól elektromagnetycznych przez inspekcję ochrony środowiska. System monitoringowych pomiarów 

pól elektromagnetycznych jest w ciągły sposób ulepszany i podczas pierwszych trzech lat (2008-2010) 

działania uzyskano jego pełną funkcjonalność. Poza ww. rozporządzeniem, które weszło w życie przed 

2009 r., nie zidentyfikowano opracowania żadnych procedur dot. bezpiecznej lokalizacji pól 

elekromagnetycznych. Nie powstało też laboratorium referencyjne do pomiaru pól 

elektromagnetycznych i w ocenie GIOŚ obecnej nie ma potrzeby tworzenia takiego laboratorium. 

Szkolenia z zakresu pomiarów pól elektromagnetycznych w IOŚ odbywają się na bieżąco w miarę 

potrzeb. 

Badania monitoringowe PEM prowadzone w latach 2008-2010 wykazały, że mimo rosnącej liczby 

instalacji stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej nie obserwuje się wzrostu średnich 

poziomów radiowych pól elektromagnetycznych. Średnia arytmetyczna wszystkich wyników 

monitoringowych badań radiowych pól elektromagnetycznych, wykonanych w ciągu trzech lat przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wynosi 0,36 V/m, co stanowi 5% wartości 

dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych, określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

W 2010 r. Minister Środowiska, realizując upoważnienia zamieszczone w art. 152 i 153 ustawy POŚ, 

wydał dwa rozporządzenia, które regulują kwestie zgłaszania instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne: 

� Rozporządzenie MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia; 

� Rozporządzenie MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia 

instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. 

Zgodnie z pierwszym z ww. rozporządzeń, konieczność dokonywania zgłoszeń instalacji przez 

podmioty te instalacje prowadzące jest uzależniona od równoważnej mocy promieniowanej 

izotropowo przez anteny tej instalacji. Instalacje radiokomunikacyjne, w tym instalacje 

radiokomunikacji ruchomej, czyli również instalacje telefonii komórkowej, podlegają obowiązkowi 

zgłoszenia do organów ochrony środowiska o ile równoważna moc promieniowana izotropowo przez 

anteny takich instalacji jest nie mniejsza niż 15 W. Zdecydowana większość instalacji telefonii 

komórkowej jest wyposażona w anteny o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo większej 

niż 15 W, a tym samym podlega obowiązkowi zgłoszenia. 
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Obszar 
Oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na 
stan środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań 
ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Celem średniookresowym w zakresie 
ochrony przed hałasem jest dokonanie 
wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 
na ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, 
gdzie jest ono największe. Podobny jest też 
cel działań związanych z zabezpieczeniem 
społeczeństwa przed nadmiernym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

Ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 
zmniejszenia tego zagrożenia odbywa się poprzez opracowywanie map akustycznych 
i programów ochrony przez hałasem oraz ich realizację, zgodnie z obowiązującym 
w tym zakresie prawem, tj. POŚ i odpowiednimi rozporządzeniami.  
Zabezpieczeniu społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych (PEM) służą przepisy POŚ i powiązanych rozporządzeń (dot. m.in. 
monitoringu PEM, obowiązków dot. zgłaszania instalacji wytwarzających PEM). 
Cel jest więc realizowany i jest to zadanie ciągłe. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Jest konieczne pilne sporządzenie map 
akustycznych dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców oraz dla dróg krajowych 
i lotnisk, a także wynikających z nich 
programów ochrony przed hałasem. 
W programach tych powinny być zawarte 
konkretne przedsięwzięcia techniczne 
i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu 
hałasu tam, gdzie jest on ponadnormatywny. 

Z danych GIOŚ dot. II etapu mapowania akustycznego wynika, że występują znaczne 
opóźnienia w stosunku do terminów wyznaczonych dyrektywą 2002/49/WE. 
Dotychczas nie wykonano jeszcze map akustycznych dla 5 miast oraz większości dróg. 
Sporządzenie programów ochrony przed hałasem (POH) również znacznie się opóźnia, 
problemem jest też niska jakość sporządzonych POH. 
W 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1.10.2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
- powoduje ono dezaktualizację dotychczas sporządzonych map akustycznych 
i konieczność sporządzenia nowych. 
Mapy akustyczne (a w ślad za nimi POH), podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 5 
lat. Omawiane działanie ma więc charakter cykliczny. 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł 
hałasu przez tworzenie stref wolnych od 
transportu, ograniczenie szybkości ruchu, 
wymianę taboru tramwajowego na mniej 
hałaśliwy, a także budowę ekranów 
akustycznych. 

Likwidacja źródeł hałasu jest zadaniem ciągłym związanym z dynamiką rozwoju miast 
i infrastruktury transportowej i przemysłowej.  
 
Działanie było i jest realizowane na poziomie lokalnym, także w ramach realizacji 
programów ochrony przed hałasem. 
 

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Istotne też jest wykorzystywanie 
planowania przestrzennego dla rozdzielenia 
potencjalnych źródeł hałasu od terenów 
mieszkaniowych. 

Realizacji tego kierunku służą opracowane przez starostów mapy akustyczne, które 
powinny zostać uwzględnione w procesie planowania przestrzennego w gminach. 
Główną przeszkodą w realizacji tego celu jest niewielka ilość opracowywanych w skali 
kraju planów zagospodarowania przestrzennego.  

Zadanie ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– pośredni 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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Obszar 
Oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych 
Krótki opis realizacji celu/działań 

Ocena 
stopnia 

realizacji 

Wpływ PEP na 
stan środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań 
ochronnych 

Konieczny jest też rozwój systemu 
monitoringu hałasu. 

W okresie 2009-2012monitoring hałasu prowadzony był według dotychczasowego 
systemu. Nałożono natomiast dodatkowe obowiązki ustawowe na prowadzących 
instalacje i urządzenia i w tym sensie można stwierdzić, że nastąpił rozwój badań 
odzwierciedlających stan klimatu akustycznego czy oddziaływanie poszczególnych 
obiektów na hałas.  
Nastąpiło też wzmocnienie sprzętowe inspekcji ochrony środowiska: 22 samochody do 
mobilnego pomiaru hałasu dla Inspekcji OŚ, głównie w celu obserwacji hałasu na 
trasach szybkiego ruchu, autostradach, ale również do badania hałasu przemysłowego.  

Działania nie 
zakończone - 

do 
kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

W zakresie ochrony przed oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych jest istotne 
zorganizowanie laboratorium 
referencyjnego do pomiaru pól w ramach 
Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie 
specjalistów w zakresie ich pomiaru, a także 
opracowanie w Ministerstwie Środowiska 
procedur zapewniających bezpieczną 
lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych. 

Nie zidentyfikowano opracowania procedur dot. bezpiecznej lokalizacji pól 
elekromagnetycznych, nie postało też laboratorium referencyjne do pomiaru pól 
elektromagnetycznych nie zostało stworzone i w ocenie GIOŚ obecnej nie ma potrzeby 
tworzenia takiego laboratorium.  
System monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych jest w ciągły sposób 
ulepszany i podczas pierwszych trzech lat (2008-2010) działania uzyskano jego pełną 
funkcjonalność. 
Szkolenia z zakresu pomiarów pól elektromagnetycznych w IOŚ odbywają się na bieżąco 
w miarę potrzeb. 

Nie 
zidentyfikowa
no realizacji 

działania 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– 
 
Wpływ na 
środowisko: 
 

Poza tym jest konieczne zobowiązanie 
operatorów telefonii komórkowej do 
zgłoszenia organowi ochrony środowiska 
instalacji stanowiących źródła 
promieniowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia, instalacje radiokomunikacyjne, w tym 
instalacje radiokomunikacji ruchomej, czyli również instalacje telefonii komórkowej, 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organów ochrony środowiska o ile równoważna 
moc promieniowana izotropowo przez anteny takich instalacji jest nie mniejsza niż 15 
W. Zdecydowana większość instalacji telefonii komórkowej jest wyposażona w anteny 
o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo większej niż 15 W. 

Działanie 
zakończone 

Wpływ PEP na 
realizację działań 
– bezpośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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4.18. SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU 

Cele i działania ujęte w obszarze „Substancje chemiczne w środowisku” dotyczyły przede wszystkim 

realizacji przepisów rozporządzenia (WE) 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). Jest ono aktem prawa bezpośrednio obowiązującego na terenie RP 

i nie wymaga implementacji do prawa krajowego. 

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw 

z dnia 9 stycznia 2009 r. wprowadziła regulacje odnoszące się do właściwości organów w zakresie 

przydzielonych rozporządzeniem REACH zadań, warunków i sposobu przestrzegania pozostałych 

obowiązków z niego wynikających, a których szczegółowe regulacje zostały pozostawione 

w dyspozycji państw członkowskich UE(m.in. dokładne określenie kompetencji organów nadzoru 

i zakresu sprawowanej przez nie kontroli nad przestrzeganiem bezpośrednio obowiązujących 

przepisów rozporządzenia REACH – ustanowienie podstawowym organem nadzoru Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej; przypisanie roli centralnego organu administracji rządowej właściwego 

w sprawach substancji chemicznych Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych).Minister 

Zdrowia wydał szereg aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych, m.in. w 2009 rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

i preparatów chemicznych oraz rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych, w 2010 r. 

rozporządzenie w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem 

oraz rozporządzenie w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta 

charakterystyki nie musi być dostarczona, etc. (w sumie 9 rozporządzeń MZ w latach 2009-2010).  

W 2011 r. ustawa o substancjach i preparatach chemicznych została uchylona wraz z wejściem 

w życie nowej Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 

Głównym celem nowej ustawy było włączenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

(CLP). Z uwagi na wprowadzoną tym rozporządzeniem istotną zmianę dotychczas obowiązującej 

terminologii dotyczącej chemikaliów zdecydowano się nie wdrażać tego rozporządzenia przez kolejną 

nowelizację ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, ale poprzez nową ustawę 

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. W nowej ustawie utrzymano dotychczasowy organ 

właściwy w sprawach substancji i preparatów (obecnie: mieszanin), jakim jest Inspektor do spraw 

Substancji Chemicznych. W obszarze nadzoru m.in. uszczegółowiono zakres kompetencji Inspekcji 

Ochrony Środowiska. Do nowej ustawy wydanych zostało od 2011 r. 9 aktów wykonawczych: 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biura 

do spraw Substancji Chemicznych; 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin; 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 

zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne; 
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� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się 

w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie 

o niebezpieczeństwie; 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu 

wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej 

Praktyki Laboratoryjnej; 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń 

produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie 

substancje lub mieszaniny; 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej; 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania 

wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, oraz 

rozporządzeń WE w niej wymienionych - m.in. REACH - sprawuje zgodnie z art. 29 ustawy 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA oraz Wojskowa Inspekcja 

Sanitarna, a także: 

� Inspekcja Ochrony Środowiska - w zakresie zagrożeń dla środowiska, dotyczących 

prawidłowości kart charakterystyki w zakresie: postępowania w przypadku niezamierzonego 

uwolnienia substancji lub mieszaniny do środowiska, magazynowania substancji lub 

mieszaniny, postępowania z odpadami, informacji ekologicznych, spełnienia przez dalszych 

użytkowników obowiązków dotyczących stosowania środków kontroli ryzyka – w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia, że ryzyko dla środowiska jest odpowiednio kontrolowane, 

przestrzegania warunków zezwolenia, przestrzegania przez dalszych użytkowników 

przepisów dotyczących ograniczeń produkcji, obrotu i stosowania substancji chemicznych 

i ich mieszanin, przestrzegania przepisów dotyczących substancji odzyskiwanych w postaci 

własnej lub jako składnik mieszaniny; 

� Państwowa Inspekcja Pracy -w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy 

– w zakresie swoich kompetencji; 

� Inspekcja Handlowa- w zakresie przestrzegania m.in. obowiązku dokonania wymaganej 

rejestracji substancji oraz obowiązku dostarczenia odbiorcy substancji lub mieszaniny 

wymaganej karty charakterystyki; przepisów dot. oznakowania detergentów w handlu 

hurtowym i detalicznym; 

� Państwowa Straż Pożarna – w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania 

substancji i mieszanin; 

� organy celne – m.in. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących importu substancji, 

mieszaniny lub wyrobu określonego w rozporządzeniu REACH. 
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Inspektor do spraw Substancji Chemicznych prowadzi Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH, 

którego głównym zadaniem jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom 

i wszelkim innym zainteresowanym stronom (zwłaszcza średnim i małym przedsiębiorstwom) porad 

i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów 

rozporządzenia REACH. W celu ułatwienia zainteresowanym stronom dostępu do informacji, 

stworzono funkcjonalne strony internetowe: www.reach.gov.pl oraz www.clp.gov.pl, na których 

użytkownik jest w stanie zapoznać się z wszystkimi istotnymi dokumentami dotyczącymi 

rozporządzeń REACH oraz CLP. Strony te na bieżąco są aktualizowane, aby użytkownicy mieli 

bezpośredni dostęp do aktualnych informacji i dokumentów. Dzięki mechanizmowi zadawania pytań 

drogą elektroniczną istnieje możliwość skierowania pytania do specjalistów, po uprzednim 

zarejestrowaniu się i zalogowaniu w serwisie.  

W latach 2009-2012 BdsSCh organizowało liczne konferencje i seminaria, oraz szkolenia m.in. 

� konferencja „System GHS – nowe zasady klasyfikacji i oznakowania” (2009), w której wzięło 

udział ok. 180 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw; 

� konferencja „Rozporządzenia REACH i CLP - Rejestracja substancji i zgłoszenie klasyfikacji 

i oznakowania. Czy już wiesz jak to zrobić?” (2010) w której wzięło udział ok. 200 

przedstawicieli przemysłu; 

� międzynarodowa konferencja „Five years on the REACH Road” współorganizowana przez 

MG;  

� cykle szkoleń dla inspektorów organów nadzoru w zakresie chemikaliów. 

Ponadto funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki, prowadzony 

przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Punkt prowadzi działalność doradczą i szkoleniową 

dla krajowych przedsiębiorstw, w tym bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki REACH i 

CLP. 

Organem właściwy mds. współpracy z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA) i Komisją 

Europejską jest Biuro do spraw Substancji Chemicznych. W latach 2009-2012 pracownicy BdsSCh 

brali aktywny udział w pracach ECHA, w szczególności w ramach Komitetu Państw Członkowskich 

(MSC), Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC), Komitetu ds. Analiz Społeczno – Ekonomicznych (SEAC), 

w pracach grupy roboczej RAC-SEAC, Sieci Przekazywania Informacji o Ryzyku (RCN), w pracach grupy 

Security Officer Network. Współpraca z Komisją Europejską odbywała się przede wszystkim poprzez 

aktywny udział przedstawicieli MG i BsdSCH w pracach Komitetu ds. REACH, w szczególności Grupy 

Roboczej ds. zmiany załączników REACH. 

Uchwałami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. i nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 

został przyjęty Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA), który stanowi 

kontynuację realizowanego w latach 2003-2008 Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. W 2002 r. oszacowano, że na terenie Polski 

znajduje się 15,5 mln Mg wyrobów azbestowych (od 2002 r. nie wzrastała ilość wyrobów 

zawierających azbest). Przez 8 lat realizacji programów udało się unieszkodliwić w sposób 

udokumentowany 1,25 mln Mg odpadów azbestowych, a więc średniorocznie 156 tys. Mg. W latach 

2009-2010 unieszkodliwiono 214,8 tys. Mg odpadów azbestowych. Jak widać tempo usuwania 

wyrobów zawierających azbest jest niewielkie - aby osiągnąć założony cel, tj. usunąć do końca 2032 r. 

14,25 mln Mg wyrobów zawierających azbest, należy czterokrotnie zwiększyć tempo usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Pewien wpływ na taki stan miały wprowadzone w 2009 r. 
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i obowiązujące przez cały rok 2010 regulacje prawne uniemożliwiające jednostkom samorządu 

terytorialnego dofinansowywanie mieszkańcom prac związanych z wycofywaniem z użytkowania 

wyrobów azbestowych. Na początku 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, która przywróciła samorządom możliwość udzielania dotacji swoim mieszkańcom 

z budżetów gmin i powiatów na usuwanie wyrobów azbestowych, co powinno przyczynić się do 

wzrostu tempa usuwania azbestu na terenie kraju. 

NFOŚiGW uruchomił program priorytetowy Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2010-

2013, w ramach którego środki finansowe przekazywane są poszczególnym wojewódzkim funduszom 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota planowanych wypłat to 38 mln PLN, z tego 

w 2011r. – 6 mln PLN, 2012r. – 10 mln PLN, 2013r. – 22 mln PLN. 

Działania związane z usuwaniem PCB oraz likwidacją mogilników opisane zostały w rozdziale 4.16 -

Gospodarka odpadami. 

W ramach przeprowadzonej ankiety CAWI tylko aż 74% gmin zadeklarowało, że na terenie gminy 

realizowane były w latach 2009-2012 działania dotyczące usuwania azbestu, natomiast działania 

dotyczące usuwania PCB i likwidacji mogilników zostały zadeklarowane przez mniej niż 3% gmin, 

które wzięły udział w ankiecie. 
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Obszar Substancje chemiczne w środowisku Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Średniookresowym celem polityki ekologicznej 
w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie 
efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 
chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego 
z zasadami Rozporządzenia REACH. 

System nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek 
określa Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dn. 25 lutego 
2011 r. Zgodnie z art. 29 tej ustawy, nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
ustawy oraz rozporządzeń WE w niej wymienionych (m.in. REACH), sprawuje 
Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Państwowa Straż Pożarna, 
organy celne.  

Zadanie 
ciągłe 

 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Kierunki 
działań 

w latach 
2009-2012 

Głównym zadaniem, po przyjęciu przez Sejm 
ustawy o zmianie ustawy o substancjach 
i preparatach chemicznych oraz niektórych innych 
ustaw, będzie przygotowanie aktów 
wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu 
pełnej implementacji do polskiego prawa 
przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów 
wspólnotowych. 

Rozporządzenie REACH jest aktem prawa bezpośrednio obowiązującego na 
terenie RP i nie wymaga implementacji do prawa krajowego. Regulacje 
odnoszące się do właściwości organów w zakresie przydzielonych 
rozporządzeniem REACH zadań, warunków i sposobu przestrzegania 
pozostałych obowiązków z niego wynikających, a których szczegółowe regulacje 
zostały pozostawione w dyspozycji państw członkowskich UE, zostały w Polsce 
wprowadzone przez następujące akty prawne:  
- Ustawa z 9 dnia stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach 
i preparatach chemicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach wraz z aktami wykonawczymi. 
Należy zauważyć, że dostosowywanie polskiego prawa do prawa UE jest 
procesem ciągłym, ponieważ prawo UE podlega modyfikacjom, tworzone są też 
nowe przepisy. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 

Kontynuowane będą także programy krajowe 
dotyczące usuwania PCB z transformatorów, 
kondensatorów i innych urządzeń zawierających te 
związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, 
usuwanie azbestu, likwidacja mogilników. 

Działania związane z usuwaniem PCB oraz likwidacją mogilników opisane 
zostały w rozdziale 4.16 -Gospodarka odpadami. 
Od 2009 roku realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 (POKA). W latach 2009-2010 unieszkodliwiono 214,8 tys. Mg 
odpadów azbestowych, a do usunięcia i unieszkodliwienia pozostało nadal 14,25 
mln Mg wyrobów zawierających azbest. 
NFOŚiGW uruchomił program priorytetowy na lata 2010-2013 „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest”. Tego rodzaju działania były również 
finansowane przez WFOŚiGW. 

Działania 
nie 

zakończone 
- do 

kontynuacji 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
bezpośredni 

Konieczne są szkolenia dotyczące 
odpowiedzialnego stosowania chemikaliów 
i postępowania z ich odpadami,  
wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne 
oraz propagowanie produktów z substancji 
ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy 

- Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH (porady i informacje dla 
przedsiębiorców, strona internetowa, szkolenia dla organów nadzoru, 
konferencje); 
- Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki, prowadzony 
przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie (działalność doradcza 
i szkoleniowa dla krajowych przedsiębiorstw, w tym bezpłatne szkolenia 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
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Obszar Substancje chemiczne w środowisku Krótki opis realizacji celu/działań 
Ocena 

stopnia 
realizacji 

Wpływ PEP na stan 
środowiska, 

wielkość presji 
i skuteczność 

działań ochronnych 

i naczynia jednorazowego użytku). i warsztaty z zakresu tematyki REACH i CLP); 
- Ogólnopolska kampania MŚ „Ekoszyk”, finansowana ze środków NFOŚiGW, 
promująca zrównoważone wzorce konsumpcji(opisana szerzej w Rozdziale 4. 2 – 
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska)-w ramach kampanii 
prowadzono działania informacyjne m.in. nt. przyjaznych dla środowiska 
opakowań oraz znaczenia ekoznakowania na produktach.  
Badania świadomości ekologicznej i zachowań ekologicznych mieszkańców 
Polski rozpoczęte w 2011 roku i kontynuowano w 2012 wykazało, że najlepiej 
rozpoznawalnym wśród społeczeństwa znakiem umieszczanym na 
opakowaniach jest znak „Nadaje się do recyklingu”. 

pośredni 

Istotne jest też uczestniczenie w pracach 
Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja 
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych 

Organem właściwym ds. współpracy z Europejska Agencją Chemikaliów (ECHA) i 
Komisją Europejską jest Biuro do spraw Substancji Chemicznych. W latach 
2009-2012 przedstawiciele BdsSCh brali aktywny udział w pracach ECHA oraz 
Komitetu KE ds. Reach. 
Ratyfikacja Konwencji Sztokholmskie przez Prezydenta RP nastąpiła 30 września 
2008 r. na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji 
Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ratyfikacja 
weszła w życie 21 stycznia 2009 r. 

Zadanie 
ciągłe 

Wpływ PEP na 
realizację działań –
pośredni 
 
Wpływ na 
środowisko: 
pośredni 
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4.19. WYSTĘPOWANIE EFEKTÓW KOMPLEMENTARNOŚCI ORAZ SYNERGII POMIĘDZY 

PRIORYTETAMI, OBSZARAMI I KIERUNKAMI DZIAŁAŃ PEP 

Komplementarność to w najprostszym znaczeniu wzajemne dopełnianie się lub uzupełnianie. Dobra 

komplementarne muszą być użyte równocześnie dla zaspokojenia określonej potrzeby. Przenosząc to 

na język dokumentów programowych, dokonując analizy występowania komplementarności należy 

odpowiedzieć na pytanie, które priorytety i kierunki działań zapisane w Polityce Ekologicznej Państwa 

2009-2012 wspólnie składają się na osiągnięcie założonych celów? Trzeba przy tym zaznaczyć, że 

obok wspólnego celu działania komplementarne nie powinny się powielać, lecz jedynie uzupełniać. 

Synergia jest rozumiana jako wzmacnianie oddziaływań, kiedy realizacja określonych priorytetów 

i działań przyczynia się do potęgowania ich efektów i uzyskania wartości dodanej. 

Co do zasady działania komplementarne powinny prowadzić do uzyskania synergii, jednak ocena 

osiągnięcia dodatkowych efektów jest z reguły możliwa dopiero po zakończeniu wdrażania danego 

programu i realizacji założonych celów. Niezależnie od faktu zakończenia wdrażania większości 

działań PEP zaplanowanych na okres 2009-2012, osiągnięcie celów strategicznych polityki założono 

w okresie co najmniej do 2016 roku. Analizując Politykę Ekologiczną Państwa w kontekście synergii, 

możliwa jest zatem raczej ocena prawdopodobieństwa wystąpienia jej efektów. 

Generalnie, wszelkiego rodzaju strategie i dokumenty programowe z racji swojej specyfiki wykazują 

wiele elementów komplementarnych. Polityka Ekologiczna Państwa 2009-2012 określa priorytety, 

cele i działania na rzecz poprawy stanu środowiska i ochrony jego zasobów. Kierunki działań zostały 

tak zaplanowane, aby się uzupełniać i prowadzić do osiągnięcia celów strategicznych.  

Przykładowo, w obszarze Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zaplanowano uzupełniające 

się działania o charakterze: 

� legislacyjnym: Opracowanie krajowego planu wycofania proszków do prania zawierających 

fosforany4;  

� promocyjnym: Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii 

Europejskiej;  

� informacyjnym: Wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich 

promocja wśród społeczeństwa; 

� edukacyjnym: Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej 

zrównoważone wzorce konsumpcji; 

� prawno-organizacyjnym: Zastosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające 

ze środków publicznych. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wielu innych obszarów, jak np.: Rozwój badań i postęp 

techniczny, Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym czy też Ochrona przyrody. 

                                                           
4 30 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. poz. 755). Nowe 
rozporządzenie uchyla jeden z przepisów wcześniejszego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r .w tym 
zakresie(Dz. U. Nr 179, poz. 1846), nie dopuszczając tym samym zawartości fosforanów w preparatach do prania i czyszczenia, 
przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. 
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Komplementarność można również zaobserwować w skali całego dokumentu, pomiędzy obszarami 

(priorytetami) interwencji. I tak: 

� obszary działań systemowych (głównie: prawnych, organizacyjnych, „miękkich”) takie jak 

Zarządzanie środowiskowe, Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku oraz pozostałe, przedstawione w Rozdziale 2 PEP 

2009-2012 są uzupełnione przez obszary z zakresu działań ochrony zasobów (Rozdział 3); 

� całość uzupełniają działania z obszaru poprawy jakości poszczególnych elementów 

środowiska z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie ludzi (Rozdział 4). Tutaj znaczna ilość 

działań ma charakter „twardy” i polega m.in. na wyposażeniu w sprzęt oraz realizacji różnego 

rodzaju inwestycji, jak np. finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji 

dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii 

w tym zakresie, czy też: wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki 

na gnojowicę i płyty obornikowe. 

Można powiedzieć, że w przypadku działań „inwestycyjnych” ich cele nie zostaną w pełni osiągnięte 

bez działań „miękkich”, edukacyjno-informacyjnych. W tym sensie dopełniające się typy interwencji 

(w tym projekty, finansowane przez fundusze ekologiczne) podejmowane na podstawie zapisów PEP 

są komplementarne. 

Tym niemniej, w PEP 2009-2012 można również zidentyfikować działania, które się powtarzają 

w ramach różnych obszarów i mają służyć osiąganiu różnych celów. Przykładem jest obszar 

monitoringu środowiska, w różnych częściach dokumentu znajdują się nawiązania do:  

� rozwoju monitoringu gleb; 

� rozwoju sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

� rozwoju systemu monitoringu hałasu; 

� doposażenia w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów monitoringu. 

Można założyć, że działanie zaplanowane w obszarze Środowisko a zdrowie: 

� poprawa funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego 

przez poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci 

alarmowe, 

obejmuje całokształt powyższych zagadnień, szczególnie, że trwa bieżąca realizacja zadania poprzez 

m.in. Program priorytetowy NFOŚiGW „Wspieranie działalności monitoringu środowiska”. Celem 

programu jest stworzenie warunków dla realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska 

(PMŚ) oraz wywiązywania się Polski ze zobowiązań akcesyjnych poprzez zakup wyposażenia 

i finansowanie monitoringu stanu środowiska. Poszczególnie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska, obok środków budżetowych, wykorzystują na ten cele działalności pomiarowej 

i monitoringowej również środki właściwych WFOŚiGW. Działania Państwowego Inspektora 

Sanitarnego są dodatkowo wspierane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Mechanizmu Współpracy. 

Ponadto, w PEP 2009-2012 zapisano dodatkowe działanie:  

� Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 

środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu, 



222 | S t r o n a  

wskazujące na kierunek praktycznego wykorzystania wyników badań i pomiarów PMŚ a zatem 

potwierdzające komplementarność interwencji w tym obszarze. 

Podobna zależność występuje w obszarze edukacji ekologicznej. W różnych częściach PEP 2009-2012 

znajdują się nawiązania do konieczności: 

� przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej zrównoważone wzorce 

konsumpcji; 

� rozwoju szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska dostępu do informacji 

o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

(akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół); 

� ściślejszej współpracy z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup 

społecznych – większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie funduszy ekologicznych; 

� propagowania zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-

promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych); 

� intensyfikacji edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. 

opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych. 

Dodatkowo, PEP zawiera działania w zakresie uzyskiwania/udzielania informacji o środowisku oraz 

działania pośrednio związane z edukacją ekologiczną tj. promowanie rolnictwa ekologicznego czy 

certyfikatów środowiskowych.  

Biorąc pod uwagę, że wdrażanie działań komplementarnych ma na celu m.in. unikanie powielania 

realizacji analogicznych zadań przez różne organy a przez to oszczędność czasu i środków, być może 

lepszym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie obszaru dotyczącego szeroko pojętego monitoringu 

środowiska (aktualnie funkcjonuje w ramach obszaru Rozwój badań i postęp techniczny) oraz 

skumulowanie działań edukacyjnych w ramach istniejącego obszaru Udział społeczeństwa 

w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Przykładów działań powielanych przy okazji różnych 

celów jest więcej i dotyczą m.in. likwidacji mogilników i eliminacji PCB, rolnictwa ekologicznego, 

małej retencji, korytarzy ekologicznych. Za dużo uwagi skierowanej na pewne działania a znacznie 

bardziej ograniczone potraktowanie innych (jak np. szeroko pojęta energooszczędność)to czynnik 

zmniejszający skuteczność polityki. 

Znaczna część działań zaplanowanych w Polityce Ekologicznej Państwa, jak te, związane 

z promowaniem zarządzania środowiskowego czy doposażaniem właściwych służb w niezbędny 

sprzęt, znajduje się obecnie na etapie wdrażania. Inne, jak np. zalesianie czy wyznaczanie nowych 

obszarów chronionych, mają wręcz charakter ciągły i będą kontynuowane w najbliższych latach. Tym 

samym, w odniesieniu do większości priorytetów i działań PEP 2009-2012, w chwili obecnej możemy 

mówić o potencjalnej synergii z uwagi na zidentyfikowaną komplementarność działań.  

Efektu synergii mógł wystąpić w konsekwencji realizacji następujących, przykładowych, priorytetów 

i działań PEP:  

ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘP TECHNICZNY 

Współdziałanie sektora nauki i gospodarki, promowanie praktycznego wdrażania ekoinnowacji 

i nowych rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony środowiska prowadzi do obniżenia kosztów 

badań rozwojowych i znalezienia komercyjnych źródeł finansowania i/lub zwrotu zainwestowanych 
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środków publicznych. Połączenie świata nauki i biznesu przyspiesza i ułatwia stosowanie wyników 

badań, generując korzyści dla środowiska oraz korzyści społeczno-ekonomiczne. 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

Promocja zarządzania środowiskowego oraz certyfikatów/znaków jakości środowiskowej przy 

jednoczesnym wdrażaniu „zielonych zamówień publicznych” faworyzujących jednostki, posiadające 

certyfikat. Efekty prowadzonych działań rozpatrywane indywidualnie będą mniejsze niż efekt 

jednoczesnej realizacji obu działań. 

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY 

Wyznaczenie obszarów zalewowych, rozwój małej retencji, wskazywanie obszarów zagrożonych 

ryzykiem powodzi oraz wdrażanie projektów przy udziale środków POIiŚ dotyczących małej retencji 

na obszarze Lasów Państwowych, pod warunkiem prowadzenia szerokiej akcji informacyjno-

promocyjnej nt. działań projektowych(tzw. synergia warunkowa). Nagłośnienie problemu zagrożenia 

powodziowego oraz wskazywanie na możliwość osiągnięcia „efektu skali” dzięki indywidualnym 

działaniom w zakresie małej retencji zwiększy prawdopodobieństwo kontynuacji działań po 

zakończeniu projektu, poza terenami LP i przez inną grupę interesariuszy. 

OCHRONA PRZYRODY 

Obejmowanie ochroną kolejnych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych przy jednoczesnym 

zachowaniu (przywróceniu) drożności korytarzy ekologicznych umożliwi zachowane różnorodności 

biologicznej i zwiększenie odporności ekosystemów na zmiany klimatu. Ochrona przyrody 

w zamkniętych enklawach, jak również tworzenie korytarzy w sytuacji degradacji krajobrazu odrębnie 

nie przyniosą pożądanych efektów, ale wspólna interwencja w obu obszarach zwiększy trwałość 

rezultatów działań. 

Istnienie synergii można również rozważać kontekście powstania wartości dodanej realizacji działań. 

Przykładowo, rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego, nadawanie certyfikatów jakości produktów 

to działania, które przyczynią się nie tylko do ochrony powierzchni ziemi, wzrostu bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju i zdrowotności jego mieszkańców, ale również przyspieszą przemiany 

i modernizację polskiej wsi w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju”. 

Reasumując, komplementarność PEP oraz obowiązujących dokumentów strategicznych w dziedzinie 

energetyki, transportu czy zagospodarowania przestrzennego (w zakresie dotyczącym ochrony 

środowiska) ułatwią osiągnięcie efektu synergii i wzmocnienia działań zaplanowanych w Polityce 

Ekologicznej Państwa. Dzięki funkcjonującemu od kilku lat nowemu porządkowi strategicznemu, przy 

udziale strategii zintegrowanych osiągnięcie tego celu stało się to znacznie bardziej realne. 
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5. WPŁYW INTERWENCJI FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ CELÓW PEP 2009-2012 

5.1. OCENA SPÓJNOŚCI ZAŁOŻEŃ PROGRAMÓW WDRAŻANYCH W OKRESIE 2007-2013 

Z ZAŁOŻENIAMI PEP 2009-2012 ORAZ WKŁADU INTERWENCJI FINANSOWEJ 

W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ PEP 2009-2012 

Wstępem do analizy wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 była ocena 

ogólnej spójności założeń przyjętych w programach operacyjnych wdrażanych w okresie 2007-2013 

z założeniami PEP 2009-2012. 

Przedmiotem analizy były uszczegółowienia programów operacyjnych – POIiŚ, PROW, POIG, POKL, 

PO RYBY, RPO, EWT, opisy programów priorytetowych NFOŚiGW oraz dokumenty określające 

kierunki finansowania działań przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w perspektywie 2009-2012. 

Wyniki analizy zostały zestawione w tabeli 29. W oparciu o analizę zapisów dokumentów, zespół 

badawczy starał się określić sposób uwzględnienia założeń PEP w ramach poszczególnych funduszy 

ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. W tym celu programom przypisano 

etykiety charakteryzujące uwzględnienie założeń PEP:  

B – BEZPOŚREDNI WPŁYW – w programie wyodrębniono priorytety lub działania, które koncentrują 

się na realizacji celu PEP 2009-2012, tzn. cały priorytet/działanie/obszar finansowania lub jego część 

ma istotny wpływ na realizację jednego lub kilku celów PEP. 

P – POŚREDNI WPŁYW – program obejmuje priorytety lub działania, które nawiązują do realizacji 

celu PEP 2009-2012, tzn. w ramach priorytetu/działania/obszaru finansowania znajdują się zapisy, 

które dopuszczają, jako element uzupełniający, dofinansowanie projektów przyczyniających się do 

realizacji założeń PEP. 

Bezpośrednie nawiązania do działań, które są zbieżne z założeniami PEP 2009-2012, znalazły się 

w większości programów, nie tylko związanych z finansowaniem szeroko rozumianej ochrony 

środowiska (NFOŚiGW, WFOŚIGW, POIiŚ 2007-2013), ale również PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-

2013, jak też we wszystkich regionalnych programach operacyjnych oraz większości programów 

wdrażanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W przypadku POIG 2007-2013, POKL 

2007-2013 i POPW 2007-2013, można zidentyfikować jedynie pośredni związek z założeniami PEP. 

W programach najmocniej reprezentowane są działania, które mają wpływ na realizację celów PEP 

w obszarach: jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, a w nieco mniejszym 

stopniu: ochrona przyrody, racjonalne gospodarowanie zasobami wody. 

W większości programów ujęto priorytety lub działania, które koncentrują się na realizacji celu PEP 

2009-2012 w wymienionych obszarach. Nawiązania do założeń PEP w pozostałych obszarach miały 

głównie charakter pośredni i dotyczyły wybranych programów (Tabela ). 
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Tabela . Spójność założeń programów wdrażanych w okresie 2007-2013 z założeniami PEP 2009-2012 

B – BEZPOŚREDNI WPŁYW – w programie wyodrębniono priorytety lub działania, które koncentrują się na realizacji celu PEP 2009-2012 

P – POŚREDNI WPŁYW – program obejmuje priorytety lub działania, które nawiązują do realizacji celu PEP 2009-2012 

Nr. Obszar działań PEP 2009-2012 
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1 Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strategiach sektorowych B P                                             

2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska B P     P       B   P   P P P P   P P P P P   P P 

3 Zarządzanie środowiskowe B B             B         P P     P              

4 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochr. środ. B B       P   P B P P P P         P    P P   P P 

5 Rozwój badań i postęp techniczny B B     P     P B       P   P                    

6 Odpowiedzialność za szkody w środowisku B P                                             

7 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym                                                 

8 Ochrona przyrody B B B B     P B B B B P P B B P B B P P B P   B B 

9 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów B B B           B   P     P                      

10 Racjonalne gospodarowanie zasobami wody B B B         B B B B P B B B B B B P B P B B B B 

11 Ochrona powierzchni ziemi B B B           B B P   P P   P P B    P P   P P 

12 Gospodarowanie zasobami geologicznymi B B             P                 B              

13 Środowisko a zdrowie B B           P B B     B B   P P B  B B   P B   

14 Jakość powietrza B B P       P B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

15 Ochrona wód B B B B     P B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

16 Gospodarka odpadami B B B P       B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

17 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych B B         P   B         B   P        P     P P 

18 Substancje chemiczne w środowisku B P             B P         P P      P P         

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy założeń PEP 2009-2012 oraz zapisów dokumentów określających zakres działań finansowanych w ramach funduszy 
ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE wdrażanych w perspektywie 2007-2013 (uszczegółowienia programów operacyjnych– POIiŚ, PROW, POIG, 
POKL, PO RYBY, RPO, EWT; opisy programów priorytetowych; kierunki finansowania działań) 
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5.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH I PROGRAMÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE NA REALIZACJĘ CELÓW PEP 2009-2012 

W poprzednim rozdziale przedstawiono potencjalny wpływ funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE wdrażanych w okresie 2007-2013, na realizację założeń PEP 

2009-2012. Kolejnym etapem była analiza umów w ramach wybranych funduszy i programów, dla 

których możliwe było pozyskanie szczegółowych danych nt. dofinansowanych przedsięwzięć. Analizą 

objęto listy umów podpisanych w okresie 2007-2012, jak również sprawozdania z realizacji działań 

w ramach NFOŚiGW, WFOŚIGW, POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT i LIFE+. 

Istotny instrument wsparcia działań w obszarze ochrony środowiska stanowią również środki 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak w przypadku funduszy 

wojewódzkich, na podstawie danych prezentowanych w rocznych sprawozdaniach z działalności, nie 

było możliwości jednoznacznego porządkowania wydatkowanych środków do poszczególnych 

kierunków działań PEP. W przypadku WFOŚIGW prezentowane dane dotyczące wkładu finansowego 

w realizację poszczególnych celów PEP mają charakter przybliżony5. 

W ramach analizowanych instrumentów na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub 

pośredni wpływ na realizację celów PEP 2009-2012, przeznaczono łącznie prawie 61,5 mld PLN, przy 

czym prawie połowa środków (około 26,8 mld PLN) została przeznaczona na działania w obszarze 

Ochrona wód. Przedmiotem współfinansowania były przede wszystkim projekty dotyczące rozwoju 

systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (Wykres ). 

Znaczne środki przeznaczono również na działania, które mają wpływ na realizację celów PEP 2009-

2012 w następujących obszarach: 

� Jakość powietrza – około 12,4 mld PLN6; 

� Gospodarka odpadami – około 7,1 mld PLN; 

� Racjonalne gospodarowanie zasobami wody – około 4,8 mld PLN; 

� Ochrona powierzchni ziemi – około 2,3 mld PLN; 

� Ochrona przyrody – około 2,2 mld PLN; 

� Rozwój badań i postęp techniczny – około 1,3 mld PLN; 

� Gospodarowanie zasobami geologicznymi – około 1,3 mld PLN; 

� Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – około 1,2 mld PLN. 

W ujęciu finansowym najmniej środków przeznaczono na działania związane z realizacją celów PEP 

2009-2012 w obszarze: 

                                                           
5 Dane w sprawozdaniach prezentowane są w formie zagregowanej do kilku ogólnych kategorii, które obejmują przedsięwzięcia 
wpływające na realizację różnych celów i kierunków działań PEP, jedynie część WFOŚiGW publikuje pełne listy podpisanych umów. 
W ramach analizy, na podstawie dostępnych danych, oszacowano wpływ środków WFOŚiGW na realizację poszczególnych celów PEP. 
Prezentowane dane mają jednak charakter przybliżony. Na podstawie sprawozdań z działalności WFOŚiGW określono ogólne 
zaangażowanie środków w realizację działań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyporządkowanie kwot do 
poszczególnych celów PEP przeprowadzono na podstawie próby, która objęła wojewódzkie fundusze w Katowicach (największa wartość 
podpisanych umów w okresie 2007-2012), Olsztynie (najmniejsza wartość podpisanych umów w okresie w okresie 2007-2012) i Opolu 
(średnia wartość podpisanych umów w okresie 2007-2012). Ze względu na opisane ograniczenia wykresy prezentujące wkład w realizację 
poszczególnych kierunków działań PEP nie obejmują środków WFOŚiGW. 
6 Włączając działania dotyczące efektywności energetycznej, rozwoju OZE i bezpośredniego wsparcia rozwoju transportu intermodalnego. 
W ramach kategorii nie ujęto środków na przedsięwzięcia, które pośrednio, w ujęciu długofalowym, mogą mieć wpływ na jakości powietrza 
(rozwój transportu publicznego, kolejowego, wodnego, rozwój infrastruktury rowerowej). 



� Substancje chemiczne w środowisku 

� Oddziaływanie hałasu i pól elektormagnety

� Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

� Zarządzanie środowiskowe 

Nie zidentyfikowano działań przyczyniających się bezpośrednio do realizacji celów w obszarze 

ekologiczny w planowaniu przestrzennym

współfinansowanych ze środków UE 

Wykres . Wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007

projektów, które przyczyniają się do realizacji założeń PEP 2009

środków NFOŚiGW, WFOŚIGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT, 

LIFE+) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ba

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

  

Substancje chemiczne w środowisku

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Ochrona powierzchni ziemi

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Rozwój badań i postęp techniczny

Udział społ. w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. sektorowych

Substancje chemiczne w środowisku – 195 mln PLN; 

Oddziaływanie hałasu i pól elektormagnetycznych – 18 mln PLN; 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – 15 mln PLN;

Zarządzanie środowiskowe – 2 mln PLN. 

Nie zidentyfikowano działań przyczyniających się bezpośrednio do realizacji celów w obszarze 

owaniu przestrzennym, jednak rola funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE w tym obszarze była marginalna. 

. Wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007-2012 dotyczących reali

się do realizacji założeń PEP 2009-2012 (mld PLN), współfinansowanych ze 

oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

 

0,2

0,02

7,1

12,4

0,7

1,3

2,3

4,8

1,2

2,2

0,0

0,1

1,3

0,5

0,002

0,5

0,01

Substancje chemiczne w środowisku

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Gospodarka odpadami

Ochrona wód

Jakość powietrza

Środowisko a zdrowie

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Ochrona powierzchni ziemi

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Ochrona przyrody

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Rozwój badań i postęp techniczny

Udział społ. w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. sektorowych
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15 mln PLN; 

Nie zidentyfikowano działań przyczyniających się bezpośrednio do realizacji celów w obszarze Aspekt 

funduszy ekologicznych i programów 

2012 dotyczących realizacji 

2012 (mld PLN), współfinansowanych ze 

oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT, 

 
z danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

26,8
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5.3. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH 

I PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ PEP 

2009-2012 

Największy wkład w realizację założeń PEP 2009-2012 miały środki POIiŚ 2007-2013, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, PROW 2007-2013 oraz RPO 2007-2013 (Wykres ). 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012 (bezpośredni lub pośredni wpływ) 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 61,5 mld PLN 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW 

Zakres finansowanych działań oraz wkład w realizację poszczególnych celów PEP 2009-2013 

w ramach poszczególnych programów był dość zróżnicowany i został przedstawiony schematycznie 

na poniższych wykresach (Wykres ). 
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POIG (2,0%) POKL (0,6%) PORPW (0,1%) PROW (11,0%)

PO RYBY (0,6%) NFOŚiGW (21,3%) WFOŚiGW (18,5%)



Wykres . Zaangażowanie środków poszczególnych funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE w realizację założeń PEP 

POIiŚ 2007-2013 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

NFOŚIGW 

Ogólna wartość umów podpisanych w okr

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

 

16. Gospodarka odpadami

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

1. Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. 

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

16. Gospodarka odpadami

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

1. Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. 

Zaangażowanie środków poszczególnych funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE w realizację założeń PEP 2009-2012 (mln PLN) 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 20,8 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 13,1 mld PLN 

3 360

2 773

107

388

156

1 271

258

285

40

240

3

2

77

1

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

8. Ochrona przyrody

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

1. Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. …

64,2

6

2 174

1 963

64

791

487,4

1 926

144

421

42

125

0,05

42

13

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

8. Ochrona przyrody

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

1. Uwzględnienie zasad ochr. środ. w strat. …
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Zaangażowanie środków poszczególnych funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

, które mają bezpośredni 

 

które mają bezpośredni 

 

11 794

4 757
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WFOŚIGW 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

RPO 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

  

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

16. Gospodarka odpadami

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 11,4mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 6,8 mld PLN 

 

111,9

5

644

4 189

5 840

101

73

108,9

27

5

74

22

140

17

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

8. Ochrona przyrody

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

15

8

625

3 088

1 555

389

19

229

453

2

128

6

187

39

1

107

18. Substancje chemiczne w środowisku

17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

8. Ochrona przyrody

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

3. Zarządzanie środowiskowe

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

które mają bezpośredni 

 

które mają bezpośredni 

 

5 840

3 088



PROW 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

POIG 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

EWT 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

 

16. Gospodarka odpadami

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

16. Gospodarka odpadami

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

18. Substancje chemiczne w środowisku

16. Gospodarka odpadami

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 6,8 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 1,2 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 0,5 mld PLN 

35,2

2 882

48

1 280

1 019

827

683

0,2

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

8. Ochrona przyrody

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

294

20

155

487

16

261

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

2

8

82

28

87

15

4

127

91

22

18

1

18. Substancje chemiczne w środowisku

16. Gospodarka odpadami

15. Ochrona wód

14. Jakość powietrza

13. Środowisko a zdrowie

12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

11. Ochrona powierzchni ziemi

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

8. Ochrona przyrody

5. Rozwój badań i postęp techniczny

4. Udział społ. w działaniach na rzecz ochr. środowiska

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
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które mają bezpośredni 

 

które mają bezpośredni 

 

które mają bezpośredni 

 

2 882
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POKL 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

PO RYBY 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

LIFE+ 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

PORPW 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW
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18. Substancje chemiczne w środowisku

16. Gospodarka odpadami

11. Ochrona powierzchni ziemi

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

5. Rozwój badań i postęp techniczny

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 0,4 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 0,4 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,1 mld PLN 

umów podpisanych w okresie 2007-2012 na realizację przedsięwzięć, które mają bezpośredni 

lub pośredni wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012: 0,04 mld PLN 
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5.4. WKŁAD FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH I PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW UE W REALIZACJĘ CELÓW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH TEMATYCZNYCH 

PEP 2009-2012 

W przypadku części kierunków działań zdefiniowanych w ramach PEP 2009-2012, realizacja 

założonych celów była w mniejszym lub większym stopniu uzależniona od wsparcia funduszy 

ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. W celu oceny wkładu funduszy 

ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w realizację celów PEP, w pierwszej 

kolejności dokonano oceny potencjalnego znaczenia interwencji finansowej dla realizacji 

poszczególnych kierunków działań i celów zdefiniowanych w PEP. Następnie, w oparciu o analizę 

danych na temat efektów wdrażania poszczególnych funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE, w szczególności baz danych projektów dofinansowanych 

z NFOŚiGW oraz programów UE w okresie 2007-2012, dokonano oceny rzeczywistego znaczenia 

interwencji finansowej na realizację poszczególnych kierunków działań PEP 2009-2012. W ramach 

analizy odwołano się do następujących kategorii:  

POTENCJALNE ZNACZENIE FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH I PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE DLA 

REALIZACJI CELÓW ORAZ KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PEP 2009-2012: 

ISTOTNE – fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE mają kluczowe 

znaczenie z punktu widzenia realizacji przyjętych założeń; bez wsparcia ze strony funduszy 

ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE nie byłaby możliwa realizacja 

przyjętych kierunków działań oraz założonych celów. 

ŚREDNIO ISTOTNE – znaczenie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków 

UE ma charakter uzupełniający, wsparcie ze strony funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE częściowo warunkowało realizację przyjętych kierunków działań 

oraz założonych celów, pełna realizacja działań wymagała podejmowania również innych działań, np. 

decyzyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych przez organy administracji rządowej lub samorządowej. 

MAŁO ISTOTNE – znaczenie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków 

UE ma charakter marginalny, wsparcie ze funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE w niewielkim stopniu warunkowało realizację przyjętych kierunków działań oraz 

założonych celów, pełna realizacja działań wymagała przede wszystkim podjęcia działań przez 

administrację rządową i samorządową. 

RZECZYWISTY WPŁYW INTERWENCJI FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ CELÓW ORAZ KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PEP 2009-2012: 

ZNACZĄCY – fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE w znacznym stopniu 

przyczyniły się do realizacji przyjętych założeń, wsparcie ze strony funduszy ekologicznych 

i programów współfinansowanych ze środków UE miało istotny wpływ na realizację przyjętych 

kierunków działań oraz założonych celów. 

ŚREDNIO ZNACZĄCY – rzeczywisty wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE był ograniczony ze względu na relatywnie niewielką skalę, niewielki zasięg lub 

niewielką siłę oddziaływania podejmowanych działań, w stosunku do ogólnych założeń przyjętych 

w dokumencie. 

MAŁO ZNACZĄCY – rzeczywisty wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

środków UE był marginalny w stosunku do istniejących potrzeb w analizowanym obszarze. 
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Ocena rzeczywistego wpływu, w szczególności siły wpływu, było zadaniem dość trudnym, gdyż w PEP 

2009-2012 nie określono oczekiwanych, mierzalnych efektów podejmowanych działań, które 

powinny być kluczowym punktem odniesienia w ramach analizy. 

Zakres tematyczny działań realizowanych przy wsparciu funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE był bardzo szeroki. Łączna liczba projektów, działań i operacji, 

które były przedmiotem wsparcia ze strony funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE oraz jednocześnie miały bezpośredni wpływ na realizację 

założeń PEP, wyniosła ponad 160 tys. pozycji. Ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe 

możliwe było przedstawienie jedynie wybranych aspektów – głównych mechanizmów wpływu na 

realizację założeń PEP oraz proporcji ilościowych i wartościowych podejmowanych działań. W ramach 

analizy położono duży nacisk na identyfikację dobrych praktyk w zakresie realizacji założeń polityki 

ochrony środowiska. 

5.4.1. OBSZAR TEMATYCZNY: UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH 

SEKTOROWYCH 

Realizacja celu oraz kierunków działań określonych w PEP 2009-2012 dla obszaru Uwzględnienie 

zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych była częściowo uzależniona od wsparcia 

funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności 

w obszarze rozwoju metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, dokumentów 

strategicznych oraz szkoleń dla projektodawców tych dokumentów i osób oceniających. 

Na realizację projektów związanych bezpośrednio lub pośrednio z wzmocnieniem roli ochrony 

środowiska w strategiach sektorowych ze środków NFOŚiGW, WFOŚIGW oraz programów UE 

w okresie 2007-2012 przeznaczono około 15 mln PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

realizacji celu miały środki NFOŚiGW, w mniejszym stopniu środki POIiŚ 2007-2013 (Wykres ). 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚIGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar Uwzględnienie zasad ochrony 

środowiska w strategiach sektorowych 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 15 mln PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

W latach 2010-2012 NFOŚiGW 

dotyczyły przygotowania instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko. 

Efektem działań była m.in. budowa systemu informatycznego

oddziaływania na środowisko, jak również 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Uzupełnieniem powyższych działań były trzy projekty szkoleniowe finansowane ze środków NFOŚiGW 

oraz POIiŚ (dz. 5.4), które dotyczyły różnych aspektów procedury oceny oddziaływania na 

środowisko. Dwa projekty miały charakter ogólnopolski, jednak obejmowały stosunkowo wąski 

obszar tematyczny – techniki prowadzenia konsultacji społecznych oraz minimalizacja wpływu 

infrastruktury liniowej na przyrodę na etapie przygotowania inwestycji. Dodatkowo

Polsce zrealizowano jeden projekt skierowany do różnych grup zawodowych, który koncentrował się 

na aspektach przyrodniczych w procedurze oceny oddziaływania na środowis

wysoką wartość merytoryczną, zawierały elementy, które można uznać za dobrą praktykę w realizacji 

działań szkoleniowych, jednak charakteryzowały się stosunkowo 

w stosunku do potrzeb. Uzupełnieniem działań po

komercyjne oferowane przez podmioty prywatne.

Edukacja grup zawodowych w zakresie OOŚ w celu minimalizacji wpływu i
Źródło finansowania: POIiŚ; Działanie: 5.4; 
Dofinansowanie: 425 243 PLN 
 
Celem projektu była minimalizacja oddziaływania inwestycji na populacje, siedliska i korytarze ekologiczne 
dziko żyjących zwierząt przez edukację i kształtowanie świadomości k
w procedurach OOŚ. Zakres tematyczny projektu obejmował problematykę ochrony dziko żyjącej fauny przy 
planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji liniowych 
W ramach projektu przeprowadzo
publicznej, administracji drogowej i kolejowej oraz międzynarodową konferencję naukowo
Zorganizowano również punkt konsultacyjny w zakresie praktycznego rozwiązywania konfli
przyrodniczych w projektowaniu inwestycji. W ramach projektu przygotowano również publikację poradnikową 
dotyczącą rozwiązań konstrukcyjnych w projektowaniu przejść dla zwierząt.
 

DOBRA PRAKTYKA - Działania szkoleniowe skierowane były do najważniejszy
mają realny wpływ na dobór optymalnych rozwiązań technicznych umożliwiających minimalizację 
konfliktów przyrodniczych – administracja publiczna, administracja drogowa i kolejowa o
projektanci infrastruktury. 
 
 
 

ekspertyzy dotyczące procesu OOŚ

szkolenia dotyczące procedu konsultacji 

szkolenia dotyczące procedur OOŚ

opracowanie instr. wsparcia dla systemu OOŚ

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW. 
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, jak również opracowanie wytycznych dotyczących stosowania 
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środowisko. Dwa projekty miały charakter ogólnopolski, jednak obejmowały stosunkowo wąski 

techniki prowadzenia konsultacji społecznych oraz minimalizacja wpływu 

truktury liniowej na przyrodę na etapie przygotowania inwestycji. Dodatkowo

Polsce zrealizowano jeden projekt skierowany do różnych grup zawodowych, który koncentrował się 

na aspektach przyrodniczych w procedurze oceny oddziaływania na środowis

wysoką wartość merytoryczną, zawierały elementy, które można uznać za dobrą praktykę w realizacji 

działań szkoleniowych, jednak charakteryzowały się stosunkowo niewielką skalą oddziaływania 

stosunku do potrzeb. Uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach projektów były szkolenia 

komercyjne oferowane przez podmioty prywatne. 

Edukacja grup zawodowych w zakresie OOŚ w celu minimalizacji wpływu inwestycji liniowych na przyrodę; 
Źródło finansowania: POIiŚ; Działanie: 5.4; Beneficjent: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot; 

Celem projektu była minimalizacja oddziaływania inwestycji na populacje, siedliska i korytarze ekologiczne 
dziko żyjących zwierząt przez edukację i kształtowanie świadomości kluczowych podmiotów uczestniczących 

procedurach OOŚ. Zakres tematyczny projektu obejmował problematykę ochrony dziko żyjącej fauny przy 
planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji liniowych – dróg i linii kolejowych.  
W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń specjalistycznych dla biur projektowych, administracji 
publicznej, administracji drogowej i kolejowej oraz międzynarodową konferencję naukowo
Zorganizowano również punkt konsultacyjny w zakresie praktycznego rozwiązywania konfli
przyrodniczych w projektowaniu inwestycji. W ramach projektu przygotowano również publikację poradnikową 
dotyczącą rozwiązań konstrukcyjnych w projektowaniu przejść dla zwierząt. 

Działania szkoleniowe skierowane były do najważniejszych podmiotów, które 
mają realny wpływ na dobór optymalnych rozwiązań technicznych umożliwiających minimalizację 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 
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Polsce zrealizowano jeden projekt skierowany do różnych grup zawodowych, który koncentrował się 

na aspektach przyrodniczych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Projekty miały 

wysoką wartość merytoryczną, zawierały elementy, które można uznać za dobrą praktykę w realizacji 
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no cykl szkoleń specjalistycznych dla biur projektowych, administracji 
publicznej, administracji drogowej i kolejowej oraz międzynarodową konferencję naukowo-techniczną. 
Zorganizowano również punkt konsultacyjny w zakresie praktycznego rozwiązywania konfliktów 
przyrodniczych w projektowaniu inwestycji. W ramach projektu przygotowano również publikację poradnikową 

ch podmiotów, które 
mają realny wpływ na dobór optymalnych rozwiązań technicznych umożliwiających minimalizację 

administracja publiczna, administracja drogowa i kolejowa oraz 

84,8%
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Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych; Źródło finansowania: 
POIiŚ; Działanie: 5.4; Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Dofinansowanie: 1 041 877 
PLN 
 

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska 
i krajobrazu oraz przygotowanie uczestników do wykonywania i poprawnej weryfikacji procesu OOŚ. Ważnym 
aspektem projektu był również udział społeczności lokalnej obszarów chronionych w planowaniu i ochronie 
cennych obszarów przyrodniczych. Projekt obejmował zorganizowanie szkoleń skierowanych do społeczności 
lokalnych obszarów chronionych. Uczestnikami była grupa 300 osób z trzech województw: 
zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Istotnym elementem projektu była platforma 
e-learningowa utworzona dla potrzeb kampanii, umożliwiająca rejestrację, zapoznanie się i ściągnięcie 
materiałów szkoleniowych oraz kontakt z trenerami i organizatorami. 

DOBRA PRAKTYKA - Zastosowanie nowoczesnych technik wspomagających proces szkoleniowy – 
platforma e-learningowa. 

Przedmiotem wsparcia NFOŚiGW były również ekspertyzy opracowane na potrzeby Komisji ds. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska. 

Podsumowanie: Dofinansowane projekty nie koncentrowały się na procedurze oceny dokumentów 

strategicznych, dotyczyły w głównej mierze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, więc 

ich wpływ na realizację celu PEP ma charakter pośredni. 

Ze względu na niewielką liczbę przedsięwzięć, ich pośredni wpływ na realizację założeń PEP oraz 

relatywnie niewielką skalę oddziaływania projektów szkoleniowych dotyczących stosowania 

procedury OOŚ, wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE na 

realizację założeń PEP w obszarze uwzględnienia zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych należy uznać za mało znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru: 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie 
do sytuacji, w której projekty dokumentów 
strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, 
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, 
poddawane procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane 
w ostatecznych wersjach tych dokumentów 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

W 2008 r. zostało reaktywowane działanie Komisji ds. 
Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze 
Środowiska głównie w celu analizowania 
dokumentów strategicznych. Stanowi to ważny krok 
w kierunku egzekwowania prawa w tym zakresie. 

BRAK N.D. 

Rozwój metodologii wykonywania ocen 
oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców 
tych dokumentów oraz dla osób oceniających. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 



 

5.4.2. OBSZAR TEMATYCZNY

Realizacja celu oraz kierunków działań 

środowiska była częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE

miejsc pracy, promocji transferu najnowszych 

promocji zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz etykiet informujących o produktach 

ekologicznych. 

Na realizację projektów związanych z aktywizacją r

NFOŚiGW, WFOŚIGW oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacj

stopniu środki POIiŚ 2007-2013, RPO 2007

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009

ochrony środowiska 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni w

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,5 mln PLN

Wkład poszczególnych funduszy i programów

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW

                                                           
7 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

15,1% 20,9%

0% 10% 20% 30%

1

POIiŚ (15,1%) RPO (20,9%)

POKL (0,5%) PROW (0,05%)

promocja zielonych zamówień publicznych

ekspertyzy, analizy, badania wiązane z tematyką 
aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska

szkolenia związane z tworzeniem zielonych miejsc pracy

promocja innowacyjnych prośrodowiskowych
rozwiązań technologicznych

kampanie informacyjne kształtujące zrównoważone 
wzorce konsumpcji

wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacyjnych 
technologii, produktów lub usług prośrodowiskowych

BSZAR TEMATYCZNY: AKTYWIZACJA RYNKU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOW

Realizacja celu oraz kierunków działań określonych dla obszaru Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE, w szczególności w obszarze promocji tworzenia zielonych 

transferu najnowszych technologii służących ochronie środowiska, jak również 

promocji zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz etykiet informujących o produktach 

Na realizację projektów związanych z aktywizacją rynku na rzecz ochrony środowis

oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007-2012 około 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki POIG 2007

2013, RPO 2007-2013, NFOŚiGW i WFOŚiGW (Wykres ).

Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar Aktywizacja rynku na rzecz 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni w

2012: 0,5 mln PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚIGW 

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

51,0%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

RPO (20,9%) EWT (0,2%) LIFE+ (0,7%)

PROW (0,05%) NFOŚiGW (8,3%) WFOŚiGW (3,3%)

0,1%

0,2%

0,3%

1,3%

9,2%

promocja zielonych zamówień publicznych

ekspertyzy, analizy, badania wiązane z tematyką 
aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska

szkolenia związane z tworzeniem zielonych miejsc pracy

promocja innowacyjnych prośrodowiskowych
rozwiązań technologicznych

kampanie informacyjne kształtujące zrównoważone 
wzorce konsumpcji

wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacyjnych 
technologii, produktów lub usług prośrodowiskowych
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RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

, w szczególności w obszarze promocji tworzenia zielonych 

technologii służących ochronie środowiska, jak również 

promocji zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz etykiet informujących o produktach 

ynku na rzecz ochrony środowiska ze środków 

2012 około 0,5 mld PLN. 

IG 2007-2013, w mniejszym 

). 

oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

2012, obszar Aktywizacja rynku na rzecz 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

 

 

(% ogólnej wartości podpisanych umów
7
) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

8,3% 3,3%

80% 90% 100%

POIG (51,0%)

88,8%
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Ważnym elementem wielu funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE 

dostępnych na rynku w okresie 2007-2013 było wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności 

w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Największe wymagania pod 

tym względem występowały w POIG, który koncentrował się na wsparciu innowacji. W przypadku 

RPO rozwiązania innowacyjne również były preferowane, w większości programów wyodrębniono 

również działania ukierunkowane na wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych. 

Przedmiotem finansowania były m.in. technologie związane z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska, które najczęściej miały wpływ na ograniczenie presji prowadzonej działalności na 

środowisko, poprawę efektywności energetycznej lub bardziej racjonalne gospodarowanie 

surowcami. Wysokim poziomem innowacyjności charakteryzowały się również niektóre rozwiązania 

technologiczne dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, wdrażane w ramach osi 4 POIiŚ. 

W ramach POIG, RPO i POIiŚ zidentyfikowano łącznie ponad 200 projektów dotyczących wdrożenia 

w przedsiębiorstwach produktów, usług lub technologii środowiskowych, które jednocześnie 

charakteryzowały się wysokim poziomem innowacyjności. Ze względu na wymóg realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach projektów, przedsięwzięcia tego rodzaju miały wpływ na 

promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska. 

Modułowe przepusty dla zwierząt oraz przepławki dla ryb i bezpieczne dla środowiska systemy odwodnień – 
nowa drogą rozwoju firmy gwarancją zrównoważonego rozwoju regionu; Źródło finansowania: RPO WP; 
Działanie: 1.1; Beneficjent: DWD SYSTEM Sp. z o.o.; Dofinansowanie: 191 000 PLN 

Jednym ze znaczących źródeł zanieczyszczeń dla środowiska naturalnego są wody opadowe, spływające 
z powierzchni dróg i mostów, zawierające zanieczyszczenia ropopochodne oraz rozpuszczone środki do 
usuwania oblodzenia. W wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone na rynek innowacyjne rozwiązania 
technologiczne – rury GRP i kształtki PE oraz PP stanowiące gamę produktów tworzących unikalny system 
odwodnień obiektów inżynieryjnych WIR, umożliwiających łączenie poszczególnych elementów bez względu na 
materiał ich wykonania. Nowoczesne projekty infrastruktury drogowej uwzględniają odprowadzenie takich 
zanieczyszczeń do osadników, kolektorów itp. Wdrożenie do produkcji systemu odwodnień WIR zapewni 
całkowitą szczelność oraz trwałość obiektu mostowego, umożliwiając jednocześnie odseparowywanie 
zanieczyszczeń w taki sposób, aby nie przedostały się one do środowiska. W wyniku realizacji projektu zostaną 
również wprowadzone na rynek modułowe przepławki dla ryb i przepusty dla zwierząt tworzące system FAUNA 
PRO. Wdrażane do produkcji rozwiązania są ściśle dostosowane do biologii małych zwierząt, natomiast na 
etapie projektowania odwołano się do wyników najnowszych badań dotyczących behawioru gatunków. 
Efektem projektu będzie wzmocnienie oferty rynkowej produktów wykorzystywanych w obszarze ochrony 
przyrody i gospodarki ściekowej. 

Istotną rolę w obszarze promocji najnowszych technologii środowiskowych należy przypisać również 

programowi "GreenEvo" Akcelerator Zielonych Technologii, który był realizowany przez Ministerstwo 

Środowiska, przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Ten niekonwencjonalny instrument wsparcia 

polskich przedsiębiorstw działających w branży innowacyjnych technologii środowiskowych należy 

uznać za przykład dobrej praktyki, która zasługuje na kontynuację i szeroką promocję. 

DOBRA PRAKTYKA - "GreenEvo" Akcelerator Zielonych Technologii jako niekonwencjonalny 

instrument wsparcia polskich przedsiębiorstw działających w branży innowacyjnych technologii 

środowiskowych. 

W okresie 2007-2012 przedmiotem dofinansowania były również różnego rodzaju działania 

edukacyjne związane z szeroko rozumianym kształtowaniem świadomych postaw konsumenckich 

zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Przy wsparciu środków NFOŚiGW i POIiŚ, a w mniejszym 

stopniu POKL, LIFE+, EWT i RPO, zrealizowano ponad 80 projektów związanych z kształtowaniem 
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zrównoważonych wzorców konsumpcji, przede wszystkim w obszarze wykorzystania świadomej 

konsumpcji energii oraz surowców energetycznych. 

W ramach POKL dofinansowano również 9 projektów dotyczących promocji zielonych miejsc pracy, 

głownie w obszarze energetyki odnawialnej i produkcji ekologicznej żywności. Działania informacyjne 

były skierowane przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich. Wszystkie projekty miały 

jednak charakter lokalny i przez to charakteryzowały się niewielką skalą oddziaływania.  

Wróć do środowiska – zielone miejsca pracy; Źródło finansowania: POKL; Działanie: 6.1; Beneficjent: 
Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "WRÓĆ"; Dofinansowanie: 
1 100 833 PLN 

Projekt polegał na przygotowaniu 30 dorosłych bezrobotnych mieszkańców powiatu nowodworskiego, 
w tym 10 kobiet i 20 mężczyzn, do podjęcia nowej pracy w branży recyklingu odpadów. Projekt zakładał 
stworzenie Spółdzielni Socjalnej specjalizującej się w recyklingu odpadów. Dla wszystkich uczestników 
projektu przewidziano roczny staż, który miał na celu praktyczne i specjalistyczne przygotowanie do pracy. 
Wspólna praca na stażach miała na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych, naukę współpracy, 
wypracowanie dobrych praktyk oraz umocnienie pozycję spółdzielni na tyle, by utrzymała się na rynku przy 
zatrudnieniu co najmniej 14 uczestników projektu. 

Jeden z projektów, dofinansowany ze środków NFOŚiGW, dotyczył promocji zielonych zamówień 

publicznych. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich opracowano 

i rozdystrybuowano materiały informacyjne dotyczące stosowania kryteriów środowiskowych 

w zamówieniach publicznych. Przeprowadzono również szkolenia w formie e-learningu, którymi 

objęto 600 pracowników administracji samorządowej. W okresie 2009-2012 zastosowanie kryteriów 

środowiskowych w przetargach organizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych miało charakter incydentalny. 

Uzupełnieniem powyższych działań były analizy i prace studialne, finansowane ze środków POKL 

i NFOŚiGW, dotyczące przygotowania programu wsparcia technologii środowiskowych 

i ekoinnowacyjnych w Polsce w roku 2020, zastosowania w MŚP produktów i procesów przyjaznych 

dla środowiska oraz oddziaływania ekologicznych trendów rozwojowych na wybrane sektory 

gospodarki i rynek pracy. 

Ekologia jako tendencja rozwoju XXI wieku oraz jej oddziaływania na wybrane sektory gospodarki i rynek 
pracy województwa śląskiego; Źródło finansowania: POKL; Działanie: 8.1; Beneficjent: Instytut Turystyki 
w Krakowie Sp. z o.o.; Dofinansowanie: 699 550 PLN 

Celem analizy było określenie trendów rozwojowych i prognoz zmian w obszarze ochrony środowiska 
i turystyki oraz sformułowanie propozycji mechanizmów wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy 
i rozwój rynku pracy województwa śląskiego poprzez innowacje ekologiczne. 

Wśród kierunków działań zdefiniowanych w PEP znajduje się również postulat dotyczący 
wsparcia zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności energetycznej z napędami 

alternatywnymi. Nie zidentyfikowano projektów, które koncentrowały się na promocji lub 

bezpośrednim wsparciu tego rodzaju działań. Pośredni wpływ na promocję niskoemisyjnych środków 

transportu mają projekty dotyczące rozwoju transportu publicznego finansowane ze środków POIiŚ, 

RPO i PORPW – w przypadku większości przedsięwzięć dokonano zakupu pojazdów 

charakteryzujących się niską emisją i wysoką efektywnością energetyczną. 

Nie zidentyfikowano projektów, które dotyczyły promocji lub wprowadzenia etykiet informujących 

o produktach ekologicznych. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE odegrały 

znaczącą rolę w transferze do polskich przedsiębiorstw nowych technologii związanych z ochroną 
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środowiska i kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcji. Ze względu na niewielką 

reprezentację projektów dotyczących promocji zielonych zamówień publicznych oraz brak działań 

dotyczących wprowadzania i promocji wśród społeczeństwa etykiet informujących o produktach 

ekologicznych, wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze aktywizacji rynku 

na rzecz ochrony środowiska należy uznać jednak za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Głównym celem jest uruchomienie takich mechanizmów 
prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które 
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji 
towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich 
zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Działania te 
powinny objąć pełną internalizację kosztów zewnętrznych 
związanych z presją na środowisko. 

ŚREDNIO ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

W latach 2009-2012 konieczne jest: zastosowanie 
systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych 
przez wszystkie instytucje korzystające ze środków 
publicznych.  

MAŁO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska. BRAK N.D. 

Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” 
z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Promocja transferu do Polski najnowszych technologii 
służących ochronie środowiska przez finansowanie 
projektów w ramach programów unijnych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Wykonanie analizy dotyczącej możliwości wprowadzenia 
w Polsce „zielonej” reformy podatkowej. 

BRAK N.D. 

Wprowadzenie etykiet informujących o produktach 
ekologicznych i ich promocja wśród społeczeństwa. 

ŚREDNIO ISTOTNE BRAK 

Opracowanie krajowego planu wycofania proszków do 
prania zawierających fosforany. 

BRAK N.D. 

Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji 
i wysokiej efektywności energetycznej z napędami altern. 
oraz wypracowanie rozwiązań hamujących napływ do 
krajowego parku zagranicznych poj. o niekorzystnych 
parametrach ekologicznych i energetycznych. 

MAŁO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej 
kształtującej zrównoważone wzorce konsumpcji. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 

 

  



5.4.3. OBSZAR TEMATYCZNY

Realizacja celu oraz kierunków działań określonych dla 

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

środków UE, w szczególności w obszarze upowszechnienia logo EMAS i normy ISO 14001, a także 

logo CP, jako znaków jakości środow

zamówień publicznych. 

Na realizację projektów związanych z wzmocnienie

prywatnym i publicznym ze środków NFOŚiGW, 

w okresie 2007-2012 stosunkowo niewielką kwotę około 

widzenia realizacji celu miały środki POIiŚ, mniejsze

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 2mln PLN

Wkład poszczególnych funduszy i programów

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW

Mimo relatywnie niewielkiej kwoty, przedmiotem współfinansowania było ponad 120 przedsięwzięć 

wspierających wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. Dzięki środkom 

POIiŚ i RPO, w 118 przedsiębiorstwach wdrożono system ISO 14001, w kolejnych 6 

Dodatkowo w ramach NFOŚiGW wykonano analizę wskazującą kluczowe działania na rz

i rozwoju Krajowego Systemu Ekozarządzania i Autydu EMAS. Nie zidentyfikowano przedsięwzięć, 

które dotyczyły bezpośredniej promocji logo EMAS, normy ISO 14001 oraz logo CP.

                                                           
8 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

63,3%

0% 10% 20% 30%

1

POIiŚ (63,3%)

promocja ekoznakowania i EMAS

wsparcie wdrożenia EMAS

wsparcie wdrożenia ISO 14001

BSZAR TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

Realizacja celu oraz kierunków działań określonych dla obszaru Zarządzanie środowiskowe

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

, w szczególności w obszarze upowszechnienia logo EMAS i normy ISO 14001, a także 

logo CP, jako znaków jakości środowiskowej firmy oraz upowszechniania koncepcji zielonych 

Na realizację projektów związanych z wzmocnieniem roli zarządzania środowiskowego w sektorze 

prywatnym i publicznym ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE 

2012 stosunkowo niewielką kwotę około 2 mln PLN. Kluczowe

widzenia realizacji celu miały środki POIiŚ, mniejsze – środki RPO 2007-2013. 

. Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Zarządzanie środowiskowe

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

2mln PLN 

kład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚIGW 

Mimo relatywnie niewielkiej kwoty, przedmiotem współfinansowania było ponad 120 przedsięwzięć 

h wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. Dzięki środkom 

POIiŚ i RPO, w 118 przedsiębiorstwach wdrożono system ISO 14001, w kolejnych 6 

Dodatkowo w ramach NFOŚiGW wykonano analizę wskazującą kluczowe działania na rz

rozwoju Krajowego Systemu Ekozarządzania i Autydu EMAS. Nie zidentyfikowano przedsięwzięć, 

które dotyczyły bezpośredniej promocji logo EMAS, normy ISO 14001 oraz logo CP.

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

63,3% 34,8%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

RPO (34,8%) NFOŚiGW (1,9%)

1,9%

9,8%

promocja ekoznakowania i EMAS

wsparcie wdrożenia EMAS

wsparcie wdrożenia ISO 14001
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Zarządzanie środowiskowe była 

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

, w szczególności w obszarze upowszechnienia logo EMAS i normy ISO 14001, a także 

iskowej firmy oraz upowszechniania koncepcji zielonych 

roli zarządzania środowiskowego w sektorze 

oraz programów UE przeznaczono 

. Kluczowe znaczenie z punktu 

UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

2012, obszar: Zarządzanie środowiskowe 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

 

 

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
8
) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Mimo relatywnie niewielkiej kwoty, przedmiotem współfinansowania było ponad 120 przedsięwzięć 

h wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. Dzięki środkom 

POIiŚ i RPO, w 118 przedsiębiorstwach wdrożono system ISO 14001, w kolejnych 6 – system EMAS. 

Dodatkowo w ramach NFOŚiGW wykonano analizę wskazującą kluczowe działania na rzecz wsparcia 

rozwoju Krajowego Systemu Ekozarządzania i Autydu EMAS. Nie zidentyfikowano przedsięwzięć, 

które dotyczyły bezpośredniej promocji logo EMAS, normy ISO 14001 oraz logo CP. 

34,8% 1,9%

80% 90% 100%

NFOŚiGW (1,9%)

88,3%
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Ze środków NFOŚiGW dofinansowano również jeden projekt dotyczący promocji zielonych zamówień 

publicznych (opisany w poprzednim podrozdziale). 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE odegrały pewną 

rolę w popularyzacji logo EMAS oraz normy ISO 14001 poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe 

wdrożenia systemów w ponad 120 przedsiębiorstwach. Ze względu na brak działań dotyczących 

bezpośredniej i szerokiej promocji systemów oraz niewielką reprezentację projektów dotyczących 

promocji zielonych zamówień publicznych, wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP 

w obszarze aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska należy uznać jednak za mało znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Zarządzanie środowiskowe 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Zarządzanie środowiskowe 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Celem podstawowym jest jak najszersze 
przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie 
wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie 
i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji 
będących w systemie. 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania 
środowiskowego przez uzyskanie przez nie 
dodatkowych punktów, podmiotów posiadających 
certyfikaty zarządzania środowiskowego i uproszczenie 
trybu ich kontroli. 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS 
i normy ISO 14001 a także logo CP, jako znaków jakości 
środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu 
lub świadczącej określoną usługę. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej 
certyfikat zarządzania przez akcję wśród społeczeństwa 
dotyczącą znaczenia takiego certyfikatu. 

BRAK N.D. 

Ograniczenie częstotliwości kontroli w zakresie ochrony 
środowiska podmiotów posiadających certyfikaty 
zarządzania środowiskowego i uproszczenie trybu ich 
kontroli. 

BRAK N.D. 

Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem 
systemów zarządzania środowiskowego przez 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.4. OBSZAR TEMATYCZNY: UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Realizacja założeń określonych dla obszaru Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska była w znacznym stopniu warunkowana realizacją projektów finansowanych ze 

środków publicznych. Skuteczność większości zdefiniowanych działań była uzależniona od realizacji 

tego rodzaju przedsięwzięć. 

Na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono w okresie 

2007-2012 około 0,5 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki 

WFOŚiGW, POKL, NFOŚiGW, mniejsze – środki RPO, EWT, POIG i POIiŚ. Zakres działań realizowanych 

przy wsparciu środków zewnętrznych był bardzo szeroki. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar Udział społeczeństwa 

w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,5 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

  

0,7% 8,3%

3,8%

3,4% 27,6% 26,6% 29,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

POIiŚ (0,7%) RPO (8,3%) EWT (3,8%) POIG (3,4%)

POKL (27,6%) NFOŚiGW (26,6%) WFOŚiGW (29,6%)
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

W ramach NFOŚiGW, RPO, EWT i POIG dofinansowano 35 projektów dotyczących rozwoju pl

informacyjnych i ogólnodostępnych baz danych zawierających informacje nt. stanu środowiska 

i metod jego ochrony. Większość projektów była realizowana przez instytucje publiczne oraz 

organizacje pozarządowe. Przykładem jest opracowanie i wdrażanie pr

Ochrony Środowiska serwisu internetowego w zakresie informacji o

udziale środków NFOŚiGW), wdrożenie ogólnodostępnej baza danych bio

Województwa Śląskiego BIOGEO

informacją o jakości powietrza w

                                                           
9 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

poradniki metodyczne i wydawnictwa specjalistyczne 
związane z ochroną środowiska

konkursy związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do przedsiębiorców

platformy współpracy: ochrona środowiska 

wzmacnianie kompetencji pracowników NGO

specjalistyczne szkolenia skierowane do studentów 
kierunków związanych z ochroną środowiska

rozwój wortali i portali internetowych

podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie 
ochrony środowiska

działania związane z poprawą dostępu do kluczowych 
informacji o środowisku

wsparcie działalności organizacji pozarządowych

szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do pracowników instytucji publicznych

wparcie  programów telewizyjnych i 
radiowych, czasopism, artykułów związanych z ochroną 

szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do przedsiębiorców

rozwój platform informacyjnych i baz danych związanych 
z ochroną środowiska

budowa lub modernizacja infrastruktury związanej 
prowadzeniem edukacji ekologicznej

modernizacja treści i metod kształcenia oraz 
doskonalenie nauczycieli

działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej 
lub nauczycieli

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

W ramach NFOŚiGW, RPO, EWT i POIG dofinansowano 35 projektów dotyczących rozwoju pl

informacyjnych i ogólnodostępnych baz danych zawierających informacje nt. stanu środowiska 

metod jego ochrony. Większość projektów była realizowana przez instytucje publiczne oraz 

organizacje pozarządowe. Przykładem jest opracowanie i wdrażanie przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska serwisu internetowego w zakresie informacji o jakości powietrza w Polsce (przy 

udziale środków NFOŚiGW), wdrożenie ogólnodostępnej baza danych bio- 

BIOGEO-SILESIA ORSIP (RPO), wdrożenie regionalnego systemu

informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA (RPO), czy wdrożenie 

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

0,2%

0,4%

0,5%

0,6%

0,6%

0,7%
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1,0%

2,1%

4,4%

4,9%

6,2%

12,8%

15,5%

poradniki metodyczne i wydawnictwa specjalistyczne 
związane z ochroną środowiska

konkursy związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do przedsiębiorców

platformy współpracy: ochrona środowiska - biznes

wzmacnianie kompetencji pracowników NGO

specjalistyczne szkolenia skierowane do studentów 
kierunków związanych z ochroną środowiska

rozwój wortali i portali internetowych

podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie 
ochrony środowiska

działania związane z poprawą dostępu do kluczowych 
informacji o środowisku

wsparcie działalności organizacji pozarządowych

szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do pracowników instytucji publicznych

wparcie  programów telewizyjnych i 
radiowych, czasopism, artykułów związanych z ochroną …

szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska 
skierowane do przedsiębiorców

rozwój platform informacyjnych i baz danych związanych 
z ochroną środowiska

budowa lub modernizacja infrastruktury związanej 
prowadzeniem edukacji ekologicznej

modernizacja treści i metod kształcenia oraz 
doskonalenie nauczycieli

działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej 
lub nauczycieli

podpisanych umów
9
) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

W ramach NFOŚiGW, RPO, EWT i POIG dofinansowano 35 projektów dotyczących rozwoju platform 

informacyjnych i ogólnodostępnych baz danych zawierających informacje nt. stanu środowiska 

metod jego ochrony. Większość projektów była realizowana przez instytucje publiczne oraz 

zez Główny Inspektorat 

jakości powietrza w Polsce (przy 

 i georóżnorodności 

), wdrożenie regionalnego systemu zarządzania 

województwie pomorskim AIRPOMERANIA (RPO), czy wdrożenie 

15,5%

22,3%

26,9%
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systemu informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska 

i Moraw (EWT). 

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego –integralna część otwartego 
regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP. RPO Śląskie, działanie 5.4, 
beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach, dofinansowanie UE: 3 359 081 PLN.  
 

Celem głównym projektu ORSIP jest stworzenie regionalnej (wojewódzkiej) otwartej, cyfrowej platformy, 
integrującej dane referencyjne i zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz 
świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie 
i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. ORSIP tworzą podsystemy dziedzinowe: Wspomaganie 
Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS), Tereny Inwestycyjne (TPI), Gospodarka Przestrzenna (GP), 
Dziedzictwo Przyrodnicze Górnego Śląska (DPGŚ), Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny 
Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP). 

Ze środków NFOŚiGW dofinansowano również projekty związane z doskonaleniem systemu 

udostępniania informacji o środowisku na poziomie Ministerstwa Środowiska, głównie poprzez 

wzmocnienie funkcjonalności Ekoportalu. 

Powyższe działania miały wpływ na doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego 

ochronie, były jednak realizowane przez stosunkowo niewielką grupę instytucji publicznych, dlatego 

ogólny wpływ na realizację założeń PEP 2009-2012 miał charakter raczej mało znaczący. 

Większą skalą oddziaływania charakteryzowały się projekty związane z rozwojem szkolnej edukacji 

w zakresie ochrony środowiska. W ramach POKL dofinansowano 20 projektów dotyczących 

modernizacji treści i metod kształcenia oraz szkolenia nauczycieli w obszarze szeroko rozumianej 

ochrony środowiska. Większość projektów dotyczyła doskonalenia metod nauczania przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Działania szkoleniowe były również 

skierowane do nauczycieli zawodu, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii. Uzupełnieniem tych 

działań była realizacja, przy wsparciu środków NFOŚiGW i POKL, ponad 250 projektów dotyczących 

szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, w tym: konkursów i warsztatów skierowanych do dzieci 

i młodzieży, wyposażenia placówek edukacyjnych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, 

przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjnych związanych z ochroną środowiska. 

Akademia Ekologii – szanuję środowisko i jego mieszkańców, bo jestem jednym z nich; Źródło finansowania: 
POKL; Działanie: 9.1; Beneficjent: Instytut Ekologii Stosowanej; Dofinansowanie: 842 844 PLN 
 

Celem projektu była organizacja dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie szkół. Organizowane były też 
kilkudniowe wycieczki, m.in. do Parku Narodowego Ujście Warty, Wilczego Parku w Stobnicy oraz do Ośrodka 
Kultury Leśnej w Głuchowie. Natomiast w okresie letnim zorganizowano eko-obozy i eko-warsztaty w Instytucie 
Ekologii Stosowanej oraz liczne zajęcia terenowe i mikroskopowe. Tematyka zajęć związana była z prowadzoną 
przez Instytut Ekologii Stosowanej działalnością dotyczącą wody, ścieków, energii, ochrony przyrody oraz 
rolnictwa ekologicznego. Wiele uwagi poświęcono realizacji projektów plastycznych związanych z tematyką 
ochrony środowiska oraz zajęciom laboratoryjnym. Na zajęciach terenowych prezentowało uczestnikom 
projektu faunę i florę różnych środowisk. 
 

Jednym z kierunków działań wskazanym w obszarze Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska było wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. W ramach analizowanych programów dofinansowano kilkaset projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, głównie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony 

przyrody. Kluczowy wkład miały w tym obszarze środki NFOŚiGW oraz POIiŚ. Z punktu widzenia 

realizacji założeń PEP szczególnie istotne są jednak dwie formy wsparcia. Pierwsza, oferowana przez 

NFOŚiGW, dotyczyła bezpośredniego wspierania działalności pozarządowych organizacji 
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ekologicznych. W latach 2007-2012 podpisano ponad 80 umów w tym zakresie. Przedmiotem 

wsparcia były przede wszystkim projekty realizowane przez mniejsze organizacje pozarządowe, 

wpływając na wzmocnienie ich potencjału oraz zwiększenie doświadczenia w zakresie realizacji 

projektów. 

DOBRA PRAKTYKA - Program NFOŚiGW, który dotyczył wspierania działalności pozarządowych 

organizacji ekologicznych, wniósł istotny wkład w rozwój potencjału organizacji pozarządowych 

działających w obszarze ochrony środowiska w Polsce. 

Przy wsparciu środków POKL, POIiŚ i NFOŚiGW dofinansowano również trzy ogólnopolskie projekty 

dotyczące wzmacniania kompetencji osób zaangażowanych w działalność NGO. 

Ekointerwencje – Zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000; Źródło 
finansowania: POIiŚ; Działanie: 5.4; Beneficjent: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; 
Dofinansowanie: 605 961 PLN 
 

Opis: Celem strategicznym projektu był wzrost zrozumienia zasad ochrony obszarów Natura 2000 i wsparcia 
ich społecznej ochrony przez mieszkańców i osoby zamieszkujące tereny funkcjonalnie związane, 
w szczególności: podniesienie poziomu wiedzy o obszarach Natura 2000, zasadach gospodarowania 
i korzyściach oraz zwiększenie akceptacji mieszkańców, udziale społecznym w podejmowaniu decyzji 
o środowisku, podstawach prawnych i zasadach ochrony obszarów Natura 2000 oraz podniesienie 
profesjonalizmu działania ekologicznych NGO. Projekt miał zasięg ogólnopolski. W ramach projektu powstała 
strona internetowa: www.ekointerwencjeotop.org.pl 

Kolejną grupę przedsięwzięć, które są również dość istotne z punktu widzenia założeń PEP 2009-

2013, są projekty szkoleniowe dotyczące różnych aspektów ochrony środowiska. Przy wsparciu 

środków NFOŚiGW, POIiŚ i POKL dofinansowano 59 projektów szkoleniowych skierowanych do 

przedstawicieli administracji rządowej, służb kontrolnych, administracji samorządowej, innych 

pomiotów działających w sferze publicznej, przedsiębiorców oraz studentów kierunków związanych 

z ochroną środowiska.  

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem; Źródło finansowania: POKL; Działanie: 2.1; Beneficjent: 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Dofinansowanie: 2 630 307 PLN 
 

Opis: Projekt koncentrował się na przedsiębiorcach z różnych branż, w których ochrona środowiska odgrywa 
lub może odgrywać istotną rolę. Celem projektu było poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz ich 
pracowników na temat stale zmieniających się wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, 
możliwości pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne, zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania 
Środowiskowego (ISO 14001, EMAS) i metod ich wdrażania oraz nowych technologii ochrony środowiska (BAT) 
i metod ich wdrażania. 

Uzupełnieniem działań szkoleniowych były projekty dotyczące opracowania specjalistycznych 

poradników skierowanych do różnych grup zawodowych związanych z ochroną środowiska (np. 

poradniki metodyczne w zakresie PRTR dla instalacji do produkcji i obróbki metali żelaznych, instalacji 

do wytwarzania produktów ceramicznych, instalacji do produkcji i obróbki metali, składowisk 

odpadów komunalnych). Wpływ na zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz ochrony 

środowiska miały również przedsięwzięcia dotyczące organizacji konkursów skierowanych do 

przedsiębiorstw osiągających szczególne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska (Ekolaury, Lider 

Polskiej Ekologii), finansowane ze środków NFOŚiGW. 

DOBRA PRAKTYKA - Przykładem dobrej praktyki w zakresie zwiększania zaangażowania 

przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej jest projekt Natura 

i gospodarka – podstawy dialogu realizowany przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dotyczy 
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tworzenia lokalnych grup dialogu i współpracy na rzecz lepszej ochrony oraz zrównoważonego 

wykorzystania potencjału gospodarczego obszarów cennych przyrodniczo. 

Natura i gospodarka – podstawy dialogu; Źródło finansowania: POIiŚ; Działanie: 5.4; Beneficjent: Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska; Dofinansowanie: 1 700 000 PLN 
 

Celem strategicznym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na wybranych 16 obszarach Natura 2000. 
W ramach projektu założono następujące cele szczegółowe: 
zaangażowanie i podniesienie potencjału minimum 16 instytucji otoczenia biznesu (IOB) w tworzenie 
partnerstw na obszarach Natura 2000, stworzenie platformy dialogu z przedsiębiorcami (mikro, małymi 
i średnimi – MŚP), IOB i instytucjami administracji publicznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
zgodnie z regulacjami dot. ochrony środowiska, w szczególności programu Natura 2000, 
stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na 
obszarach Natura 2000. Projekt koncentruje się na tworzeniu lokalnych Partnerstw Naturowych na wybranych 
obszarach Natura 2000, które zapoczątkują dialog i współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, 
instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji publicznej działającymi 
w zakresie działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych. 
 

Istotny wkład w kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska mają również środowiska 

dziennikarskie. Duży wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa miało 

oferowane przez NFOŚiGW wparcie programów telewizyjnych i radiowych, czasopism i artykułów 

związanych z ochroną środowiska. W okresie 2007-2012 podpisano umowy na realizację ponad 60 

przedsięwzięć tego rodzaju. 

Pośredni wpływ na realizację celów PEP w obszarze zwiększania udział społeczeństwa w działaniach 

na rzecz ochrony środowiska miały również projekty dotyczące rozwoju i modernizacji obiektów 

związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej, jak również wyposażenie ich w specjalistyczny 

sprzęt. W tym obszarze, głównie przy wsparciu środków NFOŚiGW i RPO, zrealizowano w okresie 

2007-2012 ponad 85 przedsięwzięć. 

Podsumowanie: W przypadku większości działań wskazanych w ramach PEP 2009-2012 środki 

publiczne odegrały znaczącą lub średnio znaczącą rolę. W ramach analizy nie zidentyfikowano działań 

dotyczących promowania etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia 

konsumentom zachowań proekologicznych. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację 

założeń PEP w obszarze zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz ochrony 

środowiska można uznać za średnio znaczący. 
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Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru Udział 

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Głównym celem jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: 
proekologicznych zachowań konsumenckich, 
prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia 
odpowiedzialności za stan środowiska, organizowania 
akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 
uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych 
dotyczących ochrony środowiska. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Doskonalenie metod udostępnienia informacji 
o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje 
publiczne. 

ŚREDNIO ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska 
i dostępu do informacji o środowisku oraz kształtowanie 
zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju 
(akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół). 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Zapewnienie udziału pozarządowych organizacji 
ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących 
decyzje dotyczące ochrony środowiska. 

BRAK N.D. 

Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz 
przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie 
społeczeństwa do informacji o środowisku. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie 
edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych – 
większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie 
funduszy ekologicznych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy 
produktów w celu ułatwienia konsumentom zachowań 
proekologicznych. 

ISTOTNE BRAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.5. OBSZAR TEMATYCZNY: ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘP TECHNICZNY 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Rozwój badań i postęp techniczny była 

w znacznym stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE. Skuteczność większości zdefiniowanych w ramach obszaru 

działań była uzależniona od realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. 

Na realizację projektów związanych z rozwojem badań i postępu technicznego w obszarze ochrony 

środowiska ze środków NFOŚiGW, WFOŚIGW oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007-2012 

około 1,3 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki POIG, POKL, 

POIiŚ oraz RPO. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Rozwój badań i postęp 

techniczny 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 1,3 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW

Fundusze ekologiczne odegrały rolę stymulatora wdrażania ekoinnowacji opracowanych w

placówkach naukowo-badawczych. W okresie 2007

57 projektów dotyczących opracowania innowacyjnych produktów i

przez przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności badawczo

dotyczących wdrażania ekoinnowacji opracowanych w

i naukowych, 24 projekty związane z

ochrony środowiska realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębio

Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych, Źródło finansowania: POIG, Działanie: 1.4, 
Beneficjent: Skotan S.A., Dofinansowanie: 25 122 493 PLN
 

Celem projektu było zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie urządzeń dostosowanych do przet
wodoru odpadowego w energię użytkową, tj. prąd i ciepło, oraz wyliczenie przynależnych do instalacji ilości 
jednostek unikniętych emisji CO2. 
Gospodarka, budując podwaliny pod nowe
konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego. Rezultatem projektu będzie instalacja pilotowa w nowej, 
unikalnej na skalę europejską technologii produkcji zestawów urządzeń energetycznych i ich zast
w przemysłowym zagospodarowaniu odpadowego wodoru. W wyniku planowanych badań przemysłowych 
oraz prac rozwojowych prowadzonych przy udziale naukowcó

                                                           
10 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

wdrożenie systemu informatycznego resortu 
„Środowisko”, w tym wdrożenie „EKOINFONET”

doposażenie w nowoczesną aparaturę systemów 
monitoringu środowiska

wspieranie platform technologicznych związanych z 
ochroną środowiska

wdrażania ekoinnowacji opracowanych w polskich 
placówkach badawczo-rozwojowych i naukowych

wdrożenie wyników prac badawczo
związanych z ochrną środowiska w 

przedsiębiorstwach

wsparcie strategicznych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony 

środowiska

opracowanie innowacyjnych produktów i procesów 
prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa (B+R)

wsparcie specjalistycznego kształcenia na 
kierunkach związanych z ochroną środowiska

doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów i uczelni związanych z ochroną 

środowiska

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚIGW 

Fundusze ekologiczne odegrały rolę stymulatora wdrażania ekoinnowacji opracowanych w

badawczych. W okresie 2007-2012 dofinansowano – głównie w ramach POIG 

57 projektów dotyczących opracowania innowacyjnych produktów i procesów prośrodowiskowych 

przez przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności badawczo-rozwojowej,

dotyczących wdrażania ekoinnowacji opracowanych w polskich placówkach badawczo

24 projekty związane z wsparciem projektów badawczo-rozwojowych w obszarze 

ochrony środowiska realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębio

wodoru do celów energetycznych, Źródło finansowania: POIG, Działanie: 1.4, 
Dofinansowanie: 25 122 493 PLN 

Celem projektu było zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie urządzeń dostosowanych do przet
wodoru odpadowego w energię użytkową, tj. prąd i ciepło, oraz wyliczenie przynależnych do instalacji ilości 

 Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, budując podwaliny pod nowe, konkurencyjne na rynku światowym technologie podnoszące 
konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego. Rezultatem projektu będzie instalacja pilotowa w nowej, 
unikalnej na skalę europejską technologii produkcji zestawów urządzeń energetycznych i ich zast
w przemysłowym zagospodarowaniu odpadowego wodoru. W wyniku planowanych badań przemysłowych 
oraz prac rozwojowych prowadzonych przy udziale naukowców z Politechniki Wrocławskiej i

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 
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związanych z ochrną środowiska w 

przedsiębiorstwach

wsparcie strategicznych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony 

środowiska

opracowanie innowacyjnych produktów i procesów 
prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa (B+R)

wsparcie specjalistycznego kształcenia na 
kierunkach związanych z ochroną środowiska

doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów i uczelni związanych z ochroną 

środowiska
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Fundusze ekologiczne odegrały rolę stymulatora wdrażania ekoinnowacji opracowanych w polskich 

głównie w ramach POIG – 

procesów prośrodowiskowych 

rozwojowej, 30 projektów 

polskich placówkach badawczo-rozwojowych 

rozwojowych w obszarze 

ochrony środowiska realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców. 

wodoru do celów energetycznych, Źródło finansowania: POIG, Działanie: 1.4, 

Celem projektu było zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie urządzeń dostosowanych do przetwarzania 
wodoru odpadowego w energię użytkową, tj. prąd i ciepło, oraz wyliczenie przynależnych do instalacji ilości 

Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna 
, konkurencyjne na rynku światowym technologie podnoszące 

konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego. Rezultatem projektu będzie instalacja pilotowa w nowej, 
unikalnej na skalę europejską technologii produkcji zestawów urządzeń energetycznych i ich zastosowanie 
w przemysłowym zagospodarowaniu odpadowego wodoru. W wyniku planowanych badań przemysłowych 

w z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki 

19,9%

36,2%
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Krakowskiej zostanie przygotowana pierwsza w Polsce próbna instalacja do energetycznego wykorzystania 
odpadowego wodoru. 

W ramach POIG dofinansowano również 8 programów badań naukowych i prac rozwojowych 

dotyczących ochrony środowiska, m.in. w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowywania 

odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, odpadów nieorganicznych z przemysłu 

chemicznego, zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych 

środowisku, satelitarnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego, opracowania nowych wydajnych 

luminoforów do oświetlenia i koncentratów słonecznych i opracowania technologii otrzymywania 

nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych 

związków organicznych. 

Przy wsparciu środków POIiŚ, RPO i PORPW doposażono w nowoczesną aparaturę naukową 21 

instytutów i uczelni działających w obszarze ochrony środowiska. Przykładem jest m.in. rozbudowa 

i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego Wydziału Inżynierii 

Środowiska Politechniki Krakowskiej, budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego 

Środowiska w Rzeszowie oraz modernizacja i doposażenie Laboratorium Biologii Środowiskowej 

i Mikroklimatu w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W ramach programów NFOŚIGW 

dofinansowano projekty dotyczące doposażenia w nowoczesną aparaturę jednostek prowadzących 

działalność w obszarze monitoringu środowiska. 

W ramach EWT, RPO, POIG, POKL oraz PORPW dofinansowano 15 projektów dotyczących wspierania 

centrów oraz platform technologicznych związanych z ochroną środowiska. W większości 

przypadków działalność centrów koncentrowała się na obszarze energetyki odnawialnej 

i efektywności energetycznej, ale również ekologicznej żywności, gospodarki odpadami 

i biotechnologii. Przykładami są Wschodni Klaster Ekologiczny Dom Energooszczędny, interregionalne 

Centrum Innowacyjne "Energia i Środowisko", klaster Dolina Ekologicznej Żywności oraz klaster 

BioEcoChem, jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, 

chemii, ochrony środowiska i branż pokrewnych. 

Środowiskowe laboratorium Energii Odnawialnej, Źródło finansowania: PORPW, Działanie: 1.3, Beneficjent: 
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Dofinansowanie: 22 120 026 PLN 
 

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej poprzez budowanie wiedzy 
i innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii za sprawą: rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami 
naukowymi Lubelszczyzny i Polski Wschodniej, rozwoju badań naukowych w dziedzinie wykorzystania biomasy 
do celów energetyki odnawialnej, podniesienia jakości prowadzonych badań oraz dostosowania ich do potrzeb 
regionalnej i krajowej gospodarki, zwiększenia liczby pracowników naukowych zajmujących się problematyką 
energii odnawialnej, wsparcia dotychczasowej działalności statutowej Instytutu Agrofizyki PAN, wsparcia 
dotychczasowych prac dotyczących wytwarzania i ochrony patentów, publikacji rozwiązań innowacyjnych oraz 
badań naukowych związanych z rozwojem kadr (studia doktoranckie) oraz poprawy jakości i warunków pracy 
kadr naukowych oraz adaptacji laboratoriów i pomieszczeń pomocniczych (m.in. pokoje cichej pracy i inne). 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej 
w niezbędną infrastrukturę badawczą pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze 
wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Tworzone Laboratorium będzie rozwijane 
w oparciu o zakup nowej aparatury, a także z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury badawczej realizatora 
projektu – Instytutu Agrofizyki PAN. 
 

Ze środków NFOŚiGW, w okresie 2007-2012 dofinansowano również 6 projektów wspierających 

rozwój i wdrożenie Systemu Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”. 

Pośredni, lecz dość istotny wpływ na rozwój zaplecza badawczego w obszarze ochrony środowiska 

mogą mieć również projekty dotyczące wsparcia specjalistycznego kształcenia na kierunkach 

związanych z ochroną środowiska, realizowane przy wsparciu finansowym POKL. 
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Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały znaczący 

lub średnio znaczący wpływ na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w obszarze ochrony 

środowiska, wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, doposażenie w nowoczesną 

aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów monitoringu, wsparcie platform technologicznych 

oraz wdrożenie systemu EKOINFONET. W ramach analizy nie zidentyfikowano działań wspierających 

uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów naukowych oraz wymiany zespołów badawczych 

działających w obszarze ochrony środowiska. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację 

założeń PEP w obszarze Rozwój badań i postęp techniczny można uznać za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru Rozwój 

badań i postęp techniczny 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie interwencji 

finansowej dla 
realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Rozwój badań i postęp techniczny 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Głównym celem jest zwiększenie roli polskich 
placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji 
w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych 
dla środowiska oraz doprowadzenie do 
zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów 
naukowych dla najlepszych absolwentów uczelni 
związanych z ochroną środowiska.  

ISTOTNE BRAK 

Umożliwienie finansowania przez fundusze 
ekologiczne wdrażania ekoinnowacji opracowanych 
w polskich placówkach naukowo-badawczych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Zwiększenie wymiany zespołów badawczych 
z najlepszymi zagranicznymi instytutami (wspierane 
finansowo przez fundusze ekologiczne). 

ISTOTNE BRAK 

Doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów, uczelni i systemów monitoringu 
(finansowane przez NFOŚiGW). 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Wspieranie platform technologicznych, jako miejsc 
powstawania rozwiązań innowacyjnych przez ośrodki 
naukowe i jednostki gospodarcze. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Wdrożenie systemu informatycznego resortu 
„Środowisko”, w tym Systemu Informatycznego 
Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”. 

ŚREDNIO ISTOTNE ZNACZĄCY 

Uruchomienie krajowego systemu monitorowania 
technologii środowiskowych. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 

 

  



5.4.6. OBSZAR TEMATYCZNY

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru 

była częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE, w szczególności w zakresie stworzenia bazy danych o

i działaniach naprawczych, prowadzenia szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody 

w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych 

również wzmocnienia aparaturowego Inspekcji Ochrony 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW

w okresie 2007-2012 około 0,1 mld PLN

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki NFOŚiGW i POIiŚ, w mniejszym 

stopniu środki WFOŚiGW i RPO. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009

środowisku 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,1 mld PLN

Wkład poszczególnych funduszy i programów

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów wspó

się na wzmocnieniu aparaturowym Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalającym na pełną realizację 

zadań kontrolnych oraz zadań związanych z monitoringiem stanu środowiska. Przy wsparciu środków 

                                                           
11 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

33,7%

0% 10% 20% 30%

1

POIiŚ (33,7%)

prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności 
sprawcy za szkody w środowisku

wzmocnienie aparaturowe Inspekcji Ochrony 
Środowiska pozwalające na pełną realizację zadań 

kontrolnych

BSZAR TEMATYCZNY: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU 

2012 określonych dla obszaru Odpowiedzialność za szkody w środowisku

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

, w szczególności w zakresie stworzenia bazy danych o szkodach w środowisku 

działaniach naprawczych, prowadzenia szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody 

środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych 

wzmocnienia aparaturowego Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

0,1 mld PLN.  

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki NFOŚiGW i POIiŚ, w mniejszym 

 

. Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Odpowiedzialność za szkody w 

podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

0,1 mld PLN 

kład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE koncentrowało 

się na wzmocnieniu aparaturowym Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalającym na pełną realizację 

zadań kontrolnych oraz zadań związanych z monitoringiem stanu środowiska. Przy wsparciu środków 

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

5,2% 47,8%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

RPO (5,2%) NFOŚiGW (47,8%) WFOŚiGW (13,3%)

1,3%
prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności 

sprawcy za szkody w środowisku

wzmocnienie aparaturowe Inspekcji Ochrony 
Środowiska pozwalające na pełną realizację zadań 

kontrolnych
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Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

szkodach w środowisku 

działaniach naprawczych, prowadzenia szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody 

środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych jak 

raz programów UE przeznaczono 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki NFOŚiGW i POIiŚ, w mniejszym 

oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

2012, obszar: Odpowiedzialność za szkody w 

podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

 

 

podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
11

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

łfinansowanych ze środków UE koncentrowało 

się na wzmocnieniu aparaturowym Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalającym na pełną realizację 

zadań kontrolnych oraz zadań związanych z monitoringiem stanu środowiska. Przy wsparciu środków 

13,3%

80% 90% 100%

WFOŚiGW (13,3%)

98,7%
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NFOŚiGW, POIiŚ i RPO dofinansowano 32 projekty dotyczące wyposażenia w nowoczesny sprzęt 

pomiarowy i kontrolny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska. Największy i najbardziej kompleksowy projekt realizowany był 

w ramach działania 3.3 POIiŚ. 

Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód i hałasu poprzez zakupy aparatury 
kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie 
systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb 
wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu ETAP I, 
Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 3.3, Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Dofinansowanie: 38 571 722 PLN 
 

Celem projektu była poprawa sytuacji w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie 
środowiska i o czynnikach kształtujących ten stan niezbędnych dla celów zarządzania środowiskiem oraz 
wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt 
pomiarowy i badawczy, co zapewni sprawną realizację przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań 
wynikających  
z przepisów prawnych, w tym zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także 
przyczyni się do wiarygodnej oceny efektów ekologicznych związanych z realizacją Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. W wyniku realizacji projektu wzmocniony został system monitoringu jakości 
środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowych narzędzi i technik prowadzenia badań i ocen oraz 
modernizacji i unowocześnienia już używanych. W rezultacie zwiększy się dokładność otrzymywanych 
wyników, a tym samym jakość i wiarygodność wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, 
które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach 
administracji. 

W ramach POIiŚ dofinansowano również jeden projekt dotyczący sprawnego wykrywania 

i sankcjonowania przestępstw przeciwko środowisku skierowany do pracowników Straży Leśnej. Nie 

zidentyfikowano innych projektów szkoleniowych dotyczących odpowiedzialności sprawcy za szkody 

w środowisku. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały znaczący 

wpływ na doposażenie w aparaturę Inspekcji Ochrony Środowiska. W ramach analizy nie 

zidentyfikowano działań wspierających zbieranie danych o szkodach w środowisku i działaniach 

naprawczych, bardzo ograniczony zakres miały działania dotyczące odpowiedzialności sprawcy za 

szkody w środowisku. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku można uznać za mało znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru Rozwój 

badań i postęp techniczny 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Celem polityki ekologicznej jest stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie 
szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w 
środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej 
sprawcy. 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 
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Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Zakończenie prac nad pełną transpozycją przepisów 
dyrektywy 2004/35/WE do ustawodawstwa polskiego 
przez nowelizację ustawy o zapobieganiu i naprawie 
szkód w środowisku. 

BRAK N.D. 

Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i 
działaniach naprawczych. 

ISTOTNE BRAK 

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności 
sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników 
administracji, sądownictwa oraz podmiotów 
gospodarczych. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony 
Środowiska pozwalające na pełną realizację zadań 
kontrolnych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Zapewnienie w budżecie państwa środków na 
rekultywacje terenów zanieczyszczonych przed 30 
kwietnia 2007 r. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.7. OBSZAR TEMATYCZNY: ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym była jedynie pośrednio uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych 

i programów współfinansowanych ze środków UE, głownie w zakresie opracowania planów ochrony 

dla obszarów Natura 2000 i wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych. Wymienione zagadnienia 

są ściśle powiązane z celami określonymi dla obszaru Ochrona przyrody, dlatego zostały omówione 

i poddane ocenie w następnym podrozdziale. Opracowanie planów ochrony nie tylko dla obszarów 

Natura 2000, ale również innych obszarów chronionych, a także wdrożenie koncepcji korytarzy 

ekologicznych, umożliwiają właściwe uwzględnienie w planach miejscowych zagadnień związanych 

z ochroną środowiska, a tym samym mają pośredni wpływ na realizację celu strategicznego dla 

obszaru. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru Aspekt 

ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

W perspektywie średniookresowej konieczne jest 
przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego 
na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 

POŚREDNIE N.D. 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Konieczne jest, aby do roku 2012 nastąpiło: wdrożenie 
wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w 
planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności 
wynikających z opracowań ekofizjograficznych i prognoz 
oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych 
dokumentów). 

BRAK N.D. 

Wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na 
etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym 
obejmującym teren całej gminy). 

BRAK N.D. 

Zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 
2000 oraz sporządzenie dla nich planów ochrony. 

POŚREDNIE N.D. 

Wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych. POŚREDNIE N.D. 

Uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi. 

BRAK N.D. 

Określenie zasad ustalania progów tzw. chłonności 
środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od 
typu środowiska. 

BRAK N.D. 

Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin 
przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym 
przyszłe wykorzystanie. 

BRAK N.D. 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 
wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie 
powietrza, wód i hałasu. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.8. OBSZAR TEMATYCZNY: OCHRONA PRZYRODY 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Ochrona przyrody była częściowo 

uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. 

W przypadku około połowy zdefiniowanych działań efektywna realizacja przyjętych założeń była 

uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. 

Pozostałe działania były warunkowane podjęciem odpowiednich działań decyzyjnych i koncepcyjnych 

przez administrację rządową i samorządową.  

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 prawie 2,2 mld PLN.  

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki PROW, NFOŚiGW, PO RYBY i POIiŚ, 

w mniejszym stopniu środki RPO, EWT, POKL i WFOŚiGW. Zakres tematyczny oraz wpływ 

finansowanych działań na realizację celów PEP w obszarze Ochrona przyrody był mocno 

zróżnicowany. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012 (bezpośredni lub pośredni wpływ), 

obszar: Ochrona przyrody 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 2,2 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,2% 5,9% 4,2% 4,8% 31,6% 17,4% 19,5% 3,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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LIFE+ (4,8%) POKL (0,01%) PROW (31,6%)

PO RYBY (17,4%) NFOŚiGW (29,5%) WFOŚiGW (3,4%)
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Najważniejszą grupę w ujęciu ilościowym i wartościowym stanowiły 

z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, które przyczyniały się do realizacji założeń

strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

właściwego stanu siedlisk przyrodnic

wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, 

zwierząt i grzybów. Mechanizm oddziaływania projektów jest dość zróżnicowany. 

Ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz w mniejszym stopniu RPO, PROW i LIFE+, dofinansowano ponad 

460 projektów związanych z czynną

realizację zabiegów ochronnych, przywrócenie właściwych stosunków wodnych, wykup gruntów, 

uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach zagrożonych nadmierną antropopresją oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza na obszarach chronionych.

                                                           
12 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

inne działania na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej

inwentaryzacja i monitoring zasobów przyrodniczych

rewaloryzacja parków, ochrona i rozwój zadrzewień oraz 
terenów zieleni na terenach zurbanizowanych

działania ukierunkowane na minimalizację presji turystyki 
na obszary chronione

opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych 
dla obszarów chronionych

działania na rzecz udrażniania korytarzy ekologicznych

działania na rzecz zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 
środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb

rozwój małej infrastruktury turystycznej i ekoturystyki na 
obszarach o wysokich walorach przyrodniczych

tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu 
odbudowy populacji ryb

działania związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk 
przyrodniczych

płatności rolno-środowiskowe związane z ochroną siedlisk 
i gatunków dziko żyjących (pakiet 3, 4, 5, 8 PROW)

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Najważniejszą grupę w ujęciu ilościowym i wartościowym stanowiły przedsięwzięcia związane 

ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, które przyczyniały się do realizacji założeń

strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w zakresie przywracania 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 

wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, 

zwierząt i grzybów. Mechanizm oddziaływania projektów jest dość zróżnicowany. 

W oraz w mniejszym stopniu RPO, PROW i LIFE+, dofinansowano ponad 

460 projektów związanych z czynną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, głównie poprzez: 

realizację zabiegów ochronnych, przywrócenie właściwych stosunków wodnych, wykup gruntów, 

owanie ruchu turystycznego na obszarach zagrożonych nadmierną antropopresją oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza na obszarach chronionych.

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

2,8%

2,7%

2,9%

3,2%

3,3%

4,0%

5,0%

5,2%

6,4%

10,6%

21,0%

inne działania na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej

inwentaryzacja i monitoring zasobów przyrodniczych

rewaloryzacja parków, ochrona i rozwój zadrzewień oraz 
terenów zieleni na terenach zurbanizowanych

działania ukierunkowane na minimalizację presji turystyki 
na obszary chronione

opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych 
dla obszarów chronionych

działania na rzecz udrażniania korytarzy ekologicznych

działania na rzecz zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 
środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb

rozwój małej infrastruktury turystycznej i ekoturystyki na 
obszarach o wysokich walorach przyrodniczych

tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu 
odbudowy populacji ryb

działania związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk 
przyrodniczych

środowiskowe związane z ochroną siedlisk 
i gatunków dziko żyjących (pakiet 3, 4, 5, 8 PROW)

wartości podpisanych umów
12

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

przedsięwzięcia związane 

ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, które przyczyniały się do realizacji założeń Krajowej 

w zakresie przywracania 

zych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 

wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, 

zwierząt i grzybów. Mechanizm oddziaływania projektów jest dość zróżnicowany.  

W oraz w mniejszym stopniu RPO, PROW i LIFE+, dofinansowano ponad 

zagrożonych gatunków i siedlisk, głównie poprzez: 

realizację zabiegów ochronnych, przywrócenie właściwych stosunków wodnych, wykup gruntów, 

owanie ruchu turystycznego na obszarach zagrożonych nadmierną antropopresją oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza na obszarach chronionych. 

21,0%

32,7%
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DOBRA PRAKTYKA - Wśród dofinansowanych przedsięwzięć największą wartość z punktu widzenia 

skutecznej ochrony gatunków i siedlisk mają projekty charakteryzujące się kodeksowym podejściem 

do potrzeb ochronnych gatunków lub problemów i zagrożeń występujących na obszarze objętym 

projektem. 

Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska, Źródło 
finansowania: LIFE+, Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dofinansowanie: 3 
053 436 PLN, Opis: Projekt dotyczy kompleksowej ochrony populacji bociana białego. W ramach projektu 
założono następujące cele:  
 

Zmniejszenie śmiertelności 
 

Projekt ochrony bociana białego zakłada zminimalizowanie śmiertelności bocianów w wyniku kolizji z siecią 
energetyczną. Działania takie są zaplanowane na dużą skalę i dotyczą przystosowania urządzeń 
elektroenergetycznych do potrzeb ptaków aby zapobiec śmierci w wyniku porażenia prądem. Zastosowanie 
zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych przed kolizją pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć 
śmiertelność, głównie osobników młodych, co pozytywnie wpłynie na stan populacji bociana białego w ostoi. 
Według danych szacunkowych, rocznie na urządzeniach elektroenergetycznych ginie ok. kilkaset ptaków. 
 

Ochrona żerowisk 
 

Ochrona żerowisk bociana białego polegać będzie na ochronie bioróżnorodności krajobrazu rolniczego oraz 
przeciwdziałanie jego unifikacji. Ponadto zaplanowano zwiększenie retencji wód i podniesienie poziomu wód 
gruntowych poprzez zatrzymanie wód opadowych i roztopowych. Zaplanowano także wsparcie ekstensywnych 
gospodarstw rolnych, których tradycyjnie prowadzona uprawa i hodowla sprzyja tworzeniu warunków 
korzystnych dla populacji bociana białego. 
 

Zwiększenie bazy pokarmowej 
 

Zwiększenie bazy pokarmowej bociana białego zaplanowano poprzez prowadzenie ochrony siedlisk płazów, tj. 
zwiększenie ilości miejsc umożliwiających rozmnażanie, przeobrażanie i bytowanie zwierząt będących 
pokarmem bociana białego, a wymagających trwałego lub okresowego zbiornika wodnego.  
 
Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim, 
Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 5.1, Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lubinie, 
Dofinansowanie: 2 386 745 PLN  
 

Projekt zakłada wykonanie zadań, których wspólnym celem będzie utrzymanie lub przywracanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków występujących na obszarze województwa lubelskiego. 
Zadania uwzględnione w projekcie obejmowały ochronę otwartego krajobrazu muraw kserotermicznych 
i torfowisk, ochronę lęgów i siedlisk żółwia błotnego oraz siedlisk susła perełkowanego. Projekt realizowano 
w różnych częściach województwa lubelskiego, m.in. na skarpach doliny Wisły, torfowiskach Polesia 
Wołyńskiego oraz w okolicach Chełma i Zamościa. Istotną cechą wspólną wszystkich zadań jest to, że działania 
ochronne podejmowano przeważnie w granicach obszarów Natura 2000 oraz na obszarach kluczowych 
z punktu widzenia zapewnienia właściwej ochrony najbardziej zagrożonym gatunkom i siedliskom 
występującym na obszarze województwa pomorskiego. 
 

Dominującą grupę w ujęciu wartościowym, jak również pod względem skali oddziaływania, stanowią 

płatności rolno-środowiskowe realizowane w ramach PROW. Najistotniejsze znaczenie z punktu 

widzenia ochrony różnorodności biologicznej miały cztery pakiety realizowane w ramach tego 

programu: 

� Pakiet 3: Ekstensywne trwałe użytki zielone – powierzchnia objęta wsparciem, wynikająca 

z wydanych decyzji przyznających płatność rolnośrodowiskową do końca roku 2012, wyniosła 

ponad 269 tys. ha trwałych użytków zielonych; 

� Pakiet 4: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 

Natura 2000 – powierzchnia objęta wsparciem wyniosła prawie 81 tys. ha trwałych użytków 

zielonych, w ramach pakietu najwięcej środków wypłacono dla wariantu Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków; 
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� Pakiet 5: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000 – powierzchnia objęta wsparciem wyniosła prawie 94 tys. ha trwałych użytków 

zielonych, najwięcej środków wypłacono również w ramach wariantu Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków; 

� Pakiet 9: Strefy buforowe – długość stref buforowych wyniosła ponad 489 tys. mb. 

Pośredni, lecz dość istotny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej środowiska morskiego miały 

płatności na rzecz tymczasowego zaprzestawania działalności połowowej, realizowane w ramach PO 

RYBY, zrealizowane na rzecz ponad 2900 podmiotów prowadzących działalność w zakresie połowu 

ryb. Działania te były ukierunkowane na odbudowę populacji gatunków ryb użytkowanych 

gospodarczo, jednak pośrednio mogą w sposób istotny oddziaływać na inne organizmy wodne. 

W mniejszym stopniu reprezentowane były działania dotyczące zwiększenia drożności korytarzy 

ekologicznych. Przy wsparciu środków PO RYBY, POIiŚ, LIFE+ i NFOŚiGW dofinansowano jedynie 10 

tego rodzaju przedsięwzięć. Większość koncentrowała się na poprawie drożności wodnych korytarzy 

ekologicznych poprzez budowę lub modernizację przepławek dla ryb i przebudowę obiektów 

piętrzących. 

DOBRA PRAKTYKA - W przypadku poprawy drożności wodnych korytarzy ekologicznych bardzo 

istotne jest podejmowanie działań na obszarze całej zlewni i uwzględnienie kluczowych barier dla 

przemieszczania się zwierząt oraz innych czynników warunkujących ich prawidłowy rozwój. Ważny 

element w projektach dotyczących czynnej ochrony gatunków i siedlisk stanowią również działania 

informacyjne. 

Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska; Źródło finansowania: POIiŚ; 
Działanie: 5.2; Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie; Dofinansowanie: 15 919 409 
PLN 
 

Projekt udrożnienia korytarza ekologicznego doliny rzeki Białej Tarnowskiej ma na celu udrożnienia korytarza 
dla różnych grup zwierząt. W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania: usunięcie barier 
migracyjnych dla organizmów wodnych w Białej Tarnowskiej, reintrodukcja łososia w Białej Tarnowskiej, 
wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej i stworzenie warunków do jego 
funkcjonowania, restytucja ciągłości populacji płazów w dolinie Białej Tarnowskiej, przywrócenie integralności 
zasięgu populacji małży i rekolonizacja populacji w dorzeczu rzeki Białej Tarnowskiej, renaturyzacja lasów 
i zarośli łęgowych oraz roślinności kamieńców rzeki Biała Tarnowska, działania zwiększające świadomość 
społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt, rozpowszechnianie informacji o projekcie 
i informowanie społeczności o efektach projektu. 
 

Ze środków POIiŚ, a w mniejszym stopniu NFOŚiGW i EWT, dofinansowano 36 projektów dotyczących 

opracowania projektów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów chronionych, jak 

również programów ochrony dla gatunków i siedlisk zagrożonych, w tym: 20 przedsięwzięć 

dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla parków narodowych, 10 dotyczących 

opracowania planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, 3 dotyczące 

ochrony rezerwatów i 4 dotyczące przygotowania programów ochrony dla gatunków i siedlisk 

zagrożonych.  

W wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków POIiŚ powstanie 457 planów zadań 

ochronnych oraz 18 planów ochrony dla obszarów Natura 2000, 12 planów ochrony dla parków 

narodowych oraz 20 planów ochrony dla rezerwatów przyrody, 7 planów ochrony i planów 

gospodarowania gatunkami zagrożonymi i konfliktowymi oraz 1 program ochrony dla siedlisk. 
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Przy wsparciu środków NFOŚiGW i EWT dofinansowano również 12 projektów związanych 

z rozwojem narzędzi wspomagających zarządzanie ekosystemami. Większość przedsięwzięć dotyczyła 

rozwoju baz danych, w tym baz danych przestrzennych (GIS) w parkach narodowych. 

W PEP 2009-2012 podkreślono wagę dokończenia inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności 

biologicznej Polski. Kluczowym źródłem finansowania tego rodzaju działań był NFOŚiGW. Przy 

wsparciu funduszu zrealizowano ponad 60 projektów dotyczących inwentaryzacji i monitoringu 

zasobów przyrodniczych, przede wszystkim na obszarach chronionych. Kluczową grupę stanowiły 

przedsięwzięcia dotyczące inwentaryzacji ornitologicznej na potrzeby opracowania planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały również znaczący wkład w 

zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody 

i krajobrazu. Dzięki środkom NFOŚiGW, a w mniejszym stopniu POIiŚ i EWT, zrealizowano ponad 140 

projektów edukacyjnych ukierunkowanych na zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności 

biologicznej, a w mniejszym stopniu ochrony krajobrazu. Działania edukacyjne miały dość 

zróżnicowany charakter. Obejmowały szkolenia, warsztaty, konkursy, publikacje, kampanie 

informacyjne, opracowanie stron internetowych i były skierowane do różnych grup docelowych – 

najczęściej dzieci i młodzieży szkolnej, ale również studentów, mieszkańców i użytkowników 

obszarów chronionych, przedstawicieli różnych grup zawodowych. Tu również największe znaczenie 

miały kompleksowe projekty o dużej skali oddziaływania. 

Ogólnopolska Kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, Źródło finansowania: LIFE+, 
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dofinansowanie: 4 194 672 PLN 
 

Opis: Głównym celem projektu było podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 wśród społeczeństwa. Dodatkowo duży nacisk położono 
na: wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, 
zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000,wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych 
środowisk na rzecz sieci Natura 2000,przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 – 
prezentowanie faktów i obalanie mitów. Projekt zakłada m.in. organizację spotkań w ramach Forum 
Współpracy Sieci Natura 2000, przygotowywanie i publikowanie 13 artykułów na obszarze Natura 2000 
w prasie krajowej i 41 artykułów w prasie regionalnej, organizację 5 imprez lokalnych i 15 spotkań ze 
społecznością lokalną na obszarach Natura 2000, organizację 5 wizyt studyjnych celem rozpowszechniania 
wiedzy na temat możliwych rozwiązań różnych rodzajów konfliktów na obszarach Natura 2000, jak również 
dystrybucję materiałów promocyjnych dotyczących konferencji, imprez lokalnych, konkursów itp. (np. mapy, 
ekologiczne torby, kalendarze, kubki) wśród grup docelowych. 

PEP nawiązuje również do potrzeby wypracowania metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo 

zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej. W ramach analizy nie zidentyfikowano 

przedsięwzięć dotyczących opracowania założeń metodycznych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW, 

w mniejszym stopniu RPO, EWT i POIiŚ, dofinansowano ponad 30 projektów dotyczących 

rewaloryzacji parków miejskich, założeń parkowo-pałacowych i odtwarzania zadrzewień 

przydrożnych.  

Uzupełnieniem powyższych działań były przedsięwzięcia pośrednio związane z realizacją założeń PEP 

2009-2012 w obszarze Ochrona przyrody. Do grupy tej zakwalifikowano projekty dotyczące 

modernizacji obiektów związanych z realizacją zadań ochrony przyrody oraz wyposażenia 

w specjalistyczny sprzęt (głównie w parkach narodowych), wykonania analiz i ekspertyz związanych 

z tematyką ochrony różnorodności biologicznej, wdrażania i promocji koncepcji ekoturystyki na 

obszarach cennych przyrodniczo, jak też ochrony gatunków, które nie mają statusu zagrożonych, 
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jednak w ostatnich latach ich populacje wykazują tendencję zniżkową (głównie programy odbudowy 

populacji zająca i kuropatwy). 

Warto zauważyć również, że realizacja projektów finansowanych ze środków UE miała również 

negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze, w szczególności w obszarze rozwoju infrastruktury 

drogowej. Realizowanie inwestycje dotyczące budowy autostrad i dróg ekspresowych mają wpływ na 

przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych. Działania mitygujące (budowa przejść dla zwierząt) 

ograniczają negatywny wpływ, jednak nie eliminują zagrożeń. W wyniku realizacji dotychczasowych 

inwestycji nie powstało zjawisko tworzenia odizolowanych enklaw. Efektem dalszego rozwoju sieci 

autostrad i dróg ekspresowych będzie tworzenie izolowanych enklaw o niewielkiej powierzchni 

(Mapa ). 

Mapa . Sieć autostrad i dróg ekspresowych (istniejących, w budowie, planowanych do oddania do roku 2014 

oraz planowanych do budowy po roku 2014) a sieć korytarzy ekologicznych (ECONET) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE w przypadku 

większości obszarów miały średnio znaczący wpływ na realizację szczegółowych założeń PEP 2009-

2012. W istotnym stopniu przyczyniły się do poprawy warunków ochrony oraz poziomu wiedzy nt. 

walorów oraz zagrożeń dla zasobów przyrodniczych i do opracowania narzędzi umożliwiających ich 

skuteczną ochronę. Wiele zadań wymaga jednak kontynuacji działań. Biorąc pod uwagę skalę 

potrzeb, fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE w niewielkim stopniu 

przyczyniły się do inwentaryzacji kluczowych zasobów przyrodniczych i poprawy drożności korytarzy 

ekologicznych. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze Ochrona 

przyrody można uznać za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Ochrona przyrody 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 
realizacji celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Rzeczywisty 
wpływ 

interwencji 
finansowej na 

realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 
2009-2012 

Kier. działań 
systemowych 

Ochrona przyrody 

Cele średnio-
okresowe do 

2016 r. 

Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności 
biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: 
na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 
oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, 
który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością 
biologiczną. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kierunki 
działań w 

latach 2009-
2012 

Konieczne jest dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji 
różnorodności biologicznej Polski. Stworzy to podstawę do 
ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony 
siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000. Waloryzacja 
różnorodności biologicznej powinna być przeprowadzona 
możliwie szybko na obszarach, na których planowane są 
inwestycje infrastrukturalne przewidziane do współfinansowania 
ze środków Unii Europejskiej, w szczególności realizowane w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Będą realizowane zadania wynikające z Krajowej strategii ochrony 
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz 
z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz 
różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów.  

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy 
ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt 
i funkcjonowanie populacji w skali kraju. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów 
chronionych. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb 
i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Poza tym konieczne jest egzekwowanie wymogów ochrony 
przyrody w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony 
środowiska.  

BRAK N.D. 
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Wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo 
zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej.  

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych 
uwzględniająca utworzenie nowych parków narodowych, 
rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form 
i obiektów ochrony przyrody. W systemie ochrony przyrody 
należy także uwzględnić korytarze ekologiczne, jako miejsca 
dopełniające obszarową formę ochrony przyrody. 

BRAK N.D. 

Planowane przez Ministra Środowiska jest także opracowanie: 
Krajowej Strategii Postępowania z Inwazyjnymi Gatunkami 
Obcymi (wynikające z Konwencji o ochronie gatunków dzikiej 
flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie 
19 września 1979 r.) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263) (Konwencji 
Berneńskiej) i Krajowej Strategii Ochrony Dużych Drapieżników 
(także wynik ratyfikacji Konwencji Berneńskiej).  

BRAK N.D. 

Planowana jest ratyfikacja porozumienia o ochronie afrykańsko-
azjatyckich wędrownych ptaków wodnych, wynikającego 
z Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, 
sporządzonej w Bonn 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, 
poz. 17) (Konwencji Bońskiej).  

BRAK N.D. 

Wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej 
we Florencji 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 
99) do krajowego prawa ochrony przyrody. W sprawie 
dopuszczenia organizmów GMO do środowiska przewiduje się 
opracowanie nowej ustawy – Prawo o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych w 2009 r. 

BRAK N.D. 

Aktywne działania na forum Unii Europejskiej dotyczące 
dopuszczenia możliwości ustanawiania stref wolnych od GMO. 

BRAK N.D. 

Ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami 
pozarządowymi oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych 
wśród społeczeństwa. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 

 

5.4.9. OBSZAR TEMATYCZNY: OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

była częściowo uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych 

ze środków UE. Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały szczególne 

znaczenie w przypadku realizacji programu zalesień na gruntach nienależących do Lasów 

Państwowych i realizacji programów małej retencji leśnej. W przypadku zalesień na gruntach Lasów 

Państwowych, przebudowy drzewostanów oraz rozwoju leśnych banków genów, kluczową rolę 

odgrywały środki własne Lasów Państwowych, a fundusze ekologiczne i programy współfinansowane 

ze środków UE miały charakter uzupełniający. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 ponad 1,2 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały 

środki PROW, POIiŚ i NFOŚiGW, a w marginalnym stopniu RPO. 

  



Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009

lasów 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpł

realizację założeń PEP 2009-2012: 1,2 mld PLN

Wkład poszczególnych funduszy i programów

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych i skalę podejmowanych działań, kluczowe 

znaczenie dla realizacji celów PEP miały instrumenty wsparcia dla odtwarzania potencjału produkcji 

leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych (PROW), 

zalesienia gruntów (PROW i NFOŚiGW) i rozwoju systemu małej retencji w lasach (P
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. Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Ochrona i zrównoważony rozwój 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpł

1,2 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych i skalę podejmowanych działań, kluczowe 

realizacji celów PEP miały instrumenty wsparcia dla odtwarzania potencjału produkcji 

leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych (PROW), 

zalesienia gruntów (PROW i NFOŚiGW) i rozwoju systemu małej retencji w lasach (P
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oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

2012, obszar: Ochrona i zrównoważony rozwój 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

 

 

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
13

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych i skalę podejmowanych działań, kluczowe 

realizacji celów PEP miały instrumenty wsparcia dla odtwarzania potencjału produkcji 

leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych (PROW), 

zalesienia gruntów (PROW i NFOŚiGW) i rozwoju systemu małej retencji w lasach (POIiŚ). 
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Przy wsparciu środków PROW, do końca roku 2012 odtworzono lub zagospodarowano lasy na 

powierzchni 4 433 ha, wybudowano lub zmodernizowano dojazdy (drogi) pożarowe o długości 505 

km, zmodernizowano drogi leśne o długości 59 km, unowocześniono infrastrukturę techniczną 

w 2 punktach obserwacyjnych związanych z bezpieczeństwem pożarowym lasów i wybudowano 2 

zbiorniki do celów gaśniczych. Z kolei wydane decyzje przyznające w ramach PROW pomoc na 

zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne dotyczyły łącznej powierzchni 27 352 ha.  

W ramach POIiŚ dofinansowano dwa kompleksowe projekty dotyczące rozwoju małej retencji leśnej. 

Projekty obejmowały działania dotyczące budowy zbiorników retencyjnych, modernizacji urządzeń 

melioracyjnych (ukierunkowane na zwiększenie retencji korytowej i glebowej), ochrony obszarów 

wodno-błotnych oraz przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym i były realizowane na obszarze całego 

kraju. 

Bezpośredni wpływ na realizację celów PEP w obszarze ochrony lasów miały również projekty 

dotyczące przebudowy drzewostanów. Przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano 17 

przedsięwzięć dotyczących przebudowy drzewostanów oraz 2 dotyczące restytucji cisa i jodły. 

Dodatkowo w ramach POIiŚ dofinansowano jeden projekt, którego elementem było doposażenie 

Leśnego Banku Genów w Kostrzycy w specjalistyczny sprzęt umożliwiający przechowywanie 

materiału genetycznego zagrożonych i chronionych gatunków roślin (zarówno leśnych, jak 

nieleśnych). 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW (w marginalnym stopniu również RPO) zrealizowano również ponad 

180 projektów, które mają pośredni wpływ na realizację założeń PEP. Przedmiotem finansowania 

były działania związane z rozwojem systemu monitoringu lasów, oceną stanu lasów i zagrożeń dla 

lasów, rozwojem systemu ochrony przeciwpożarowej, rozwojem bazy szkółkarskiej i ochroną lasów 

przed szkodnikami. Przedmiotem wsparcia były również różnego rodzaju analizy, ekspertyzy i badania 

dotyczące ochrony lasów. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotny 

wpływ na realizację założeń PEP dotyczących rozwoju małej retencji w lasach oraz – biorąc pod 

uwagę skalę potrzeb – średnio znaczący wpływ na realizację Krajowego programu zwiększania 

lesistości. W obszarze przebudowy drzewostanów oraz rozbudowy funkcji leśnych banków genów 

fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały znaczenie uzupełniające 

w stosunku do środków własnych Lasów Państwowych przeznaczanych na wymienione cele. Ogólny 

wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze Ochrona i zrównoważony rozwój 

lasów można uznać za średnio znaczący. 
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Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace 
w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych 
przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 
Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej 
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Realizacja przez Lasy Państwowe Krajowego programu 
zwiększenia lesistości, przy czym konieczna jest aktualizacja 
tego programu, przewidziana w roku 2009. Zalesienia 
realizowane są także przez podmioty prywatne, 
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zalesienie do 2010 r. około 50 tys. ha, w tym 75% 
w sektorze prywatnym. Istotne jest przy tym tworzenie 
spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami 
ekologicznymi oraz dostosowanie gospodarki leśnej do 
wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 
2000, zalesienia nie mogą bowiem zagrozić utrzymaniu 
ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, będących 
cennym siedliskiem dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Ważną rolą lasów jest utrzymanie znacznej retencji wodnej 
i jej powiększenie przez przywracanie przesuszonych przez 
meliorację terenów wodno-błotnych. W tym zakresie Lasy 
Państwowe będą realizowały dwa duże programy 
wieloletnie z udziałem środków z Programu Infrastruktura 
i Środowisko.  

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do 
siedliska oraz zwiększenie różnorodności genetycznej 
i gatunkowej biocenoz leśnych, w tym realizacja programu 
restytucji jodły w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa 
w Polsce.  

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

W latach 2009-2012 przewiduje się rozbudowę funkcji 
leśnych banków genów oraz wprowadzenie alternatywnego 
systemu certyfikacji lasów. 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.10. OBSZAR TEMATYCZNY: RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY 

Wypełnienie założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wody było częściowo uzależnione od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE. Fundusze i programy miały istotne znaczenie w przypadku 

realizacji części zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 ponad 4,8 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały 

środki NFOŚiGW, POIiŚ i PROW, w marginalnym stopniu RPO, EWT i WFOŚiGW. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, 

POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wody 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 4,8 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

  

26,3% 9,4% 2,6% 21,1% 39,9% 0,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

POIiŚ (26,3%) RPO (9,4%) EWT (2,6%)

PROW (21,1%) NFOŚiGW (39,9%) WFOŚiGW (0,6%)



Rodzaje finansowanych działań oraz wartość 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Wsparcie finansowe w obszarze 

budowie i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, modernizacji koryt rzek w celu 

przyspieszenia odpływu wód i realizacji działań melioracyjnych, likwidacji szkód powodziowych 

i wprowadzaniu instrumentów z

skutków zagrożeń naturalnych. 

Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW, RPO i PROW, a w mniejszym stopniu EWT, zrealizowano 

ponad 240 projektów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury przeciwp

Większość projektów dotyczyła budowy nowy

przeciwpowodziowych, a w mniejszym stopniu budowy kanałów ulgi, przepompowni oraz 

modernizacji obiektów piętrzących. W grupie dofinansowanych przedsięwzięć zidentyf

jedynie dwa projekty dotyczące tworzenia polderów zalewowych. 

                                                           
14 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

propagowanie racjonalnego użytkow. i oszczędzania 
wody

rozwój narzędzi informatycznych związanych z oceną 
zagrożenia powodziowego

tworzenie polderów zalewowych

analizy i ekspertyzy związane z ochroną 
przeciwpowodziową oraz oceną zagrożenia 

powodziowego

rozwój narzędzi informatycznych związanych z oceną 
zagrożenia powodziowego

budowa systemów odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych

rozwój systemu małej retencji poza lasami

wsparcie działalności służb hydrologiczno
metoeorologicznych

budowa obiektów oraz zakup sprzętu związanego z 
usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych

likwidacja szkód powodziowych oraz wprowadzanie 
rozwiązań zapobiegawczych

modernizacja koryt rzek w celu przyśpieszenia odpływu 
wód oraz melioracje w rolnictwie

budowa i modernizacja infrastruktury 
przeciwpowodziowej

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Wsparcie finansowe w obszarze Racjonalne gospodarowanie zasobami wody koncentrowało się na 

budowie i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, modernizacji koryt rzek w celu 

przyspieszenia odpływu wód i realizacji działań melioracyjnych, likwidacji szkód powodziowych 

wprowadzaniu instrumentów zapobiegawczych oraz zakupie sprzętu związanego z usuwaniem 

 

Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW, RPO i PROW, a w mniejszym stopniu EWT, zrealizowano 

ponad 240 projektów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury przeciwp

Większość projektów dotyczyła budowy nowych lub modernizacji istniejących wałów 

przeciwpowodziowych, a w mniejszym stopniu budowy kanałów ulgi, przepompowni oraz 

modernizacji obiektów piętrzących. W grupie dofinansowanych przedsięwzięć zidentyf

jedynie dwa projekty dotyczące tworzenia polderów zalewowych.  

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 
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podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
14

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

koncentrowało się na 

budowie i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, modernizacji koryt rzek w celu 

przyspieszenia odpływu wód i realizacji działań melioracyjnych, likwidacji szkód powodziowych 

apobiegawczych oraz zakupie sprzętu związanego z usuwaniem 

Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW, RPO i PROW, a w mniejszym stopniu EWT, zrealizowano 

ponad 240 projektów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej. 

lub modernizacji istniejących wałów 

przeciwpowodziowych, a w mniejszym stopniu budowy kanałów ulgi, przepompowni oraz 

modernizacji obiektów piętrzących. W grupie dofinansowanych przedsięwzięć zidentyfikowano 

63,1%
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DOBRA PRAKTYKA - Budowa polderów zalewowych na niektórych obszarach stanowi alternatywę dla 

budowy wałów przeciwpowodziowych. Wskazane jest również poszukiwanie rozwiązań, które 

przyczyniają się do skuteczniejszej ochrony przeciwpowodziowej, ochrony ekosystemów zależnych od 

wód i generowania korzyści społeczno-gospodarczych. 

Regulacja cieku Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn, Źródło finansowania: 
RPO Wielkopolskie, Działanie: 3.5, Beneficjent: Gmina Krotoszyn, Dofinansowanie: 12 339 340 PLN 
 

Celem projektu było zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez regulację cieku 
Jawnik i jego dopływów, zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej dzięki utworzeniu polderów zalewowych 
oraz przebudowę Jeziora Odrzykowskiego. Realizacja inwestycji miała wpływ na poprawę drożności koryt, 
powstrzymanie dewastacji urządzeń wodnych, zapewnienie odbioru wód opadowych przez zmodernizowane 
kanały i uregulowane cieki oraz ograniczenie zalewów do wyznaczonych terenów o charakterze polderowym. 
Dodatkowym efektem jest poprawa jakości wody i wyrównanie przepływów w ciekach, a zieleń wokół sieci 
hydrograficznej stworzy w otoczeniu cieków i zbiorników wodnych przyjemne miejsce pobytu dla mieszkańców. 

W ramach PROW dofinansowano ponad 270 projektów dotyczących kształtowania przekroju 

podłużnego i poprzecznego rzek oraz melioracji w rolnictwie. Realizacja tego rodzaju przedsięwzięć 

ma jednak niewielki wpływ na realizację założeń PEP. Co prawda w PEP znalazł się postulat dotyczący 

modernizacji systemów melioracyjnych, jednak działania powinny koncentrować się na zaopatrzeniu 

systemów melioracyjnych w urządzenia piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem. Celem 

większości projektów realizowanych w ramach PROW było przyspieszenie odpływu wód opadowych 

z terenów użytkowanych rolniczo. 

Dość liczną grupę stanowią również projekty związane z usuwaniem szkód powodziowych i zakupem 

sprzętu ratowniczego umożliwiającego usuwanie skutków powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych. 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW, w mniejszym stopniu RPO i EWT, dofinansowano około 270 

projektów tego rodzaju. 

Przedmiotem wsparcia były również przedsięwzięcia dotyczące rozwoju systemów odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych. Trzy największe projekty, dotyczące kompleksowego 

uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, zrealizowano 

w ramach POIiŚ, ich uzupełnieniem była realizacja 10 mniejszych przedsięwzięć finansowane ze 

środków RPO, w większości również za terenie województwa pomorskiego. 

Przy wsparciu środków RPO, w mniejszym stopniu PROW i NFOŚiGW, zrealizowano 29 projektów 

dotyczących retencjonowania wód poza terenami leśnymi. 

Odrębną grupę stanowią przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem 

zagrożeniami naturalnymi, w tym zagrożeniami związanymi z powodzią. W ramach RPO 

dofinansowano projekty dotyczące określenia zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka i Wisłoki, 

oraz opracowania map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiała.  

DOBRA PRAKTYKA - Kluczowym działaniem z punktu widzenia skutecznej ochrony 

przeciwpowodziowej jest dokładne rozpoznanie zagrożeń, umożliwiające podjęcie działań 

prewencyjnych, np. poprzez wprowadzenie ograniczeń w ramach planowania przestrzennego. 

Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka, Źródło finansowania: RPO Podkarpackie, Działanie: 
4.2, Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Dofinansowanie: 1 596 979 PLN  
 

Celem projektu było określenie zasięgów stref zalewowych dla miast: Krosno, Strzyżów, Rzeszów i Przeworsk, 
za pomocą dwuwymiarowego modelowania hydraulicznego. Efektem realizacji projektu były zaktualizowane 
mapy zagrożenia powodziowego (do wykorzystania przez jednostki administracji publicznej zaangażowane 
w prowadzenie prac związanych z ochroną przed powodzią) oraz wizualizacje zagrożenia powodziowego 
z określeniem rozkładu głębokości, prędkości i kierunków rozchodzenia się fali powodziowej w obrębie miast: 



271 | S t r o n a  

Krosno, Strzyżów, Rzeszów i Przeworsk. 
 
Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Smiałą przy wykorzystaniu 
niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu. RPO Pomorskie, działanie: 5.3, 
beneficjent: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie z UE: 472 500 PLN 
Celem nadrzędnym projektu było usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach powodziowych 
z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu morza i zmian klimatu do 2030 r. dla terenów zagrożonych skutkami 
ekstremalnych wezbrań morskich w rejonie Wisły Śmiałej. Projekt obejmuje obszar wysp Sobieszewskiej 
i Portowej o łącznej powierzchni 60 km

2
, leżący w granicach administracyjnych gminy miejskiej Gdańsk. Jest to 

obszar rekreacyjno-mieszkaniowy z dużym potencjałem gospodarczym. Powiązanie map terenów zalewowych 
z modelowaniem i prognozowaniem stanów morza w Zatoce Gdańskiej na płaszczyźnie Systemu Morskiej 
Hydrologii Operacyjnej stworzy nową metodę i narzędzie do analizowania zagrożenia, która zostanie 
wykorzystana w regionalnych i lokalnych systemach informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia. 
Do systemu informowania na szeroką skalę zostanie wykorzystany portal internetowy 
www.baltyk.pogodynka.pl poprzez zbudowanie modułu „Wisła Śmiała”. 
 

Ponadto, przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW, RPO i EWT dofinansowano 8 przedsięwzięć 

dotyczących rozwoju narzędzi informatycznych służących ocenie i informowaniu o zagrożeniach 

naturalnych. Dwa największe przedsięwzięcia dotyczyły utworzenia przez KZGW informatycznego 

systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (NFOŚiGW) oraz stworzenia przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej numerycznego systemu prognozowania pogody i przewidywania 

zagrożeń meteorologicznych METEO-RISK (POIiŚ). 

Przy udziale środków NFOŚiGW zrealizowano również 20 projektów ukierunkowanych na 

opracowanie analiz i ekspertyz związanych z ochroną przeciwpowodziową (m.in. oceny stanu 

technicznego obiektów hydrotechnicznych, programy wycinki drzew i krzewów na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią, opracowanie metodyki szacowania zagrożeń związanych 

z powodziami). Uzupełnieniem tych działań było finansowe wsparcie przez NFOŚiGW działalności 

służb hydrologiczno-meteorologicznych. 

W PEP 2009-2012 położono również duży nacisk na znaczenie działań edukacyjnych, dotyczących 

propagowania zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody. Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW 

zrealizowano sześć projektów, których elementem było propagowanie wzorców racjonalnego 

wykorzystania wody. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotny 

wpływ na realizację założeń PEP dotyczących rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej 

i wprowadzania mechanizmów zapobiegawczych. W pozostałych obszarach wpływ funduszy 

ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE należy uznać za mało znaczący ze 

względu na niewielką skalę realizowanych działań (mała retencja, działania edukacyjne) lub niewielki 

związek z realizacją założeń PEP (melioracje w rolnictwie). Ogólny wpływ interwencji finansowej na 

realizację założeń PEP w obszarze Racjonalne gospodarowanie zasobami wody można uznać za 

średnio znaczący. 
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Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek 
działań 

systemowych 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

Cele 
średniookresow

e do 2016 r. 

Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja 
gospodarowania zasobami wód powierzchniowych 
i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami 
powodzi, oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki 
wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji 
oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 
i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna 
ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. 

ŚREDNIO ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch 
sektorów, tj. sektora zarządzania zasobami wodnymi (funkcja 
organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami, 
zarządzającego zasobami wodnymi i wykonującego kontrole) 
oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu Państwa 
(utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz planowanie 
i realizacja inwestycji w gospodarce wodnej). 

BRAK N.D. 

Stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód 
za korzystanie przez nich z zasobów wodnych, 
z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko. 

BRAK N.D. 

Pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE. BRAK N.D. 

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego 
gospodarowania wodami spójnego z systemem 
informatycznym resortu „Środowisko”. 

BRAK N.D. 

Przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała 
będzie obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla 
których należało będzie do 2013 r. opracować mapy zagrożenia 
i mapy ryzyka powodziowego. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały 
jeszcze wyznaczone. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne przez 
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i państwową 
służbę hydrogeologiczną. 

BRAK N.D. 

Rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym 
z programów UE. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich 
w urządzenia piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie 
odpływem. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Realizacja projektów ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (priorytet III), mających na celu 
zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby 
ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód 
podziemnych. 

BRAK N.D. 

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody 
przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie 
skierowane do wszystkich grup społecznych). 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.11. OBSZAR TEMATYCZNY: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Wypełnienie założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Ochrona powierzchni ziemi było 

w dużym stopniu uzależnione od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE. Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze 

środków UE miały istotne znaczenie w przypadku większości zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono w 

okresie 2007-2012 prawie 2,3 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały 

środki PROW, NFOŚiGW, RPO w marginalnym stopniu POIiŚ, WFOŚiGW, EWT i LIFE+. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Ochrona powierzchni ziemi 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 2,3 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

  

6,9% 10,1% 56,3% 21,5% 4,8%
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Fundusze ekologiczne i programy współfinansowa

miały istotny wpływ na promocję i rozpowszechnienie rolnictwa ekologicznego i 

integrowanej. W ramach działania 132 PROW 

zrealizowano płatności na rzecz 

płatności w ramach działania zrealizowana została z tytułu produkcji ekologicznej, w mniejszym 

stopniu z tytułu Integrowanej Produkcji. Rolnicy zainteresowani rozwojem rolnictwa ekologicznego 

mogli liczyć również na wsparcie w ramach działania 214 PROW 

2: Rolnictwo ekologiczne). Powierzchnia objęta wsparciem, wynikająca z wydanych do końca 2012 

roku decyzji, wyniosła 692 881 ha 

Wpływ na przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno

antropogeniczne miały również działania podejmowane przez rolników w ramach pakietu 8 

gleb i wód. Powierzchnia wsparcia w ramach tego instrumentu, wynik

o przyznaniu płatności rolno-środowiskowej, wyniosła do końca 2012 roku 625 tys. ha.

skorzystało prawie 53 tys. gospodarstw. W ramach pakietu najwięcej środków wypłacono na 

działania związane z wprowadzeniem międzyplonu

Uzupełnieniem powyższych działań były projekty edukacyjno

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowane ze środków NFOŚiGW. Środki 

                                                           
15 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

działania edukcyjno-informacyjne związane z promocja 
rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego

monitring zanieczyszczeń w środowisku glebowym oraz 
rozwój systemy monitoringu gleb

wspomaganie zarządzania terenami zdegradowanymi

rozwój metod rekultywacji terenów zanieczyszczonych

wsparcie dla rolników z tytułu produkcji ekologicznej oraz 
integrowanej produkcji

rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów oraz 
utylizacja odpadów niebezpiecznych

płatności rolno-środowiskowe związane z ochroną gleb i 
wód (pakiet 8 PROW)

rekultywacja terenów zdegradowanych 
(powojskowych, pogórniczych, poprzemysłowych, miejski

ch, zdegradowanych zbiorników wodnych)

płatności rolno-środowiskowe związane ze wspieraniem 
rolnictwa ekologicznego (pakiet 2 PROW)

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE uruchomione w ramach PROW 

miały istotny wpływ na promocję i rozpowszechnienie rolnictwa ekologicznego i 

ntegrowanej. W ramach działania 132 PROW Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

zrealizowano płatności na rzecz ponad 12 tys. producentów rolnych. Zdecydowana większość 

płatności w ramach działania zrealizowana została z tytułu produkcji ekologicznej, w mniejszym 

stopniu z tytułu Integrowanej Produkcji. Rolnicy zainteresowani rozwojem rolnictwa ekologicznego 

iczyć również na wsparcie w ramach działania 214 PROW Program rolno środowiskowy

2: Rolnictwo ekologiczne). Powierzchnia objęta wsparciem, wynikająca z wydanych do końca 2012 

881 ha – wsparciem objęto 23 395 gospodarstw. 

Wpływ na przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 

antropogeniczne miały również działania podejmowane przez rolników w ramach pakietu 8 

. Powierzchnia wsparcia w ramach tego instrumentu, wynikająca z wydanych decyzji 

środowiskowej, wyniosła do końca 2012 roku 625 tys. ha.

skorzystało prawie 53 tys. gospodarstw. W ramach pakietu najwięcej środków wypłacono na 

działania związane z wprowadzeniem międzyplonu ścierniskowego. 

Uzupełnieniem powyższych działań były projekty edukacyjno-informacyjne dotyczące 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowane ze środków NFOŚiGW. Środki 

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 
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rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego
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wspomaganie zarządzania terenami zdegradowanymi

rozwój metod rekultywacji terenów zanieczyszczonych

wsparcie dla rolników z tytułu produkcji ekologicznej oraz 
integrowanej produkcji

rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów oraz 
utylizacja odpadów niebezpiecznych

środowiskowe związane z ochroną gleb i 
wód (pakiet 8 PROW)

rekultywacja terenów zdegradowanych 
(powojskowych, pogórniczych, poprzemysłowych, miejski

ch, zdegradowanych zbiorników wodnych)

środowiskowe związane ze wspieraniem 
rolnictwa ekologicznego (pakiet 2 PROW)

podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
15

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

ne ze środków UE uruchomione w ramach PROW 

miały istotny wpływ na promocję i rozpowszechnienie rolnictwa ekologicznego i produkcji 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 

ponad 12 tys. producentów rolnych. Zdecydowana większość 

płatności w ramach działania zrealizowana została z tytułu produkcji ekologicznej, w mniejszym 

stopniu z tytułu Integrowanej Produkcji. Rolnicy zainteresowani rozwojem rolnictwa ekologicznego 

środowiskowy (pakiet 

2: Rolnictwo ekologiczne). Powierzchnia objęta wsparciem, wynikająca z wydanych do końca 2012 

błotnych przez czynniki 

antropogeniczne miały również działania podejmowane przez rolników w ramach pakietu 8 –Ochrona 

ająca z wydanych decyzji 

środowiskowej, wyniosła do końca 2012 roku 625 tys. ha. Ze wsparcia 

skorzystało prawie 53 tys. gospodarstw. W ramach pakietu najwięcej środków wypłacono na 

informacyjne dotyczące 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowane ze środków NFOŚiGW. Środki 

23,1%

32,8%

33,5%
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NFOŚiGW były również kluczowym instrumentem wspierającym działania na rzecz waloryzacji 

monitoringu gleb. Przedmiotem wsparcia były m.in. przedsięwzięcia dotyczące wyznaczenia 

obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej oraz opracowania metod 

monitoringu entomopatogenicznych nicieni w glebach leśnych użytkowanych rolniczo 

i zdegradowanych. Skala oddziaływania realizowanych działań była jednak stosunkowo niewielka. 

Odrębną grupą przedsięwzięć, przyczyniających się do realizacji postulatów sformułowanych w PEP 

2009-2012, są projekty dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych. Dzięki wsparciu ze środków 

NFOŚiGW, RPO, POIiŚ oraz LIFE+ zrealizowano ponad 120 projektów dotyczących rekultywacji 

zamkniętych składowisk odpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów, ponad 50 projektów 

dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych (powojskowych, pogórniczych, 

poprzemysłowych, miejskich oraz zdegradowanych zbiorników wodnych) i 2 projekty dotyczące 

utylizacji nagromadzonych odpadów niebezpiecznych.  

DOBRA PRAKTYKA - Jednym z największych wyzwań w działaniach rekultywacyjnych jest 

poszukiwanie skutecznych metod rekultywacji zdegradowanych zbiorników wodnych. Dzięki środkom 

LIFE+ zrealizowano dwa projekty, które dotyczą wdrożenia innowacyjnych metod rekultywacji 

zanieczyszczonych zbiorników wodnych. 

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź), jako modelowe podejście do 
rekultywacji zbiorników miejskich, Źródło finansowania: LIFE+, Beneficjent: Uniwersytet Łódzki, 
Dofinansowanie: 1 956 628 PLN  
 

Działania podjęte w ramach projektu służyły poprawie jakości wód i atrakcyjności zbiorników Arturówek. 
Zbiorniki są ważnym miejscem rekreacji, a dla mniej zamożnych mieszkańców miasta i okolic także jednym 
z głównych miejsc wypoczynku w okresie wakacji. Niezwykle istotne w tym kontekście staje się utrzymanie 
wysokiego stanu jakości wód wymaganych Dyrektywą Europejską 2006/7/WE dotyczącą zarządzania jakością 
wody w kąpieliskach.  
Nowatorstwo rozwiązań proponowanych w ramach projektu EH-REK wiązało się głównie z zastosowaniem 
biotechnologii ekohydrologicznych stanowiących efekt integracji rozwiązań hydrotechnicznych z procesami 
biologicznymi. Tego typu rozwiązania charakteryzują się niskim współczynnikiem koszty-efektywność. Kolejnym 
innowacyjnym aspektem jest zastosowanie podejścia systemowego, mającego na celu opracowanie 
kompleksowych rozwiązań problemów obszaru objętego projektem, nawiązujących nie tylko do aspektów 
środowiskowych, ale również społecznych i ekonomicznych. Kreowanie obszarów przyrodniczych oferujących 
wysoką jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców jest podstawą dla stworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. 
 

DOBRA PRAKTYKA - Integracja celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w ramach 
projektów dotyczących poprawy jakości środowiska. 

Uzupełnieniem powyższych działań były przedsięwzięcia dotyczące rozwoju metod rekultywacji 

terenów zanieczyszczonych (3 projekty) oraz wspomagania zarządzania terenami zdegradowanymi 

(3 projekty), finansowane ze środków NFOŚiGW, RPO, LIFE+ i EWT. 

Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część 
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), Źródło finansowania: RPO Śląskie, Działanie: 5.4, 
Beneficjent: Główny Instytut Górnictwa, Dofinansowanie: 3 008 301 PLN 
 

Celem projektu była poprawa systemu zarządzania środowiskiem w województwie śląskim, integracja działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie powszechnego i nieodpłatnego dostępu społeczeństwa 
do informacji o środowisku.  
 

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu to: bardziej skuteczne programowanie rozwoju województwa 
śląskiego, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, bardziej efektywne zarządzanie terenami 
poprzemysłowymi i przemysłowymi w województwie; wsparcie działań inwestycyjnych na terenach 



276 | S t r o n a  

poprzemysłowych i zdegradowanych, przyspieszenie postępowań w zakresie uzyskania środowiskowych 
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach 
konsultacyjnych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, bardziej efektywne 
wykorzystanie środków w ramach dostępnych funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 
środków UE . 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotny 

wpływ na realizację założeń PEP dotyczących bezpośredniego wsparcia i promocji rolnictwa 

ekologicznego oraz produkcji integrowanej, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych. 

W przypadku rozwoju monitoringu gleb wpływ funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE należy uznać za mało znaczący ze względu na niewielką skalę 

oraz wąski zakres realizowanych działań. Wśród dofinansowanych działań nie zidentyfikowano 

przedsięwzięć dotyczących waloryzacji terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej 

żywności oraz promocji takiej żywności. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń 

PEP w obszarze Ochrona powierzchni ziemi można uznać za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Ochrona powierzchni ziemi 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty wpływ 
interwencji 

finansowej na 
realizację celów oraz 

kierunków działań 
PEP 2009-2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Ochrona powierzchni ziemi 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony 
powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony gruntów 
użytkowanych rolniczo jest: 
- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, 
- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych 
i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne, 
- zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 
i zdewastowanych, przywracające im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

ISTOTNE ŚREDNIO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012  

Opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki 
z ich zakwaszeniem. 

BRAK N.D. 

Promocja rolnictwa ekologicznego i produkcji 
integrowanej. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do 
produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej 
żywności. 

ISTOTNE BRAK 

 Rozwój monitoringu gleb. ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.12. OBSZAR TEMATYCZNY: GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

była w dużym stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE. Fundusze i programy miały istotne znaczenie w przypadku 

większości zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 prawie 1,3 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały 

środki NFOŚiGW i POIiŚ, w mniejszym stopniu WFOŚiGW, RPO i EWT. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Gospodarowanie zasobami 

geologicznymi. 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 1,3 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

Większość środków w analizowanym obszarze przezn

na wykonaniu badań, dokumentacji, map oraz baz danych geologicznych i hydrogeologicznych. 

Podejmowane działania miały istotny wpływ na poszerzenie bazy wiedzy, pośrednio na ułatwienie 

dostępu do rzetelnych i aktualnych danych geologicznych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW 

w okresie 2007-2012 dofinansowano ponad 170 tego rodzaju przedsięwzięć. Część dofinansowanych 

przedsięwzięć wiązało się z uzupełnieniem mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50

warstwy tematyczne. Dofinansowano również projekt dotyczący rozwoju Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej SOPO, który obejmował kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowym, jak również projekty dotyczące opracowania banku danych 

rejestracji sejsmicznych, jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz monitoringu 

zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski.

Przy wsparciu środków NFOŚiGW uzupełniono również bazy danych geologiczno

ośrodków miejskich: Rybnik-Jastr

Warszawa. W przypadku ostatniego z wymienionych ośrodków, wykonano szczegółowy numeryczny 

model wgłębnej budowy geologicznej dla fragmentu aglomeracji.

W PEP znalazł się postulat dotyczący tworzenia 

prawnej ochrony dziedzictwa geologicznego Polski. Przy wsparciu środków NFOŚiGW, EWT i RPO 

dofinansowano 6 projektów związanych z tworzeniem geoparków (

Kraina Polodowcowa nad Odrą, Geopark Góra Św. Anny, Geopark Małopolski Przełom Wisły, Geopark 

Kamienny Las na Roztoczu). Przedmiotem wsparcia były projekty dotyczące i

i udostępnienia stanowisk dokumentacyjnych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW utworzono 

Rejestr Geostanowisk Polski, jak również geologiczno
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wykorzystaniem zasobów geologicznych

tworzenie geopoarków oraz infrastruktury 
towarzyszącej

rozwój systemu osłony przeciwosuwiskowej SOPO

ochrona brzegów morskich

wykonanie badań, dokumentacji, map oraz baz 
danych geologicznych i hydrogeologicznych

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Większość środków w analizowanym obszarze przeznaczono na realizację przedsięwzięć polegających 

na wykonaniu badań, dokumentacji, map oraz baz danych geologicznych i hydrogeologicznych. 

Podejmowane działania miały istotny wpływ na poszerzenie bazy wiedzy, pośrednio na ułatwienie 

aktualnych danych geologicznych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW 

2012 dofinansowano ponad 170 tego rodzaju przedsięwzięć. Część dofinansowanych 

przedsięwzięć wiązało się z uzupełnieniem mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50

twy tematyczne. Dofinansowano również projekt dotyczący rozwoju Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej SOPO, który obejmował kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowym, jak również projekty dotyczące opracowania banku danych 

stracji sejsmicznych, jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz monitoringu 

zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski. 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW uzupełniono również bazy danych geologiczno

Jastrzębie, Łódź, Wałbrzych-Świebodzice, Bydgoszcz, Koszalin, 

Warszawa. W przypadku ostatniego z wymienionych ośrodków, wykonano szczegółowy numeryczny 

model wgłębnej budowy geologicznej dla fragmentu aglomeracji. 

W PEP znalazł się postulat dotyczący tworzenia stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu 

prawnej ochrony dziedzictwa geologicznego Polski. Przy wsparciu środków NFOŚiGW, EWT i RPO 

dofinansowano 6 projektów związanych z tworzeniem geoparków (Geopark Łuk Mużakowa, Geopark 

Geopark Góra Św. Anny, Geopark Małopolski Przełom Wisły, Geopark 

). Przedmiotem wsparcia były projekty dotyczące i

udostępnienia stanowisk dokumentacyjnych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW utworzono 

, jak również geologiczno-przyrodniczą bazę danych jaskiń w Polsce.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

aczono na realizację przedsięwzięć polegających 

na wykonaniu badań, dokumentacji, map oraz baz danych geologicznych i hydrogeologicznych. 

Podejmowane działania miały istotny wpływ na poszerzenie bazy wiedzy, pośrednio na ułatwienie 

aktualnych danych geologicznych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW 

2012 dofinansowano ponad 170 tego rodzaju przedsięwzięć. Część dofinansowanych 

przedsięwzięć wiązało się z uzupełnieniem mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 o nowe 

twy tematyczne. Dofinansowano również projekt dotyczący rozwoju Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej SOPO, który obejmował kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowym, jak również projekty dotyczące opracowania banku danych 

stracji sejsmicznych, jako elementu Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz monitoringu 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW uzupełniono również bazy danych geologiczno-inżynierskich dla 6 

Świebodzice, Bydgoszcz, Koszalin, 

Warszawa. W przypadku ostatniego z wymienionych ośrodków, wykonano szczegółowy numeryczny 

stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu 

prawnej ochrony dziedzictwa geologicznego Polski. Przy wsparciu środków NFOŚiGW, EWT i RPO 

Geopark Łuk Mużakowa, Geopark 

Geopark Góra Św. Anny, Geopark Małopolski Przełom Wisły, Geopark 

). Przedmiotem wsparcia były projekty dotyczące inwentaryzacji 

udostępnienia stanowisk dokumentacyjnych. Przy wsparciu środków NFOŚiGW utworzono Centralny 

przyrodniczą bazę danych jaskiń w Polsce. 

58,9%
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Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie 
w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów 
ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą), Źródło 
finansowania: EWT Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Beneficjent: Gmina Moryń, 
Dofinansowanie: 3 008 893 PLN 
 

Projekt został zrealizowany na pograniczu Polski i Niemiec. W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie, 
w Moryniu, powstało Regionalne Biuro Geoparku, w którym można zapoznać się ze stałą wystawą na temat 
epoki lodowcowej oraz pozyskać inne informacje na temat okolicznych atrakcji i możliwości turystycznych. 
Wzdłuż promenady usytuowane są tropy zwierząt żyjących w epoce lodowcowej wraz z informacjami na ich 
temat, tworząc swoistą „Aleję Gwiazd PleJSTocenu”. Duże wrażenie robi również kamienny ogród, 
umiejscowiony wzdłuż miejskich murów. Oprócz wielkich głazów i tablic informacyjnych, znajduje się w nim 
także edukacyjna piaskownica, w której dzieci mogą „odkopać” ślady zwierząt żyjących w pleJSTocenie. 

Istotną grupę w ujęciu wartościowym stanowiły również projekty, pośrednio związane z realizacją 

celów PEP, dotyczące ochrony brzegów morskich – w ramach POIiŚ dofinansowano cztery tego 

rodzaju przedsięwzięcia. W ramach RPO dofinansowano również cztery projekty dotyczące stabilizacji 

osuwisk. Pośredni wpływ na realizację celów PEP miały również dofinansowane przez NFOŚiGW 

działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa geologicznego. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotny 

wpływ na realizację założeń PEP dotyczących ułatwienia dostępu do map i danych geologicznych, 

uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000, uzupełnienie baz danych geologiczno-

inżynierskich dla części aglomeracji miejskich, tworzenia stanowisk dokumentacyjnych i geoparków, 

oceny i dokumentowania zagrożenia sejsmicznego i rozwoju systemu osłony przeciwosuwiskowej 

SOPO. 

Wśród dofinansowanych działań nie zidentyfikowano przedsięwzięć dotyczących promowania 

nowych technologii pozyskiwania energii ze złóż, zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania 

negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji i promowania 

wykorzystania metanu z pokładów węgla. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń 

PEP w obszarze Gospodarowanie zasobami geologicznymi można uznać za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia 
ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z 
zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed 
ilościową i jakościową degradacją. W terminie do 2016 r. 
konieczne jest: 
- doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony 
zasobów kopalin i wód podziemnych, 
- ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 
prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, 
- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 
- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin 
w procesie planowania przestrzennego, 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 
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- wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w 
których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na 
terenie Polski, 
- rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, 
wyczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod 
kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
składowania odpadów, w tym promieniotwórczych, 
- dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych 
wód leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników 
wód podziemnych. 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace 
poszukiwawczo-rozpoznawcze przez uchwalenie nowego 
prawa geologicznego i górniczego. 

BRAK N.D. 

Ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych. ŚREDNIO ISTOTNE ZNACZĄCY 

Uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 
1:50 000 o nowe warstwy tematyczne. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich dla 
aglomeracji miejskich. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków 
w celu prawnej ochrony dziedzictwa geologicznego Polski 
oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i utworzenie 
ich centralnego rejestru. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

 Zakończenie prac nad systemem osłony 
przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie centralnego 
rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Określenie obszarów zagrożonych naturalnymi 
mikrowstrząsami sejsmicznymi. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu 
zwiększenie udokumentowania złóż surowców 
energetycznych z jednoczesnym promowaniem nowych 
technologii pozyskiwania energii ze złóż, zwłaszcza węgla, w 
celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko 
dotychczasowego sposobu eksploatacji. 

MAŁO ISTOTNE BRAK 

 Promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla. ISTOTNE BRAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.13. OBSZAR TEMATYCZNY: ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Środowisko a zdrowie była w dużym 

stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

środków UE. Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotne 

znaczenie w przypadku większości zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 około 0,7 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały 

środki RPO, w mniejszym stopniu WFOŚiGW, POIiŚ, EWT i NFOŚiGW. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, 

POKL, PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Środowisko a zdrowie 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,7 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

W okresie 2007-2012 dofinansowano ponad 300 przedsięwzięć dotycz

ratowniczo-gaśniczego przez jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz Centralną 

Stację Ratownictwa Górniczego. Ponad 50 przedsięwzięć w tej grupie koncentrowało się na 

doposażeniu jednostek w specjalistyczny sprzęt do rat

przedsięwzięć dotyczyło doposażenia w specjalistyczny sprzęt

monitoringiem i oceną zagrożeń. Kluczowym instrumentem wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć były 

środki NFOŚiGW, POIiŚ i RPO. Najwię

ekologicznego oraz oceny zagrożeń zostały

Państwowej Straży Pożarnej i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologi
Beneficjent: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 
 

Projekt zakładał usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, 
usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze 
Polski i obszarze transgranicznym, m.in. poprzez skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania 
i reagowania na zagrożenie, a także objęcie ponad 38 
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 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach 
 

szkolenia dotyczące obrótu odpadami i materiałami 
jądrowymi i promieniotwórczymi

wytyczne dotyczące postępowania ratowniczego z subst. 
niebezpiecznymi oraz w sytuacji wystąpienia awarii

opracowanie procedur związanych z wystąpieniem 
poważnych awarii

analizy i ekspertyzy dotyczące tematyki środowiska i 
zdrowia

rozwój narzędzi infor. wspom. zarządzanie ryzykiem wyst. 
poważnych awarii oraz innych zagrożeń dla zdrowia

monitoring i ocena zagrożeń związanych ze skażeniami 
promieniotwórczymi

monitoring i ocena zagrożeń związanych z 
zanieczyszczeniami powietrza

technicznego doposażenia w nowoczesny sprzęt 
jednostek zajmujących się monitrowaniem zagrożeń

doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania 
zagrożeń

doposażenie straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt do 
ratownictwa chemiczno-

wyposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny 
sprzęt gaśniczo-ratowniczy

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW  

2012 dofinansowano ponad 300 przedsięwzięć dotyczących zakupu sprzętu 

gaśniczego przez jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz Centralną 

Stację Ratownictwa Górniczego. Ponad 50 przedsięwzięć w tej grupie koncentrowało się na 

doposażeniu jednostek w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemiczno

przedsięwzięć dotyczyło doposażenia w specjalistyczny sprzęt jednostek zajmujących się

monitoringiem i oceną zagrożeń. Kluczowym instrumentem wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć były 

środki NFOŚiGW, POIiŚ i RPO. Największe projekty dotyczące technicznego wsparcia ratownictwa 

ekologicznego oraz oceny zagrożeń zostały zrealizowane w ramach POIiŚ przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

twa ekologicznego i chemicznego, Źródło finansowania: POIIŚ, Działanie: 3.2, 
ówna Państwowej Straży Pożarnej, Dofinansowanie: 25 500 000

Projekt zakładał usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, 
uwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze 

Polski i obszarze transgranicznym, m.in. poprzez skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania 
reagowania na zagrożenie, a także objęcie ponad 38 mln osób ochroną przed zagrożeniami innymi niż 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 
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jednostek zajmujących się 
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powódź. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi 
likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Beneficjentem 
projektu była Komenda Główna PSP. W projekcie uczestniczyły również komendy wojewódzkie PSP, które były 
upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu. 
 
Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu 
monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci 
teleinformatycznych, Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 3.2, Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Dofinansowanie: 24 343 316 PLN 
 

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz środowiska naturalnego w kontekście 
przeciwdziałania skutkom poważnych awarii. Cel ten został osiągnięty poprzez unowocześnienie wyposażenia 
jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt najnowszej 
generacji umożliwiający szybką i bezpieczną ocenę zagrożeń w miejscu awarii, poprzez identyfikację 
występujących substancji oraz pomiarów ich stężeń, jak również stworzenie ogólnopolskiego systemu 
monitoringu poważnych awarii i przekazywania do właściwych organów danych w czasie rzeczywistym 
w momencie wystąpienia zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 
 

Przy wsparciu środków POIiŚ, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej realizowała również 

projekt dotyczący doskonalenia stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń. Ponadto, 

w ramach RPO i NFOŚiGW dofinansowano przedsięwzięcia dotyczące rozwoju narzędzi 

informatycznych wspomagających zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii i innych 

zagrożeń dla środowiska, m.in. aktualizację programów informatycznych Ekoawarie, Rejestr awarii, 

Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii. Opracowano też bazę danych dotyczącą kontroli 

międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

W ramach PEP sformułowano również postulat dotyczący prowadzenia akcji edukacyjno-

szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i pracowników administracji publicznej w zakresie 

zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska. Przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano 

jeden projekt dotyczący wdrożenia systemu szkoleń z zakresu międzynarodowego obrotu odpadami 

oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi. Dofinansowano również przedsięwzięcia 

dotyczące opracowania procedur związanych z wystąpieniem poważnych awarii (4 projekty), 

opracowania wytycznych dotyczących postępowania ratowniczego z substancjami niebezpiecznymi 

oraz w sytuacji wystąpienia awarii (4 projekty), jak również przygotowania analiz i ekspertyz 

dotyczących tematyki środowiska i zdrowia (10 projektów). 

Pośredni wpływ na realizację założeń PEP w obszarze Środowisko a zdrowie miały również 

przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń powietrza (26 projektów) oraz 

skażeń promieniotwórczych (4 projekty). Większość wymienionych działań realizowano przy wsparciu 

środków NFOŚiGW. 

Podsumowanie: W przypadku większości kierunków działań fundusze ekologiczne i programy 

współfinansowane ze środków UE miały średnio istotny wpływ na realizację założeń sformułowanych 

w PEP dla obszaru Środowisko a zdrowie. Wśród dofinansowanych działań nie zidentyfikowano 

przedsięwzięć dotyczących sporządzania wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem 

wystąpienia awarii. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze 

Środowisko a zdrowie można uznać za średnio znaczący. 
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Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Środowisko a zdrowie 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Środowisko a zdrowie 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego jest 
dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska 
z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi 
w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 
awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
środowiska. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Zbieranie i udostępnianie informacji na temat zagrożeń 
dla zdrowia społeczeństwa (zarówno nagłych, jak i 
długotrwałych). 

ŚREDNIO ISTOTNE ZNACZĄCY 

Opracowanie zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla 
procedur związanych z dopuszczaniem inwestycji do 
realizacji. 

BRAK N.D. 

Poprawa funkcjonowania państwowego monitoringu 
środowiska i monitoringu sanitarnego przez poprawę 
technicznego wyposażenia służb kontrolnych 
w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Wspólne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Inspekcji Środowiska w celu poprawy jakości wody 
pitnej. 

BRAK N.D. 

Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno-szkoleniowych 
dla służb zakładów przemysłowych i pracowników 
administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom 
oraz skażeniom środowiska. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie 
wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania 
ryzykiem wystąpienia awarii. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.14. OBSZAR TEMATYCZNY: JAKOŚĆ POWIETRZA 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Jakość powietrza była w dużym stopniu 

uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. 

Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały istotne znaczenie 

w przypadku większości zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 prawie 12,4 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu 

miały środki WFOŚiGW, POIiŚ, NFOŚiGW i RPO. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Jakość powietrza 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 12,4 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

Kierunki działań wskazane w PEP 2009

zagadnieniach redukcji emisji SO

i modernizacji systemu energetycznego. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO w okresie 

2007-2012 dofinansowano 47 przedsięwzięć dotyczących wdrożenia w zakład

z sektora energetycznego rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Przedmiotem wsparcia były również projekty dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych realizowane w innych sektorach, m.in. w sek

Przy wsparciu tych samych instrumentów dofinansowano 35 projektów dotyczących budowy lub 

modernizacji systemów wytwarzania energii w kierunku kogeneracji, spalania lub współspalania 

biomasy, 63 projekty dotyczące modernizacji systemów cie

projektów dotyczących wdrożenia innych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, głównie na 

obszarach miejskich. 

Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w El
finansowania: POIiŚ, Działanie: 4.5, Beneficjent: Dalkia Łódź S.A., 
 

Łódź jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce. Jest także drugim, co do wielkości 
producentem energii elektrycznej w kraju. 1/5 energii wytwarz
z województwa łódzkiego. To niestety przekłada się na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

WFOŚiGW 

Kierunki działań wskazane w PEP 2009-2012 w obszarze ochrony powietrza koncentrowały się na 

nieniach redukcji emisji SO2, NOx i pyłu drobnego, głównie z procesów wytwarzania energii 

modernizacji systemu energetycznego. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO w okresie 

2012 dofinansowano 47 przedsięwzięć dotyczących wdrożenia w zakład

sektora energetycznego rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Przedmiotem wsparcia były również projekty dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych realizowane w innych sektorach, m.in. w sektorze chemicznym. 

Przy wsparciu tych samych instrumentów dofinansowano 35 projektów dotyczących budowy lub 

modernizacji systemów wytwarzania energii w kierunku kogeneracji, spalania lub współspalania 

biomasy, 63 projekty dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych oraz 26 kodeksowych 

projektów dotyczących wdrożenia innych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, głównie na 

Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź, Źródło 
sowania: POIiŚ, Działanie: 4.5, Beneficjent: Dalkia Łódź S.A., Dofinansowanie: 20 000 000 PLN

Łódź jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce. Jest także drugim, co do wielkości 
producentem energii elektrycznej w kraju. 1/5 energii wytwarzanej na terenie Polski pochodzi właśnie 

województwa łódzkiego. To niestety przekłada się na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. 
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2012 w obszarze ochrony powietrza koncentrowały się na 

i pyłu drobnego, głównie z procesów wytwarzania energii 

modernizacji systemu energetycznego. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO w okresie 

2012 dofinansowano 47 przedsięwzięć dotyczących wdrożenia w zakładach przemysłowych 

sektora energetycznego rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Przedmiotem wsparcia były również projekty dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 

Przy wsparciu tych samych instrumentów dofinansowano 35 projektów dotyczących budowy lub 

modernizacji systemów wytwarzania energii w kierunku kogeneracji, spalania lub współspalania 

płowniczych oraz 26 kodeksowych 

projektów dotyczących wdrożenia innych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, głównie na 

ektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź, Źródło 
Dofinansowanie: 20 000 000 PLN 

Łódź jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce. Jest także drugim, co do wielkości 
anej na terenie Polski pochodzi właśnie 

województwa łódzkiego. To niestety przekłada się na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. 
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Głównym celem projektu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (tlenków azotu, dwutlenku 
siarki, pyłów) oraz ograniczenie wytwarzania odpadów (żużli i popiołów). Projekt zakładał modernizację 
jednego z eksploatowanych dotychczas kotłów węglowych, kotła parowego (OP-230 K3) w Elektrociepłowni nr 
4. Po zakończeniu realizacji inwestycji, będzie on opalany w 100% paliwem biomasowym. Zmiana spowoduje 
jednak znaczne zwiększanie zapotrzebowania na biomasę. Dlatego dodatkowo został przebudowany system jej 
magazynowania oraz podawania do kotła. 

PEP 2009-2012 postulował również opracowanie i wdrożenie programów naprawczych w 161 

strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 

zawartych w Dyrektywie CAFE. Wsparcie w tym zakresie oferował NFOŚiGW. Przy udziale środków 

NFOŚiGW zrealizowano 16 projektów dotyczących opracowania tego rodzaju programów. 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW, w mniejszym stopniu EWT i POIG, wykonano również ponad 20 

analiz i ekspertyza polu szeroko rozumianej ochrony powietrza. Zakres opracowań był dość 

zróżnicowany – efektem było m.in. opracowanie zaawansowanych algorytmów ekologicznego 

spalania węgla, opracowanie prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 

2010, 2015 i 2020 wraz z analizą uwarunkowań oraz opracowanie projektu Krajowego planu działań 

na rzecz wyeliminowania przekroczeń poziomów dopuszczenia pyłu PM10. 

W PEP 2009-2012 znajduje się również nawiązanie do konieczności rozwoju transportu 

intermodalnego. W ramach POIiŚ dofinansowano 3 przedsięwzięcia dotyczące budowy trzech 

terminali intermodalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach, Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 7.4, Beneficjent: 
Europort Spółka z o.o., Dofinansowanie: 22 949 129 PLN 
 

Celem projektu było zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków poprzez 
budowę terminala w Małaszewicach Dużych, gminie Teresopol, przy wschodniej granicy kraju. 
Głównymi elementami terminalu będą: punkt przeładunkowy wraz z polami składowymi kontenerów 
z zainstalowaną torową suwnicą kontenerową, stanowiska odstawcze dla naczep siodłowych oraz nadwozi 
wymiennych przeładowywanych na punkcie kontenerowym ze specjalnych wagonów kolejowych, magazyn 
wysokiego składowania z torami N i S przyrampowymi oraz plac manipulacyjno-ładunkowy dla jednostek 
drogowych podstawianych pod czynności ładunkowe do doków w ścianie bocznej magazynu, waga 
samochodowa oraz obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego i dyspozytorni. 

PEP 2009-2012 postuluje konieczność możliwie szybkiego uchwalenia nowej polityki energetycznej 

Polski do 2030 r. Działanie to (samo w sobie) nie jest uzależnione od wsparcia funduszy ekologicznych 

i programów współfinansowanych ze środków UE. PEP 2009-2012 nie formułuje w sposób 

bezpośredni celów i kierunków działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i rozwoju 

OZE, jednak podkreśla znaczenie tego rodzaju działań. W okresie 2007-2012 w obszarze szeroko 

rozumianej ochrony powietrza działania dotyczące zwiększania efektywności energetycznej, jak 

również rozwoju OZE, stanowiły dominującą grupę przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu 

dostępnych na rynku funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE 

związanych z ochroną środowiska.  

Przy wsparciu środków NFOŚiGW, POIiŚ i RPO, a w mniejszym stopniu PROW, POIG, EWT i LIFE+, 

zrealizowano ponad 1250 projektów dotyczących szeroko rozumianego podniesienia efektywności 

energetycznej obiektów i procesów produkcyjnych oraz 390 projektów ukierunkowanych na rozwój 

instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

W obszarze efektywności energetycznej dominującą grupą były działania termo-modernizacyjne 

realizowane w obiektach publicznych (m.in. szkołach, obiektach kultury, szpitalach, obiektach 

sportowych i obiektach wykorzystywanych przez administrację rządową i samorządową). 
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Przedmiotem wsparcia były również działania dotyczące podniesienia efektywności energetycznej 

w przedsiębiorstwach, obiektach sakralnych i mieszkalnych. 

W obszarze OZE przedmiotem wsparcia były najczęściej kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące 

wyposażenia istniejących obiektów w kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne, sporadycznie 

budowy elektrowni słonecznych (166 projektów), jak też budowy elektrowni wiatrowych (91 

projektów), rozwoju biogazowi (54 projekty), rozwoju instalacji do produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej z biomasy (39 projektów), zastosowania pomp ciepła (33 projekty), a w mniejszym stopniu 

budowy lub modernizacji elektrowni wodnych (9 projektów) i produkcji biopaliw (3 projekty). 

Ponadto w ramach PROW, a w mniejszym stopniu POIG i RPO, dofinansowano ponad 180 

przedsięwzięć dotyczących wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy. Istotny wpływ na 

rozwój sektora OZE mogą mieć również realizowane w ramach POIiŚ, POIG i RPO projekty dotyczące 

rozwoju zakładów wytwarzające urządzenia do produkcji energii z OZE. W okresie 2007-2012 

dofinansowano 15 tego rodzaju przedsięwzięć. 

Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia, Źródło finansowania: RPO Łódzki, Działanie: 2.9, Beneficjent: Gmina 
Krośniewice, Dofinansowanie: 8 146 592 PLN  
 

Projekt zakłada montaż kolektorów słonecznych na większości domów w gminie Rząśnia. Zawarto 993 umowy 
z właścicielami nieruchomości. Kolektory w ilości 2 lub 3 paneli służą do ogrzewania wody. Montaż obejmuje 
też bojlery o pojemności 200 lub 300 litrów i zespoły pompowo-sterownicze. Ich montaż kosztował każdą 
rodzinę 500 PLN. Kolejny tysiąc dołożyła gmina, a resztę pokrywają środki UE. Jak przekonują w gminie, 
instalacje solarne na dachach przyczynią się nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale również 
obniżenia kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Projekt zaspokaja zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę w 85% gospodarstw domowych i wszystkich budynkach użyteczności publicznej, działaniami objęte są 
wszystkie miejscowości gminy. Innowacją jest kompleksowy charakter projektu. Do tej pory nigdzie w Polsce 
nie zostały na taką skalę wykorzystane odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. 
 

DOBRA PRAKTYKA - Kompleksowe działania w zakresie wykorzystania kolektorów słonecznych 
obejmują większość gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na obszarze gminy 
dzięki połączeniu środków UE, środków samorządowych oraz środków prywatnych. Wkład 
finansowego jest dostosowany do możliwości większości mieszkańców gminy. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE istotnie 

przyczyniły się do rozwoju OZE, poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji SO2, NOx 

oraz pyłu drobnego przez sektor energetyczny. W pozostałych obszarach, ze względu na niewielką 

skalę działań, wpływ należy uznać za mało znaczący. W ramach analizowanych instrumentów nie 

zidentyfikowano przedsięwzięć dotyczących gazyfikacji węgla oraz rozwoju technik podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP 

w obszarze Jakość powietrza można uznać za średnio znaczący. 

  



289 | S t r o n a  

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru: Jakość 

powietrza 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Jakość powietrza 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia 
przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu 
Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. 
Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii 
o mocy powyżej 50 MWc już w 2008 r. nie powinna być 
wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. 
Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 – 426 tys., dla NOx – 
251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 358 tys. 
ton, dla NOx – 239 tys. ton. Trzeba dodać, że są to limity 
niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających 
węgiel kamienny lub brunatny, nawet przy zastosowaniu 
instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie 
trudne do spełnienia są normy narzucone przez 
Dyrektywę CAFE dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 
mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). Do 
roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji 
substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie 
ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego 
z procesów wytwarzania energii. Zadanie to jest 
szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu 
energetycznego Polski jest głównie oparta na spalaniu 
węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat.Za 
programy te, polegające głównie na eliminacji niskich 
źródeł emisji oraz zmniejszeniu emisji pyłu ze środków 
transportu, odpowiedzialne są władze samorządowe.  

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej 
Polski do 2030 r., w której zawarte będą mechanizmy 
zarówno stymulujące oszczędność energii, jak i promujące 
rozwój odnawialnych źródeł energii. Te dwie metody 
bowiem w najbardziej radykalny sposób zmniejszają 
emisję wszelkich zanieczyszczeń do środowiska, są też 
efektywne kosztowo i akceptowane społecznie. Polska 
zobowiązała się do tego, aby udział odnawialnych źródeł 
energii w 2010 r. wynosił nie mniej niż 7,5%, a w 2020 r. 
14% (wg Komisji Europejskiej udział powinien być nie 
mniejszy niż 15%).Tylko przez szeroką promocję 
korzystania z tych źródeł, wraz z zachętami 
ekonomicznymi i organizacyjnymi, Polska może wypełnić 
te ambitne cele. 

ISTOTNE 
(pośrednio) 

ZNACZĄCY 

Modernizacja systemu energetycznego, która musi być 
podjęta jak najszybciej, nie tylko ze względu na ochronę 
środowiska, ale przede wszystkim ze względu na 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Decyzje 
o modernizacji bloków energetycznych i całych elektrowni 
powinny zapadać przed rokiem 2010 ze względu na długi 
okres realizacji inwestycji w tym sektorze. Może tak się 
stać jedynie przez szybką prywatyzację sektora 
energetycznego i związanym z nią znacznym dopływem 
kapitału inwestycyjnego. 

MAŁO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 
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W latach 2009-2012 także podjęcie działań związanych 
z gazyfikacją węgla (w tym także z gazyfikacją podziemną) 
oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku 
węgla. Dopiero dzięki uruchomieniu pełnego pakietu ww. 
działań można liczyć na wypełnienie przez Polskę 
zobowiązań wynikających z opisanych wyżej dyrektyw. 

ŚREDNIO ISTOTNE BRAK 

Konieczne opracowanie i wdrożenie przez właściwych 
marszałków województw programów naprawczych w 161 
strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia 
standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych 
w Dyrektywie CAFE. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Do roku 2010 przewiduje się także uruchomienie 
pierwszej linii kolejowej dla samochodów ciężarowych 
przejeżdżających przez Polskę w tranzycie wschód-zachód 
(tzw. transport intermodalny). Wysokie ceny paliw 
silnikowych powodują, że obecnie tranzyt kolejowy staje 
się opłacalny. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.15. OBSZAR TEMATYCZNY: OCHRONA WÓD 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Ochrona wód była w dużym stopniu 

uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE. 

Fundusze i programy miały istotne znaczenie w przypadku ponad połowy zdefiniowanych działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 ponad 26,8 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji 

założonego celu miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO i PROW. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Ochrona wód 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 26,8 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze

Ochrona wód koncentrowało się na wyposażeniu ag

i oczyszczania ścieków komunalnych. Kluczowe znaczenie miały w tym obszarze środki

i NFOŚiGW. W ramach POIiŚ dofinansowano w okresie 2007

budowy, rozbudowy lub modernizac

w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

 

 

                                                           
19 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód w 
gospodarstwach rybackich

działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń obszarowych

wyposażenie w oczyszczalnie ścieków zakładów sektora 
rolno-spożywczego

oprac. planów gosp. wodami i warunków korzystania z 
wód oraz ekspertyzy zw. z ich wdrażanien

inne ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki 
wodnej

rozwój baz danych i systemów informatycznych 
związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi

analizy dotyczące zagrożeń wód powierzchniowych i 
podziemnych

wyposażenie gospodarstw rolnych w zbiorniki na 
gnojowicę i płyty obornikowe

wdrożenie innowacyjnych metod zagospodarowania 
osadów ściekowych

budowa i modernizacja oczyszczalni i podczyszczalni 
ścieków przemysłowych

rozwój systemu oraz prowadzenie monitoringu wód

wyposażenie gospodarstw domowych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków 
aglomeracje poniżej 15 tys. RLM i obszary wiejskie

rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków 
aglomeracje powyżej 15 tys. RLM i obszary wiejskie

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

WFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze

koncentrowało się na wyposażeniu aglomeracji ujętych w KPOŚK w systemy odbioru 

oczyszczania ścieków komunalnych. Kluczowe znaczenie miały w tym obszarze środki

NFOŚiGW. W ramach POIiŚ dofinansowano w okresie 2007-2012 ponad 220 projektów dotyczących 

modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej 

aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.  

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 
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wyposażenie w oczyszczalnie ścieków zakładów sektora 
spożywczego
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wód oraz ekspertyzy zw. z ich wdrażanien

inne ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki 

rozwój baz danych i systemów informatycznych 
związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi

analizy dotyczące zagrożeń wód powierzchniowych i 
podziemnych

wyposażenie gospodarstw rolnych w zbiorniki na 
gnojowicę i płyty obornikowe

wdrożenie innowacyjnych metod zagospodarowania 
osadów ściekowych

budowa i modernizacja oczyszczalni i podczyszczalni 
ścieków przemysłowych

rozwój systemu oraz prowadzenie monitoringu wód

wyposażenie gospodarstw domowych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków -
aglomeracje poniżej 15 tys. RLM i obszary wiejskie

rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków -
aglomeracje powyżej 15 tys. RLM i obszary wiejskie

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
19

) 

 

podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze 

ych w KPOŚK w systemy odbioru 

oczyszczania ścieków komunalnych. Kluczowe znaczenie miały w tym obszarze środki POIiŚ 

2012 ponad 220 projektów dotyczących 

ji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej 

71,8%
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Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry II etap, Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 1.1, 
Beneficjent: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Dofinansowanie: 51 866 606 PLN  
 

Opis: Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Zakres 
projektu obejmuje: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zielona Góra na os. 
Kolorowym i os. Jędrzychów-Uczonych, renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona 
Góra oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona 
Góra. W ramach Projektu wykonane zostaną m.in. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
o długości 47,1 km oraz renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej o długości 9,1 km. Realizacja projektu 
podwyższy poziom skanalizowania aglomeracji z obecnego stanu 86% do 96,7%. Nastąpi przyrost ilości ścieków 
sanitarnych odprowadzanych zbiorczym systemem o 5407 RLM. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć cel 
dotyczący wyposażenia aglomeracji do końca 2015 roku w zbiorcze systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie 
ścieków, zgodnie z wymogami akcesyjnymi oraz KPOŚK. 
 

DOBRA PRAKTYKA - Wdrożenie, przy wsparciu środków UE, kompleksowych działań, które 
umożliwiają wypełnienie zobowiązań akcesyjnych oraz wymogów KPOŚK.  

Istotny wpływ na realizację efektów założonych w ramach wymienionych projektów miały środki 

NFOŚiGW, z jednej strony poprzez wkład na rzecz współfinansowania części przedsięwzięć 

realizowanych w ramach POIiŚ oraz Funduszu Spójności/ISPA20, z drugiej poprzez dofinansowanie 

przyłączy, które nie mogły być przedmiotem finansowania w ramach POIiŚ. 

Uzupełnieniem powyższych działań były projekty realizowane w aglomeracjach poniżej 15 tys. RLM 

oraz na obszarach wiejskich. Tego rodzaju przedsięwzięcia były przedmiotem wsparcia w ramach RPO 

oraz PROW, w mniejszym stopniu również EWT. Łącznie w okresie 2007-2012 dofinansowano ponad 

1950 tego rodzaju projektów. Przy wsparciu środków NFOŚiGW oraz PROW zrealizowano również 

ponad 270 projektów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach 

charakteryzujących się mniejszą koncentracją zabudowy. 

Elementem części projektów był również rozwój instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. 

Szczególne znaczenie z punktu widzenia założeń PEP, miały projekty dotyczące wypracowania 

i wdrożenia innowacyjnych metod zagospodarowania osadów ściekowych.  

DOBRA PRAKTYKA - Przy wsparciu środków POIG zrealizowano projekt dotyczący wdrożenia 

innowacyjnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. 

  

                                                           
20 Część umów podpisanych przez NFOŚiGW w okresie 2007-2012 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczyła współfinansowania 
projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności/ISPA. 
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Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki, Źródło finansowania: POIG, Działanie: 4.1, 
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dofinansowanie: 155 896 PLN  
 

Opis: Projekt zakłada opracowanie metody biokonwersji osadów ściekowych oraz odtwarzalnych 
biokomponentów celem przekształcenia osadów ściekowych w biomasę o zupełnie nowych właściwościach. 
Realizacja projektu wiąże się z wypełnieniem dyrektyw UE w zakresie gospodarki osadowej, a tym samym na 
znaczną redukcję negatywnego wpływu oczyszczalni ścieków przez: zmniejszenie ilości końcowego produktu 
oczyszczania ścieków, wyeliminowanie konieczności tymczasowego składowania osadów, a tym samym 
nieprzyjemnych zapachów; brak konieczności transportu osadów na znaczne odległości celem 
zagospodarowania bądź utylizacji; przekształcenie osadu ściekowego w nowy, bezpieczny produkt. 
Wybudowanie na Oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach instalacji do biokonwersji osadów oraz 
wdrożenie rozwiązań założonych w projekcie w opinii beneficjenta jest przełomem w sektorze gospodarki 
ściekowej. 

W ramach POIiŚ, RPO, POIG, PROW i PO RYBY dofinansowano 32 projekty dotyczące budowy lub 

modernizacji oczyszczalni i podoczyszczalni ścieków w zakładach przemysłowych, przy czym tylko 6 

projektów zrealizowano w zakładach z sektora rolno-spożywczego. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji założeń PEP miały również projekty dotyczące 

wyposażenia jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe, 

które były przedmiotem wsparcia w ramach PROW. W wyniku udzielonego wsparcia do końca 2012 

roku w gospodarstwach rolnych wybudowano 103 tys. m3 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz 

ponad 83 tys. m2 powierzchni płyt obornikowych. Wkład w ograniczenie odpływu zanieczyszczeń z 

obszarów wiejskich miał również program PO RYBY, w ramach którego dofinansowano 15 projektów 

dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń związanych z produkcją rybacką, jak również program LIFE+, 

w ramach którego dofinansowano demonstracyjny projekt dotyczący kompleksowej redukcji 

zanieczyszczeń obszarowych. 

EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych, Źródło finansowania: LIFE+, Beneficjent: Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej, Dofinansowanie: 2 497 472 PLN 
 

Opis: Celem projektu jest opracowanie programu działań dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń 
obszarowych w dorzeczu Pilicy w oparciu o efektywne kosztowo metody ekohydrologii, przyczyniających się do 
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód Zbiornika Sulejowskiego. Celem jest opracowanie podręcznika 
kształtowania optymalnych stref ekotonowych pod kątem zwiększenia efektywności usuwania zanieczyszczeń 
obszarowych oraz kształtowania bioróżnorodności. Skonstruowano, skalibrowano i zoptymalizowano różne 
typologicznie strefy ekotonowe z wykorzystaniem zbiorowisk roślinnych występujących naturalnie w dorzeczu 
Pilicy. W trakcie konstruowania stref ekotonowych planowano wykorzystanie, jako innowacyjnego elementu, 
„ścian denitryfikacyjnych” stanowiących barierę przed dopływem azotów ze zlewni rolniczej, ale także 
w obszarach nieskanalizowanych. Projekt za cel stawiał sobie również optymalizację technologii 
konstruowania stref ekotonowych poprzez innowacyjne zastosowanie geowłókien biodegradalnych dla 
poprawy przyjmowania się roślin i ich ukorzeniania. 
 

DOBRA PRAKTYKA - Wdrożenie zintegrowanego modelu przeciwdziałania zanieczyszczeniom 
obszarowym. 

Bezpośredni wpływ na realizację założeń PEP miały również projekty dotyczące doskonalenia metod 

oraz prowadzenia monitoringu wód. W ramach NFOŚiGW dofinansowano 40 przedsięwzięć 

dotyczących monitoringu jakości wód. 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano dodatkowo prawie 100 projektów, które miały 

pośredni, lecz niekiedy istotny wpływ na realizację założeń PEP. W tej grupie znalazły się działania 

dotyczące opracowania planów gospodarowania wodami, ocena realizacji programów działań 

wynikających z planów gospodarowania wodami, opracowanie warunków korzystania z wód, analizy 
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dotyczące zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych, rozwój baz danych i systemów 

informatycznych związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, rozwój systemów wspomagania 

zarządzania odpływem zanieczyszczeń powierzchniowych, wykonanie ekspertyz związanych 

z wdrażaniem planów gospodarowania wodami, jak też wykonanie innych ekspertyz i prac 

badawczych na rzecz gospodarki wodnej. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE odegrały istotną 

rolę w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz wyposażenia gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe. 

W pozostałych obszarach, ze względu na mniejszą skalę działań, wpływ należy uznać za mniej 

znaczący. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze Ochrona wód 

można uznać za średnio znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Ochrona wód 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Ochrona wód 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji 
całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych, kończąc krajowy program budowy 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich 
aglomeracji powyżej 2 000 RLM. Osiągnięcie tego celu 
będzie oznaczało przywrócenie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także 
realizację Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego 
walki z eutrofizacją wód Bałtyku. 
Naczelnym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony 
zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich wód, w tym również 
zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 
Ten długofalowy cel powinien być zrealizowany do 
2015 r., jak przewiduje dla wszystkich krajów Unii 
Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, 
a w polskim prawodawstwie – ustawa Prawo wodne. Cel 
ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego 
wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu 
gospodarowania wodami oraz programu wodno-
środowiskowego kraju. W tych dokumentach 
planistycznych zawarte będą między innymi informacje na 
temat działań, które należy podjąć w terminie do końca 
2012 r., aby móc osiągnąć zakładane cele środowiskowe. 
Plany gospodarowania wodami opracowane zostaną do 
grudnia 2009 r. Dokumenty te, zgodnie z ustawą Prawo 
wodne, zatwierdzane są przez Radę Ministrów. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 
z podwyższonym usuwaniem biogenów dla wszystkich 
aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich 
sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I). 

ISTOTNE ZNACZĄCY 
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Uruchomienie działań zapisanych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce 
oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju. 

brak możliwości 
określenia 

N.D. 

Opracowanie programów działań specjalnych mających 
na celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego 
przez substancje niebezpieczne i priorytetowe 
pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych. 

BRAK N.D. 

Realizacja programów działań na obszarach szczególnie 
narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, 
wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego 
w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków. 

ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć 
wód podziemnych. 

BRAK N.D. 

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem 
Bałtyckim w realizacji programu ochrony wód tego morza 
w ramach Konwencji Helsińskiej. 

BRAK N.D. 

Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych 
i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów 
ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych 
w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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5.4.16. OBSZAR TEMATYCZNY: GOSPODARKA ODPADAMI 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Gospodarka odpadami była w dużym 

stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze 

środków UE. Miały one istotne znaczenie w przypadku ponad połowy zdefiniowanych kierunków 

działań. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 ponad 7,1 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji założonego 

celu miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW i RPO. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: gospodarka odpadami 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 7,1 mld PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

  

47,0% 8,7% 4,1% 30,4% 9,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

POIiŚ (47,0%) RPO (8,7%) EWT (0,1%) LIFE+ (0,1%)

POIG (4,1%) PROW (0,5%) NFOŚiGW (30,4%) WFOŚiGW (9,0%)
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze

Gospodarka odpadami koncentrowało się na rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, poużytkowych oraz medycznych. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO 

w okresie 2007-2012 dofinansowano:

� 70 projektów dotyczących budowy, rozbudo

zagospodarowania odpadów komunalnych, 

                                                           
21 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

opracowanie planów gospodarowania odpadami 
województw

działania dotyczące kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

analizy i ekspertyzy dotyczące gospodarki odpadami

budowa, rozbudowa i modernizacja kompostowni 
odpadów

działania edukacyjne promujące minimalizację 
powstawania odpadów i ich preselekcję w 

gospodarstwach domowych

likwidacja mogielników oraz rozwój systemu integracji 
danych o mogielnikacj

dostosowanie składowisk odpadów do wymogów UE

budowa, rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów

organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów w 
gminach

działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prow. do 
zmniejszania ilości odpadów na jedn. produkcji

inwestycje w przedsiębiorstwach w odzysk, recykling i 
unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub 

niebezpiecznych oraz produkcja paliw alternatywnych

budowa spalarni odpadów komunalnych oraz 
medycznych

budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sortowni 

odpadów komunalnych

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze

koncentrowało się na rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, poużytkowych oraz medycznych. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO 

2012 dofinansowano: 

70 projektów dotyczących budowy, rozbudowy lub modern

ospodarowania odpadów komunalnych,  

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

0,01%

0,02%

0,1%

0,6%

0,6%

0,9%

0,9%

1,1%

1,4%

2,7%

9,3%

opracowanie planów gospodarowania odpadami 
województw

działania dotyczące kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych
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powstawania odpadów i ich preselekcję w 

gospodarstwach domowych

likwidacja mogielników oraz rozwój systemu integracji 
danych o mogielnikacj

dostosowanie składowisk odpadów do wymogów UE

budowa, rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów

organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów w 
gminach

działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prow. do 
zmniejszania ilości odpadów na jedn. produkcji

inwestycje w przedsiębiorstwach w odzysk, recykling i 
unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub 

niebezpiecznych oraz produkcja paliw alternatywnych

budowa spalarni odpadów komunalnych oraz 
medycznych

budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sortowni 

odpadów komunalnych

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów
21

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze 

koncentrowało się na rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, poużytkowych oraz medycznych. Przy wsparciu środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz RPO 

wy lub modernizacji zakładów 

40,5%

41,9%
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� 13 projektów dotyczących budowy lub modernizacji spalarni odpadów komunalnych oraz 

spalarni odpadów medycznych,  

� 17 projektów dotyczących rozwoju sortowni odpadów komunalnych, 

� 10 projektów dotyczących rozwoju kompostowni odpadów komunalnych. 

Ponadto w ramach PROW i RPO, a w mniejszym stopniu EWT, dofinansowano 280 przedsięwzięć 

dotyczących organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminach, które stanowią 

komplementarne uzupełnienie działań dotyczących rozwoju systemu zagospodarowania odpadów. 

Należy uznać je za dość istotne, gdyż prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami jest 

w dużej mierze uzależnione od działań podejmowanych na poziomie lokalnym. 

Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na polsko-czeskim pograniczu, Źródło finansowania: EWT 
Czechy-Polska, Beneficjent: gmina Kudowa Zdrój, Dofinansowanie: 1 356 838 PLN 
 

W projekcie określono trzy główne zagadnienia, na których skoncentrowano się podczas realizacji projektu: 
działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miast, wymiana doświadczeń i spotkania pracowników służb 
komunalnych miast oraz modernizacja systemu segregacji w obu miastach poprzez doposażenie w sprzęt 
służący selektywnej zbiórce. Ważnym elementem projektu była współpraca młodzieży z obu stron granicy 
w zakresie edukacji ekologicznej. Istotne znaczenie dla rozwoju współpracy transgranicznej w ramach 
realizowanego projektu miała także wymiana doświadczeń oraz spotkania pracowników służb komunalnych 
miast. Zadaniem projektu było optymalizowanie systemów segregacji i wykorzystanie najlepszych rozwiązań 
istniejących w mieście partnera. Partnerzy podjęli się również działań inwestycyjnych. W ramach projektu 
zakupiono cztery specjalistyczne samochody do zwózki odpadów komunalnych, doposażono istniejące i 
utworzono nowe punkty segregacji. Kontenery służące do zbiórki segregowanych odpadów zostały 
ujednolicone po obu stronach granicy oraz oznaczone w językach polskim i czeskim. Na wszystkich kontenerach 
pojawił się dwujęzyczny napis „segregujmy odpady!” 

DOBRA PRAKTYKA - Wymiana doświadczeń, oraz wykorzystanie najlepszych wzorców w zakresie 
organizacji systemu gospodarowania odpadami dzięki współpracy z partnerami z innych gmin i 
krajów. 

Funkcjonalnym uzupełnieniem tych działań były inwestycje w przedsiębiorstwach w odzysk, recykling 

i unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, produkcję paliw alternatywnych 

oraz rozwój stacji demontażu pojazdów. W okresie 2007-2012, przy wsparciu POIiŚ, POIG, NFOŚiGW 

i RPO, dofinansowano ponad 150 tego rodzaju projektów. 

DOBRA PRAKTYKA - Szczególne znaczenie z punktu widzenia doskonalenia systemu gospodarowania 

odpadami miały projekty dotyczące wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie 

zagospodarowania odpadów. Projekty realizowane w branży gospodarki odpadami mają również 

istotny wpływ na tworzenie trwałych miejsc pracy. 

Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych, Źródło 
finansowania: POIG, Działanie: 4.4, Beneficjent: „ENERGO-EKO I” S.A., Dofinansowanie: 33 635 010 PLN 
 

Opis: Inwestycję wyróżnia innowacyjność techniczna i technologiczna w zakresie zastosowanych rozwiązań. 
Rozwiązanie polega na unikalnym złożeniu dwóch dobrze znanych technologii - odgazowania (suchej destylacji) 
odpadów komunalnych oraz produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie wytwarzanego w procesie 
technologicznym gazu. Energia elektryczna częściowo wykorzystywana jest na własne potrzeby zakładu, jej 
nadwyżka sprzedawana jest spółkom obrotu energią elektryczną, zaś powstałe w procesie produkcji energii 
elektrycznej ciepło jest sprzedawane odbiorcy końcowemu. Moc zainstalowana wynosi ok. 6 MW, co 
spowoduje, że inwestycja ta będzie jedną z większych w obszarze energetyki alternatywnej.  
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Innowacyjny recykling odpadów opakowaniowych, Źródło finansowania: POIG, Działanie: 4.4, Beneficjent: 
Recykling i Energia S.A., Dofinansowanie: 34 210 800 PLN 
 

Innowacyjność projektu polega przede wszystkim na wykorzystaniu odpadów opakowaniowych, które należą 
do najtrudniej utylizowanych. Mowa o tzw. Tetra Pakach, do których produkcji wykorzystuje się wiele warstw, 
m.in. folii aluminiowych i celulozy. Firma Recykling i Energia, dzięki zastosowanym nowoczesnym 
technologiom, odzyskuje najbardziej wartościowe surowce i przetwarza je w energię elektryczną oraz ciepło. 
Wszystkie procesy przetwórstwa odpadów wykorzystują nowoczesne metody chemiczne i przeprowadzone są 
w hermetycznie zamkniętych urządzeniach. „Oddziaływanie naszego zakładu na środowisko w porównaniu do 
działających już w Toruniu, w szczególności do elektrociepłowni węglowych, będzie znikome i nie wykroczy 
poza normy narzucone prawem” – podkreślił w wywiadzie dla „Gazety” prezes firmy, Arkadiusz Fenicki. 
W związku z rozpoczęciem inwestycji, firma Recykling i Energia stworzyła miejsca pracy dla 40 osób.  

W mniejszym stopniu przedmiotem wsparcia były projekty dotyczące dostosowania składowisk 

odpadów do wymogów UE. W ramach RPO i NFOŚiGW dofinansowano 8 przedsięwzięć dotyczących 

modernizacji istniejących składowisk odpadów. 

Bezpośredni wpływ na realizację założeń PEP w obszarze Gospodarka odpadami miały również 

przedsięwzięcia dotyczące modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na 

jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe), jak również likwidacji mogilników. Przy wsparciu 

środków POIiŚ, POIG i RPO dofinansowano w okresie 2007-2012 ponad 60 projektów dotyczących 

wdrożenia w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do ograniczenia 

ilości odpadów powstających w procesie produkcyjnym, zmniejszenia zapotrzebowania na surowce 

lub powtórnego wykorzystania materiałów odpadowych.  

Dostosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej do pracy bezskładowiskowej; Źródło finansowania: POIiŚ; 
Działanie: 4.2; Beneficjent: Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.; Dofinansowanie: 8 280 000 PLN  
 

Głównym celem projektu było dostosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej do pracy bezskładowiskowej, w efekcie 
czego została ograniczona do zera ilość odpadów paleniskowych (popiołów i żużli) trafiających na 
dotychczasowe składowisko odpadów w Letnicy, a które powstają w wyniku działalności produkcyjnej 
Elektrociepłowni Gdańskiej. Po realizacji inwestycji całość zimowego wypadu popiołu, którego w sezonie 
grzewczym nie jest w stanie w pełnej ilości odebrać podmiot zajmujący się jego przetwarzaniem, zostaje 
zmagazynowana w nowym i istniejących zbiornikach retencyjnych popiołu, aby w miesiącach letnich móc 
płynnie przekazywać popiół do przeróbki na kruszywo. Żużel będzie czasowo składowany, a następnie w sposób 
płynny sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Efekty projektu to redukcja do zera ilości odpadów trafiających 
na dotychczasowe składowisko odpadów, co jest zgodne z wymogami priorytetu IV POIiŚ, zwiększenie 
możliwości ich odzysku w postaci dalszego ich przetworzenia na materiały budowlane u kontrahentów 

Ponadto, przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano 14 projektów dotyczących likwidacji 

mogilników oraz projekt dotyczący rozwoju Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDOM). 

Istotny wpływ na realizację założeń PEP miały również działania edukacyjne. Kluczowymi 

instrumentami wsparcia w tym obszarze były NFOŚiGW, WFOŚiGW i POIiŚ. Przy wsparciu NFOŚiGW 

zrealizowano ponad 70 przedsięwzięć edukacyjnych, skierowanych do różnych grup docelowych 

dotyczących gospodarki odpadami oraz zapobiegania powstawaniu odpadów, promujących m.in. 

minimalizację powstawania odpadów, właściwe metody segregacji odpadów i zasady postępowania 

z odpadami biodegradowalnymi i niebezpiecznymi (przede wszystkim: azbest, baterie, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny). 

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów 
i właściwe postępowanie z odpadami, Źródło finansowania: POIiŚ, Działanie: 5.4, Beneficjent: Ministerstwo 
Środowiska, Dofinansowanie: 6 424 960 PLN 
 

Opis: Przy wsparciu środków POIiŚ zrealizowano ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną mająca na 
celu pokazanie jak chronić środowisko poprzez zapobieganie powstawaniu i właściwe postępowanie 
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z odpadami. Celem było zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami. Grupą docelową byli mieszkańcy wsi i miasteczek z wykształceniem podstawowym 
i średnim, głównie kobiety w wieku 20-54 lata, które najczęściej są odpowiedzialne za kształtowanie systemu 
gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych. W ramach kampanii przewidziano szereg 
ciekawych działań, które były ściśle dostosowane do grupy docelowej, m.in. spoty reklamowe z udziałem 
aktorów występujących w popularnych serialach, jak również publikacje w tzw. pismach kobiecych. 

NFOŚiGW miał również finansowy wkład w opracowanie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-

2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, jak również 7 wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami. 

Pośredni wpływ na realizację założeń PEP w obszarze Gospodarka odpadami miały finansowane przez 

NFOŚiGW przedsięwzięcia dotyczące kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych oraz opracowania analiz i ekspertyz związanych z sektorem gospodarki odpadami. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE odegrały istotną 

rolę w obszarze redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia udziału odpadów 

komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu, wdrożenia technologii odzysku 

i recyklingu odpadów innych niż komunalne, likwidacji mogilników oraz prowadzenia edukacji 

dotyczącej właściwego gospodarowania odpadami. W pozostałych obszarach, ze względu na mniejszą 

skalę działań, wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE należy 

uznać za mniej znaczący. Ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze 

Gospodarka odpadami można uznać za średnio znaczący. 
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Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Gospodarka odpadami 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 
realizacji celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Gospodarka odpadami 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są: 
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych 
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na 
jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia 
produktów itp.), 
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych 
w sposób bezpieczny dla środowiska, 
- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają 
standardów UE i ich rekultywacja, 
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk 
odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów 
wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający 
z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii 
i akumulatorów, 
- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków 
samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania 
i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie 
trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów 
wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

ŚREDNIO ISTOTNE  ZNACZĄCY  

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.). BRAK N.D. 

Reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów 
komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym 
znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu 
systemu (do końca 2009 r.). 

BRAK N.D. 

Zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów 
zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można 
poddać procesom odzysku. 

BRAK N.D. 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji 
dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie 
wdrożeń nowych technologii w tym zakresie 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do 
końca 2009 r.). 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu 
recyklingu wyeksploatowanych pojazdów. 

BRAK N.D. 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji 
technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na 
jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe). 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych 
odpadów komunalnych i zwiększenia udziału odpadów 
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu 
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 



303 | S t r o n a  

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację 
powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich 
preselekcję w gospodarstwach domowych. 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli 
podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz 
podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania 
i unieszkodliwiania odpadów. 

BRAK N.D. 

Dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających 
przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady 
niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów 
i kondensatorów (do końca 2010 r.). 

ISTOTNE ZNACZĄCY 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co cztery lata 
powinien być sporządzony krajowy plan gospodarki odpadami 
i w ślad za nim wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plan 
obecnie obowiązujący został zatwierdzony przez Radę 
Ministrów w 2006 r., tak więc w 2010 r. konieczne będzie 
opracowanie nowego, zaktualizowanego planu, zawierającego 
szczegółowe wytyczne dla reformy systemu gospodarki 
odpadami w Polsce, aby uzyskać istotny postęp, wymagany 
przez prawo Unii Europejskiej. 

ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 

 

5.4.17. OBSZAR TEMATYCZNY: ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru Oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych była w niewielkim stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych 

i programów współfinansowanych ze środków UE. Miały one pewne znaczenie w przypadku 

tworzenia map akustycznych, likwidacji źródeł hałasu oraz rozwoju systemu monitoringu hałasu 

i rozwoju systemu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono 

w okresie 2007-2012 około18 mln PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji założonego 

celu miały środki RPO, NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych 

Ogólna wartość podpisanych umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

realizację założeń PEP 2009-2012: 18 mln PLN 

Wkład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

 

42,0% 30,9% 27,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100,0%

RPO (42,0%) NFOŚiGW (30,9%) WFOŚiGW (27,2%)
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Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obsza

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

akustycznych, rozwoju systemu monit

elektromagnetycznych. 

Przy wsparciu środków RPO wykonano mapy akustyczne dla 15 miast 

W pozostałych regionach nie zidentyfikowano projekt

funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE, które dotyczyły 

opracowania map akustycznych. 

Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza, 
 

W 2011 roku została opracowana „Mapa akustyczna Gminy Dąbrowy Górniczej”, a jej wynikiem było 
stwierdzenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku aglomeracji. Przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej”, który określił działania pozwalaj
mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Mapa akustyczna powstała w 2011r. i obejmuje stan 
akustyczny miasta z 2010 r. Opracowanie jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których 
wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe
nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik L
rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Na potrzeby mapy 
akustycznej powstała mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych 
wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Dąbrowy Górniczej.

Ponadto, w ramach NFOŚiGW dofinansowano trzy projekty związane 

monitoringu hałasu, dotyczące oceny stanu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z

merytorycznym nad systemem monitoringu hałasu, organizacji laboratorium akustycznego dla 

wykonywania pomiarów terenowych hałasu, jak również 

akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu. 

Przy wsparciu NFOŚiGW dofinansowano również jeden 

i przeprowadzenia porównań międzylaboratoryjnych dl

elektromagnetycznych. 

Ponadto, elementem części projektów dotyczących rozwoju transportu publicznego oraz 

modernizacji systemu drogowego był zakup pojazdów, które charakteryzują się lepszymi 

parametrami w zakresie emisji hałas

wprowadzanie rozwiązań, które pośrednio przyczyniają się do ograniczenia uciążliwości akustycznej 

                                                           
22 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

rozwój systemu pomiaru pól elektromagnetycznych

rozwój systemu monitoringu hałasu

tworzenie map akustycznych

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW

WFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obsza

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych koncentrowało się na opracowaniu map 

akustycznych, rozwoju systemu monitoringu hałasu i rozwoju systemu pomiaru pól 

Przy wsparciu środków RPO wykonano mapy akustyczne dla 15 miast województwa śląskiego. 

pozostałych regionach nie zidentyfikowano projektów finansowanych w ramach anali

funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE, które dotyczyły 

opracowania map akustycznych.  

j Gminy Dąbrowa Górnicza, Źródło finansowania: RPO Śląskie, Działanie: 5.4, 
ficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dofinansowanie: 691 677 PLN 

W 2011 roku została opracowana „Mapa akustyczna Gminy Dąbrowy Górniczej”, a jej wynikiem było 
czeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku aglomeracji. Przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej”, który określił działania pozwalaj
mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Mapa akustyczna powstała w 2011r. i obejmuje stan 

r. Opracowanie jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których 
wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku a dla pory dzienno

) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech 
rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Na potrzeby mapy 

stycznej powstała mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych 
wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Dąbrowy Górniczej.

Ponadto, w ramach NFOŚiGW dofinansowano trzy projekty związane z rozwojem systemu 

monitoringu hałasu, dotyczące oceny stanu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z

merytorycznym nad systemem monitoringu hałasu, organizacji laboratorium akustycznego dla 

wykonywania pomiarów terenowych hałasu, jak również wykonania oceny stanu klimatu 

akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu. 

Przy wsparciu NFOŚiGW dofinansowano również jeden projekt dotyczący organizacji 

przeprowadzenia porównań międzylaboratoryjnych dla WIOŚ w zakresie pomiaru pól 

Ponadto, elementem części projektów dotyczących rozwoju transportu publicznego oraz 

modernizacji systemu drogowego był zakup pojazdów, które charakteryzują się lepszymi 

parametrami w zakresie emisji hałasu niż środki transportu dotychczas użytkowane, jak również 

wprowadzanie rozwiązań, które pośrednio przyczyniają się do ograniczenia uciążliwości akustycznej 

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

3,8%

38,6%

rozwój systemu pomiaru pól elektromagnetycznych

rozwój systemu monitoringu hałasu

tworzenie map akustycznych

podpisanych umów
22

) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

Wsparcie funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w obszarze 

koncentrowało się na opracowaniu map 

ringu hałasu i rozwoju systemu pomiaru pól 

województwa śląskiego. 

ów finansowanych w ramach analizowanych 

funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE, które dotyczyły 

ródło finansowania: RPO Śląskie, Działanie: 5.4, 

W 2011 roku została opracowana „Mapa akustyczna Gminy Dąbrowy Górniczej”, a jej wynikiem było 
czeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku aglomeracji. Przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej”, który określił działania pozwalające chronić 
mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Mapa akustyczna powstała w 2011r. i obejmuje stan 

r. Opracowanie jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których 
średnie poziomy dźwięku a dla pory dzienno-wieczorowo-

). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech 
rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Na potrzeby mapy 

stycznej powstała mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych 
wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Dąbrowy Górniczej. 

z rozwojem systemu 

monitoringu hałasu, dotyczące oceny stanu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem 

merytorycznym nad systemem monitoringu hałasu, organizacji laboratorium akustycznego dla 

wykonania oceny stanu klimatu 

akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu.  

projekt dotyczący organizacji 

w zakresie pomiaru pól 

Ponadto, elementem części projektów dotyczących rozwoju transportu publicznego oraz 

modernizacji systemu drogowego był zakup pojazdów, które charakteryzują się lepszymi 

u niż środki transportu dotychczas użytkowane, jak również 

wprowadzanie rozwiązań, które pośrednio przyczyniają się do ograniczenia uciążliwości akustycznej 

38,6%

57,6%
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transportu (poprawa płynności ruchu, poprawa jakości nawierzchni, budowa ekranów 

akustycznych)23.  

Podsumowanie: Ze względu na niewielką skalę większości realizowanych przedsięwzięć w stosunku 

do potrzeb, ogólny wpływ interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych należy uznać za mało znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed 
hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażenia 
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest 
ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z 
zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

MAŁO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 
  
 

Konieczne jest pilne sporządzenie map akustycznych dla 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg 
krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich 
programów ochrony przed hałasem. W programach tych 
powinny być zawarte konkretne przedsięwzięcia 
techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu 
hałasu tam, gdzie jest on ponadnormatywny. 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł hałasu przez 
tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie 
szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej 
hałaśliwy, a także budowę ekranów akustycznych.  

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

Istotne jest też wykorzystywanie planowania 
przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł 
hałasu od terenów mieszkaniowych.  

BRAK N.D. 

Konieczny jest rozwój systemu monitoringu hałasu. ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 

W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych istotne jest zorganizowanie 
laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach 
Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów 
w zakresie ich pomiaru, a także opracowanie 
w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających 
bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych.  

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZMACZĄCY 

Poza tym konieczne jest zobowiązanie operatorów 
telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony 
środowiska instalacji stanowiących źródła 
promieniowania. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 

 

                                                           
23

 Działania tego rodzaju były dodatkowym elementem lub efektem projektów, dlatego nie zostały ujęte w zestawieniu finansowym. 
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5.4.18. OBSZAR TEMATYCZNY:

Realizacja założeń PEP 2009-2012 określonych dla obszaru

w niewielkim stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE 

Na realizację projektów ze środkó

okresie 2007-2012 prawie0,2 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji założonego 

celu miały środki WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz RPO, w mniejszym stopniu EWT i LIFE+

Wykres . Zaangażowanie środków NFOŚiGW, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009

w środowisku 

Ogólna wartość podpisanych umów dl

realizację założeń PEP 2009-2012: 0,2 mld PLN

Wkład poszczególnych funduszy i programów

Rodzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚiGW

Kluczowe znaczenie w ujęciu ilościowym i wartościowym miały projekty

i utylizacji azbestu oraz likwidacji mogilników. Zagadnienie likwidacj

w rozdziale dotyczącym obszaru 

                                                           
24 zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW

7,6% 33,0%

0% 10% 20% 30%

100,0%

RPO (7,6%) EWT (1,0%)

rozwój systemów informatycznych 
umożliwiających zarządzanie substancjami 

kampanie informacyjne dotyczące usuwania 
azbestu

działania edukacyjne dotyczące 
odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i 

usuwanie i utylizacja azbestu

: SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU 

2012 określonych dla obszaru Substancje chemiczne w środowisku

w niewielkim stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

współfinansowanych ze środków UE .  

Na realizację projektów ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE przeznaczono w 

2012 prawie0,2 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji założonego 

, NFOŚiGW oraz RPO, w mniejszym stopniu EWT i LIFE+

Zaangażowanie środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

PO RYBY, PO RPW, EWT, LIFE+) w realizację założeń PEP 2009-2012, obszar: Substancje chemiczne 

umów dla przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

0,2 mld PLN 

kład poszczególnych funduszy i programów (% ogólnej wartości podpisanych umów) 

odzaje finansowanych działań oraz wartość podpisanych umów (% ogólnej wartości podpisanych umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

Kluczowe znaczenie w ujęciu ilościowym i wartościowym miały projekty 

utylizacji azbestu oraz likwidacji mogilników. Zagadnienie likwidacji mogilników zostało omówione 

 Gospodarka odpadami.  

                   
zestawienie nie obejmuje umów podpisanych w ramach WFOŚiGW 

57,5%
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działania edukacyjne dotyczące 
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Substancje chemiczne w środowisku była 

w niewielkim stopniu uzależniona od wsparcia funduszy ekologicznych i programów 

oraz programów UE przeznaczono w 

2012 prawie0,2 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji założonego 

, NFOŚiGW oraz RPO, w mniejszym stopniu EWT i LIFE+. 

oraz programów UE (POIiŚ, RPO, POIG, PROW, POKL, 

2012, obszar: Substancje chemiczne 

a przedsięwzięć, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 

 

 

ogólnej wartości podpisanych umów)
24 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

dotyczące usuwania 

i mogilników zostało omówione 
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WFOŚiGW (57,5%)
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Przy wsparciu środków NFOŚiGW oraz RPO dofinansowano 53 umowy dotyczące usuwania i likwidacji 

azbestu. W przypadku NFOŚiGW działania były prowadzone we współpracy z WFOŚiGW, które 

podpisywały umowy z konkretnymi beneficjentami. Ponadto, przy wsparciu środków LIFE+ 

i NFOŚiGW dofinansowano dwie kampanie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

Mniej licznie reprezentowane były działania dotyczące stosowania chemikaliów i postępowania z ich 

odpadami. W ramach NFOŚiGW dofinansowano trzy przedsięwzięcia informacyjne dotyczące 

chemikaliów, dwa z nich były skierowane do instytucji zajmujących się kontrolą i monitoringiem 

substancji niebezpiecznych (IOŚ), jeden projekt miał charakter metodyczny i dotyczył ograniczenia 

stosowania oraz usprawnienie procesu odzysku substancji kontrolowanych zawartych w układach 

chłodniczych. 

Przy wsparciu środków NFOŚiGW zrealizowano również jeden projekt dotyczący aktualizacji 

oprogramowania Substancje niebezpieczne, służącego do opracowania kart charakterystyk substancji 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska. 

Podsumowanie: Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały znaczący 

wpływ w obszarze usuwanie azbestu i likwidacja mogilników. W pozostałych obszarach fundusze 

ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały marginalne znaczenie. Ogólny wpływ 

interwencji finansowej na realizację założeń PEP w obszarze Substancje chemiczne w środowisku, ze 

względu na niewielką skalę finansowanych działań w stosunku do występujących potrzeb, można 

uznać za mało znaczący. 

Tabela . Ogólna ocena wkładu interwencji finansowej w realizację założeń PEP 2009-2012 dla obszaru 

Substancje chemiczne w środowisku 

  

Obszary, cel i kierunki działań PEP 2009-2012 

Potencjalne 
znaczenie 

interwencji 
finansowej dla 

realizacji celów oraz 
kierunków działań 

PEP 2009-2012 

Rzeczywisty 
wpływ interwencji 

finansowej na 
realizację celów 
oraz kierunków 

działań PEP 2009-
2012 

Kierunek działań 
systemowych 

Substancje chemiczne w środowisku 

Cele 
średniookresowe 

do 2016 r. 

Średniookresowym celem polityki ekologicznej 
w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie efektywnego 
systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi 
dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH. 

MAŁO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCE 

Kierunki działań 
w latach 2009-

2012 

Głównym zadaniem, po przyjęciu przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 
oraz niektórych innych ustaw, będzie przygotowanie aktów 
wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu pełnej 
implementacji do polskiego prawa przepisów 
rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych. 

BRAK N.D. 

Kontynuowane będą także programy krajowe dotyczące 
usuwania PCB z transformatorów, kondensatorów i innych 
urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją 
tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników.  

ŚREDNIO ISTOTNE 
ŚREDNIO 

ZNACZĄCY 

Konieczne są szkolenia dotyczące odpowiedzialnego 
stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami 
wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz 
propagowanie produktów z substancji ulegających 
biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia 

ŚREDNIO ISTOTNE MAŁO ZNACZĄCY 
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jednorazowego użytku). 

Istotne jest też uczestniczenie w pracach Europejskiej 
Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja Konwencji 
Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych. 

BRAK N.D. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych dotyczących podpisanych umów w ramach programów UE, NFOŚiGW 

oraz sprawozdań z działalności WFOŚIGW 
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6. OCENA SPÓJNOŚCI CELÓW PEP 2009-2012 Z ZAŁOŻENIAMI KLUCZOWYCH DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH 

6.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA ANALIZY SPÓJNOŚCI 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP) została 

przyjęta uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009r. Dokument określa podstawowe cele i kierunki 

działania państwa w dziedzinie ochrony środowiska i zachowania walorów przyrodniczych kraju, 

w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. 

W roku 2009 podjęto również prace nad zmianami w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Rada Ministrów przyjęła Plan uporządkowania strategii rozwoju. Docelowo powstał szereg 

dokumentów strategicznych, porządkujących priorytetowe zagadnienia z punku widzenia 

harmonijnego rozwoju kraju (Schemat ). 

Schemat . Nowy porządek strategiczny 

 

Źródło: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

 

Ramy długookresowe wyznaczają: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) 

oraz Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030-Trzecia fala nowoczesności (DRSK). Porządkują 

one horyzontalne zagadnienia rozwojowe w przestrzeni, stanowiąc punkt wyjścia dla polityk i planów 

średniookresowych, wśród których za najważniejsze z punktu widzenia realizacji Polityki Ekologicznej 

Państwa 2009-2012 należy uznać następujące dokumenty: Strategię Rozwoju Kraju 2020 (SRK), 
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Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ, projekt), Strategię Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki (SIEG), Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT), Strategiczny 

Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku (SPA), 

Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR). 

Obok powyższych strategii zintegrowanych, do analizy wybrano również dokument Polityka 

energetyczna Polski do 2030 roku (PE). Nawiązuje do niego sama polityka ekologiczna, a ponadto 

w aktualnej polityce energetycznej poruszono szereg zagadnień niezwykle istotnych z punktu 

widzenia stanu środowiska w Polsce. 

W zestawieniu pominięto dokumenty dotyczące bardzo wąskiego zakresu tematycznego, jak np. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) czy Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami. Zapisy tego rodzaju dokumentów mają charakter bardziej precyzyjny, ale wypełniają 

postanowienia polityki ekologicznej w zakresie ograniczonym do jednej konkretnej dziedziny. 

Pominięto również Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami dokumentu, 

ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych stanowią jedno z wyzwań nowoczesnej 

polityki regionalnej, ale zasadniczo w dokumencie nie nawiązuje się wprost do zagadnień 

środowiskowych. 

Poza dokumentami o zasięgu krajowym, przeanalizowano również szereg strategii regionalnych. 

Strategia Rozwoju Polski Wschodniej, zaktualizowana w roku 2013, stanowi zbiór celów 

i planowanych działań skierowanych do 5 województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). Polityka nakreślona specjalnie dla tego obszaru 

o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce, prócz rozwoju energooszczędnych 

technologii i ograniczenia emisji CO2, nie wykazuje związków z tematyką środowiskową i z tego 

powodu została pominięta w analizie porównawczej. Skupiono się za to na średniookresowych 

strategiach rozwoju województw, jako dokumentach wskazujących w sposób najbardziej przekrojowy 

aspiracje poszczególnych regionów i cele planowane do ich osiągnięcia.  

Spośród 16 województw w kraju wybrano 5 najbardziej reprezentatywnych wg następującego klucza: 

� województwa największe powierzchniowo: mazowieckie, wielkopolskie; 

� województwa najgęściej zaludnione: mazowieckie, śląskie; 

� województwa najbardziej rozwinięte (a przez to środowisko najbardziej przekształcone 

i zagrożone, a zatem realizacja PEP ma szczególne znaczenie): mazowieckie, małopolskie, 

dolnośląskie i śląskie. 

Przeanalizowano zatem: Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWMaz 

i projekt do roku 2030), Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 (SRWWlk), 

Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 (SRWMAł), Strategię Rozwoju 

Województwa Śląskiego do roku 2020 (SRWŚl) oraz Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

do roku 2020 (SRWDśl). Strategie wojewódzkie poddane analizie wyznaczają kierunki działań 

regionów do roku 2020. W przypadku województwa mazowieckiego i jego szczególnego 

znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, przeanalizowano również projekt strategii 

do roku 2030.25 W doniesieniu do zagadnień objętych Polityką Ekologiczną Państwa 2009-2012, 

                                                           
25

Prace nad uchwaleniem dokumentu są już na ukończeniu 
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obie strategie dla Mazowsza mają zakres bardzo zbliżony z tą różnicą, że projekt 2030 w obszarze 

„Energetyka i Środowisko” kładzie jeszcze większy nacisk na rozwój proekologicznych instalacji 

i eko-innowacji oraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

6.2. SPÓJNOŚĆ CELÓW POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 2009-2012 Z ZAPISAMI 

KRAJOWYCH I REGIONALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Wyniki analizy celów i podstawowych kierunków działań PEP 2009-2012 w odniesieniu do zapisów 

wybranych dokumentów krajowych i regionalnych zestawiono w zbiorczej tabeli 49. 

W przypadku Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2030, z uwagi na fakt, że stanowi punkt 

odniesienia o bardzo dużym poziomie ogólności dla średniookresowych strategii zintegrowanych, 

wyodrębnianie jej do odrębnej analizy uznano za niezasadne26. 

W przypadku zdecydowanej większości celów Polityki Ekologicznej Państwa 2009-2012, mają one 

swoje odpowiedniki sformułowane w innych dokumentach strategicznych. Nie zawsze jest to 

odniesienie wprost i w pełni odpowiadające sformułowaniu w PEP: czasami ma charakter bardziej 

ogólny, w który jednak wpisują się również zagadnienia środowiskowe. Przykładowo, rozwój 

nowoczesnych technologii oraz szeroko pojęte innowacje pojawiają się w każdym z analizowanych 

dokumentów, lecz jednocześnie w każdym z nich odmiennie zaakcentowano główną sferę wdrażania 

innowacji. 

Problem występuje w odniesieniu do części działań, które zostały w PEP sformułowane w sposób 

bardzo wąski i trudno oczekiwać ich reprezentacji w dokumentach spoza sektora środowiska, jak np. 

„Wdrożenie systemu informatycznego resortu „Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu 

Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”. W zdecydowanej większości 

przypadków, działania zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji i tym samym nie ma potrzeby 

uwzględniania ich w kolejnych dokumentach strategicznych.  

W niektórych punktach zestawienia brak spójności pomiędzy kierunkami działań strategii oraz PEP 

oznacza jedynie, że cele polityki ochrony środowiska są realizowane w dokumentach strategicznych 

przy pomocy odmiennie zaplanowanych działań. Przykładowo, Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego do 2020, bardzo obszernie traktuje temat „odpady”, ale tylko nieliczne działania 

horyzontalne zaproponowane w PEP 2009-2012 są tożsame.  

Analiza dokumentów strategicznych umożliwiła wskazanie tych obszarów PEP 2009-2012, które 

znalazły najpełniejszy obraz w dokumentach, odpowiednio, o zasięgu krajowym i wojewódzkim. 

  

                                                           
26 Na potwierdzenie warto przywołać fakt odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla DSRK 2030. Zgodnie ze 

stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska26, w przypadku DSRK stanowiącej składową 9 zintegrowanych strategii oraz 

KPZK 2030, uprzednio przeanalizowanych pod kątem zgodności z ustawą ooś, nie było potrzeby powielania przeprowadzonej oceny dla 

zbiorczego dokumentu. 
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Tabela . Obszary PEP 2009-2012 najlepiej reprezentowane w strategiach 
ST

R
A

TE
G

IE
 K

R
A

JO
W

E 

Obszary PEP 2009-2012 najlepiej odzwierciedlone w strategiach 

STR
A

TEG
IE R

EG
IO

N
A

LN
E 

� Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wody 

� Racjonalne gospodarowanie 
zasobami wody 

� Ochrona powierzchni ziemi  � Ochrona powierzchni ziemi  

� Ochrona przyrody � Ochrona przyrody 

 

� Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska 

� Gospodarka odpadami  

 � Środowisko a zdrowie 

� Jakość powietrza 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku wszystkich analizowanych dokumentów strategicznych, spośród celów i działań 

środowiskowych zapisanych w PEP 2009-2012 zdecydowanie największą spójność można 

zaobserwować w odniesieniu do obszarów: Racjonalne gospodarowanie zasobami wody, Ochrona 

powierzchni ziemi i Ochrona przyrody. 

Zakres priorytetów określonych w każdej z analizowanych strategii jest w dużej mierze zależny od 

specyfiki danego województwa, jednak obszary takie jak: Gospodarka odpadami, Jakość powietrza 

oraz Środowisko a zdrowie są szeroko reprezentowane w każdym z badanych dokumentów 

regionalnych.  

Z kolei zagadnienie o charakterze bardziej horyzontalnym: Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska, jest domeną strategii o zasięgu krajowym. 

Dla odmiany, na osiemnaście obszarów objętych PEP 2009-2012, dla których sformułowano cele 

strategiczne i odpowiadające im kierunki działań, część z nich nie jest w ogóle (kolor czerwony) lub 

zdecydowanie zbyt słabo (kolor pomarańczowy) reprezentowana w analizowanych strategiach. 

W odniesieniu do strategii krajowych i regionalnych można zaobserwować pewne różnice. 

Tabela . Obszary PEP 2009-2012 najsłabiej reprezentowane w strategiach 

ST
R

A
TE

G
IE

 K
R

A
JO

W
E 

Obszary PEP 2009-2012 najsłabiej odzwierciedlone w strategiach 

STR
A

TEG
IE R

EG
IO

N
A

LN
E 

� Substancje chemiczne w środowisku � Substancje chemiczne w środowisku 

� Odpowiedzialność za szkody w 
środowisku 

� Odpowiedzialność za szkody w 
środowisku 

� Oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych 

� Oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych 

� Zarządzanie środowiskowe 

 
� Zarządzanie środowiskowe 

 

 

� Środowisko a zdrowie  
 

� Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
środowiska 

� Gospodarowanie odpadami  
 

� Udział społeczeństwa w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska 

Źródło: Opracowanie własne 
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Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku powyższych obszarów, pomimo braku ujęcia większości 

odpowiadających im kierunków działań w dokumentach strategicznych, znaczna część z nich została 

już wdrożona lub trwa ich realizacja w oparciu o inne dokumenty (ustawy, akty wykonawcze) 

i programy sektorowe (np. Krajowy i wojewódzkie plany gospodarowania odpadami).  

Zdecydowanie najsłabiej reprezentowane obszary, zarówno na poziomie dokumentów krajowych, jak 

i regionalnych, to Substancje chemiczne w środowisku oraz Odpowiedzialność za szkody 

w środowisku.  

� W odniesieniu do pierwszego zagadnienia, Strategia Rozwoju Kraju 2020 zawiera ogólne 

zapisy nt. konieczności kontroli substancji niebezpiecznych. Zostały również podjęte pewne 

działania praktyczne, takie jak ratyfikacja Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych czy przygotowywanie aktów wykonawczych celem pełnego 

wdrożenia postanowień Rozporządzenia REACH. 

� W ramach obszaru Odpowiedzialność za szkody w środowisku, w myśl obowiązującej Polityki 

Ekologicznej Państwa, istotne jest m.in. zakończenie prac nad pełną transpozycją przepisów 

dyrektywy 2004/35/WE do ustawodawstwa jak również zapewnienie środków na 

rekultywacje terenów zanieczyszczonych przed 30 kwietnia 2007 r. Te działania powinny 

zostać zapisane w dokumentach o randze ustaw, a następnie aktów wykonawczych-nie ma 

konieczności ich powielania w kolejnym dokumencie o charakterze strategicznym. Istotne 

jest także bieżące prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody 

w środowisku dla pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji. Mogą to być 

działania wdrażane w ramach rocznych planów szkoleń (administracja) oraz organizowane 

przez administrację ochrony środowiska szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektów 

finansowanych ze środków funduszy ekologicznych lub UE. 

� „Zaniedbanymi” nie tylko, jeśli chodzi o zapisy dokumentów strategicznych obszarami są 

również: Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych oraz Zarządzanie środowiskowe. 

Temat zarządzania na rzecz środowiska jest przez strategie regionalne zupełnie pominięty, 

zaś w dokumentach krajowych traktowany jedynie ogólnie, choć DSRK zaleca wdrożenie 

zintegrowanego zarządzania środowiskiem. W przypadku hałasu większość działań, 

zapisanych w PEP 2009-2012, takich jak sporządzanie map akustycznych czy rozwój systemu 

monitoringu hałasu, jest w trakcie realizacji. 

� Dla obszaru Środowisko a zdrowie istotne jest podejmowanie wspólnych działań przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska (m.in. w celu poprawy 

jakości wody pitnej) oraz poprawa wyposażenia tych służb celem sprawnego monitorowania 

zagrożeń. Działanie polegające na doposażeniu służb ratowniczych jest na bieżąco 

realizowane w dużej mierze dzięki funduszom ekologicznym: Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował nawet specjalny program priorytetowy w celu 

wspierania działalności Państwowego Monitoringu Środowiska. Nie bez znaczenia jest 

również wsparcie ze środków zewnętrznych: unijnych oraz Szwajcarsko-Polskiego 

Mechanizmu Współpracy. Jeśli chodzi o dopuszczanie inwestycji do realizacji, analiza 

bezpieczeństwa również pod kątem ryzyka zdrowotnego jest prowadzona przy okazji 

procedur ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie z przedmiotową ustawą. Niewątpliwie 

jednak, wypracowanie praktycznych zasad i wskazówek w tym obszarze byłoby jak 

najbardziej wskazane.  
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Pomiędzy dokumentami krajowymi a regionalnymi da się zauważyć pewne różnice, zarówno 

w odniesieniu do celów środowiskowych najlepiej, jak i najsłabiej reprezentowanych w dokumentach 

strategicznych.  

Strategie wojewódzkie zasadniczo skupiają się na celach najistotniejszych dla regionu, dla których 

wskaźniki osiągnięcia są najbardziej „mierzalne”, związane np. z ograniczeniem ilości odpadów, 

zmniejszeniem emisji pyłów czy wzrostem liczby obiektów ochrony przyrody na danym obszarze. 

Tymczasem zagadnienia takie jak Zarządzanie środowiskowe, czy Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 

środowiska, wymagają rozwiązań bardziej horyzontalnych i kompleksowych i są uznawane za mniej 

istotne dla regionu. Ponadto, istotna jest kwestia alokacji środków finansowych. Wobec ograniczeń 

w budżetach samorządów oczywistym jest określanie priorytetów stosownie do najbardziej 

naglących potrzeb w kontekście posiadanych zasobów finansowych. 

Strategie rozwoju województw jako podstawowe narzędzia prowadzenia polityki regionalnej mają na 

celu m.in. określenie, jaki stan środowiska jest pożądany z punktu widzenia rozwoju regionu oraz 

zdrowia i komfortu jego mieszkańców. Dlatego też zagadnienia takie jak Środowisko a zdrowie, 

Gospodarka odpadami czy Ochrona powierzchni ziemi zajmują istotną pozycję w dokumentach 

strategicznych. W odniesieniu do obszaru Ochrona wód, strategie skupiają się głównie na poprawie 

gospodarki wodno-ściekowej oraz ogólnej poprawie bilansu wodnego regionu. Zasadniczo nie 

pojawiają się inne działania w zakresie poprawy jakości wody.  

W odróżnieniu od strategii wojewódzkich, dokumenty krajowe mniej uwagi poświęcają kwestiom 

gospodarki odpadami czy wpływowi środowiska na zdrowie jednostki, za to promują zagadnienia 

horyzontalne np. działania rynkowe na rzecz ochrony środowiska i szeroki udział społeczeństwa 

w działaniach prośrodowiskowych, jako ważne w skali całego kraju.  

Reasumując, pomimo braku reprezentacji w dokumentach strategicznych części działań, zapisanych 

przed kilku laty w PEP, niemal wszystkie główne cele PEP 2009-2012 można odnaleźć w innych 

dokumentach strategicznych, szczególnie na poziomie regionalnym.  

Co więcej, dokumenty tworzone w ramach nowego porządku strategicznego mają charakter 

uzupełniających się polityk osiągając efekt synergii i wykraczając poza wąski obszar poszczególnych 

sektorów gospodarki. Dzięki temu możliwe było spójne spojrzenie na najbardziej istotne kwestie na 

poziomie państwa, w tym konieczność reagowania na zmiany klimatu i związane z nimi zagrożenia, 

wdrażania innowacji i nowej myśli technologicznej oraz racjonalnego gospodarowania surowcami: od 

wody począwszy a skończywszy na zasobach geologicznych.  
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6.3. SPÓJNOŚĆ CELÓW HORYZONTALNYCH ORAZ CELÓW OKREŚLONYCH NA POZIOMIE 

REGIONALNYM 

Analiza krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w aspekcie zgodności z celami 

nakreślonymi w PEP 2009-2012 wykazała dużą spójność w obszarze środowiskowym.  

Wszystkie dokumenty strategiczne, począwszy od Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 

2030, po strategie wojewódzkie, powstały w niewielkim odstępie czasu i podkreślają w mniejszym lub 

większym stopniu wartość środowiska naturalnego i jego zasobów. 

Tabela . Główne cele środowiskowe w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych 

Dokument Główne cele środowiskowe Cele spoza PEP 2009-201227 

DSRK 2030 

- Filar V strategii: Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko. Ochrona i poprawa stanu 
środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu 
jako odrębny cel operacyjny, w tym: 
ograniczenie zużycia energii i rozwój OZE, 
racjonalne wykorzystywanie i poprawa stanu 
wód i powietrza, ochrona zasobów 
geologicznych i gospodarka odpadami, 
ochrona bioróżnorodności. Podstawą dla 
osiągnięcia celów ma być inwentaryzacja 
zasobów przyrodniczych, rozwój „zielonej 
gospodarki” oraz innowacyjnych technologii. 

- Ochrona obszarów zielonych w miastach 
- Adaptacja do zmian klimatu we wrażliwych 
sektorach gospodarki jako jeden z celów 
priorytetowych 

KPZK 2030 

- Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 
i walorów krajobrazowych Polski. 
Przeciwdziałanie fragmentacji przyrodniczej 
i ochrona spójności ekologicznej kraju. 
Racjonalne wykorzystanie i ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz złóż 
kopalin. Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza, wody i gleby. 

- Dywersyfikacja źródeł energii, w tym 

modernizacja i przystosowanie sieci 
energetycznych do odbioru energii ze źródeł 
rozproszonych wykorzystujących OZE 
- Rozwój inteligentnych sieci przesyłowych, 
zmniejszających wpływ procesów 
energetycznych na środowisko 

SRK 2020 

- Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko. Racjonalne gospodarowanie 
zasobami, w tym wodą. Rozwój nowych, 
energooszczędnych technologii, poprawa 
efektywności energetycznej i rozwój OZE. 
Ochrona wód, powietrza i bioróżnorodności 

- Cel II. 6.5 Adaptacja do zmian klimatu jako 
odrębny, priorytetowy kierunek interwencji, w 
tym wprowadzenie systemu zarządzania 
krajowymi pułapami emisji gazów 
cieplarnianych.  

BEiŚ 2020 

- Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska. Racjonalne 
gospodarowanie zasobami kopalin i wodą. 
Ochrona różnorodności biologicznej 
i wielofunkcyjna gospodarka leśna. 
Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.  
 
- Cel 3. Poprawa stanu środowiska. Ochrona 
powietrza i rozwój technologii 
energooszczędnych. Racjonalne 
gospodarowanie i wykorzystanie odpadów. 

- Cel 2.7 Rozwój energetyczny obszarów 

podmiejskich i wiejskich, programowy, 
ograniczający poziom emisji ze źródeł 
rozproszonych i połączony z podnoszeniem 
świadomości społecznej zakresie 
ekologicznych źródeł ciepła i konsekwencji 
niekontrolowanego spalania odpadów. 

                                                           
27Cele i kierunki działań związane ze środowiskiem, które są dodatkowe w stosunku do PEP 2009-2012 lub zostały znacznie mocniej 
wyeksponowane 
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Ochrona i oczyszczanie wód. Promowanie 
zachowań ekologicznych i tworzenie zielonych 
miejsc pracy. 

SZRWRiR 

- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatu na obszarach wiejskich. Ochrona 
różnorodności biologicznej i krajobrazu. 
Racjonalne użytkowanie oraz ochrona wód 
i gleb. Promocja dobrych praktyk rolniczych. 

- Cel 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna 
i łowiecka na obszarach wiejskich 
- Cel 5.3. Adaptacja rybactwa i rolnictwa do 
zmian klimatu oraz ich udział 
w przeciwdziałaniu tym zmianom  
- Cel 5.5. Zwiększenie wykorzystania OZE na 
terenach wiejskich 
 

SPA 2020 

- Kierunki działań w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu w sektorach: gospodarki 
wodnej, energetyki, budownictwa, ochrony 
różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej, 
rolnictwa, gospodarki przestrzennej 
i budownictwa, transportu, ochrony zdrowia. 
Stymulowanie innowacji, zrównoważony 
rozwój regionalny oraz kształtowanie 
świadomości społecznej odnośnie zmian 
klimatycznych. 

- Przedstawienie działań dotyczących 
pośrednio i bezpośrednio środowiska życia 
człowieka z perspektywy przewidywanych 
zmian klimatycznych i potrzeby ich łagodzenia.  
- Wyodrębnienie miast jako obszarów 
wymagających wdrożenia właściwej polityki 
przestrzennej, w tym rewitalizacji 
przyrodniczej.  

SIEG 2020 

- Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców 
Transformacja systemu społeczno-
gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną” 
ścieżkę (w tym: ograniczanie energio-i 
materiałochłonności gospodarki, zielone 
zamówienia publiczne i miejsca pracy) 
Rozwój technologii środowiskowych. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej nt. 
zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. 

- Cel 3.1.4. Rozwój przedsiębiorczości 
związanej z ochroną przyrody, typu 
„business&biodiversity”  
 
- W ramach celu 3.2. Wspieranie rozwoju 
zrównoważonego budownictwa ( obniżenie 
energochłonności, zachowanie ładu 
przestrzennego, inteligentne miasta”)m.in. 
w ramach adaptacji do zmian klimatu 

PE 2030 

- Cel 2. Poprawa efektywności energetycznej 
- Cel 5. Rozwój wykorzystania OZE, w tym 
biopaliw 
- Cel 7. Ograniczenie oddziaływania energetyki 
na środowisko. Rozwój technologii 
niskoemisyjnych. Ograniczenie emisji gazów 
i pyłów oraz negatywnego wpływu energetyki 
na stan wód. Szersze wykorzystywanie 
odpadów i minimalizacja ich składowania. 

 

SRT 2020 

- Cel 6.4.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu 
morza i linii brzegowej 

- Cel 7. Ograniczanie negatywnego wpływu 

transportu na środowisko. Promowanie 
efektywności energetycznej i rozwoju 
transportu przyjaznego środowisku, w tym 
przewozu towarów (transport intermodalny). 
Modernizacja infrastruktury i taboru przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii. 
Ograniczanie fragmentacji środowiska 
i kompensacje przyrodnicze. 

W ramach celu 7. Promocja zrównoważonego 
zarządzania transportem w miastach 
(wydzielanie stref o niskiej emisji, rozwój 
transportu zbiorowego). Upowszechnianie 
nowych form mobilności wśród społeczeństwa 
(rozwój systemu telepracy, szersze korzystanie 
z elektronicznych form komunikacji, 
rozwiązania wspólnego podróżowania etc.) 
- Promocja najlepszych praktyk w dziedzinie 
transportu, z uwzględnieniem adaptacji do 
zmian klimatu 

SRWoj 

Wszystkie analizowane strategie wojewódzkie 
uwzględniają zagadnienia z zakresu szeroko 
pojętej ochrony przyrody i środowiska, 
a zachowanie równowagi ekologicznej 
i dobrego stanu środowiska naturalnego 
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traktują jako ważny aspekt rozwoju regionu. 
SRW Śląskiego cechuje największy udział 
działań prośrodowiskowych i szerokie ujęcie 
niemal wszystkich celów PEP 2009-2012; 
Wspólne dla strategii regionalnych kierunki 
najistotniejsze działań:  
- poprawa jakości wody i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej; 
- spójny system gospodarki odpadami; 
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; 
- technologie energooszczędne i rozwój OZE, 
- ochrona bioróżnorodności, realizacja sieci 
N2000 i zachowanie powiązań przyrodniczych 
w regionie (korytarze ekologiczne), 
- promocja zrównoważonego rolnictwa; 
- podnoszenie świadomości ekologicznej 
w regionie 
W przypadku województw o rozwiniętym 
przemyśle wydobywczym: rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych 
 

-Tworzenie systemu regulacji prawnych 
zapobiegających presji urbanistycznej na 
tereny cenne przyrodniczo, pełniące funkcje 
klimatyczne (wymiana i regeneracja 
powietrza), biologiczne, regenerujące 
i zasilające wewnątrzmiejskie zespoły, 
biocentryczne i hydrologiczne (zasilanie 
i retencja wód na obszarze miasta) 
 
 
 
 
 
 
 
- Współpraca z sąsiednimi regionami 
w zakresie ochrony środowiska (Zielone Płuca 
Polski, ochrona granicznych rzek etc) 

Źródło: Opracowanie własne 

Spójność dokumentów strategicznych, począwszy od strategii rozwoju kraju po pozostałe dokumenty 

rozwojowe, wynika z mocy samej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 13 pkt. 1). 

Tym niemniej, dogłębna analiza dokumentów pod kątem zgodności zapisów w obszarze 

środowiskowym, wykazuje istnienie szeregu różnic: 

� W każdej strategii na poziomie krajowym i regionalnym znajdują się zapisy odnośnie rozwoju 

nowych technologii, współpracy sektorów B+R oraz wsparcia w praktycznym 

wykorzystywaniu wyników badań. Jak wynika ze zbiorczego zestawienia (Rozdział 5.1.2), 

w niektórych dokumentach brakuje jednak odniesienia wprost do środowiska oraz 

proekologicznych zastosowań innowacji np. dla rozwoju odnawialnych źródeł energii; 

� W większości z analizowanych strategii: krajowych i wojewódzkich, za Polityką Ekologiczną 

Państwa wspomina się o edukacji ekologicznej i kształtowaniu właściwych postaw 

społecznych i konsumenckich. Tym niemniej, sposób podejścia do tematu i nadana mu ranga 

są odmienne w poszczególnych strategiach a niektórych dokumentach trudno znaleźć 

odniesienia do edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej28; 

� Rozwój technologii energooszczędnych oraz OZE to temat wspólny dla dokumentów 

krajowych i wojewódzkich, w tym Polityki Ekologicznej Państwa, jednak w PEP 2009-2012 nt. 

odnawialnych źródeł energii wspomina się zasadniczo tylko w kontekście ochrony powietrza 

zaś w większości analizowanych strategii temat jest znacznie szerzej promowany29. 

Celem zwiększenia spójności celów środowiskowych najistotniejszych z punktu widzenia kraju, warto 

rozważyć: 

� Analizę zapisów dokumentów będących obecnie w fazie projektowej: od dokumentów 

o zasięgu krajowym jak SPA 2020 po dokumenty regionalne jak Strategia Rozwoju 

                                                           
28Przykładowo: w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 pomimo wyodrębnienia „makrosfery” pn.: Edukacja, 
Nauka, Kultura i Informacja brak jest odniesień do edukacji ekologicznej 
29 Zagadnienia te były również elementem odrębnych dokumentów strategicznych, m.in. Polityki klimatycznej, Polityki energetycznej, 
Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
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Województwa Mazowieckiego do roku 2030, pod kątem spójności ze strategiami 

obowiązującymi oraz aktualności zapisanych w nich celów; 

� Dla wdrażania założonych kierunków działań w sektorze energetyki, powtarzających się 

w różnym stopniu każdej ze strategii krajowych, wskazane jest przełożenie celów 

horyzontalnych na poziom regionów w postaci ujęcia priorytetów energetycznych 

w strategiach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 

� W przypadku wielu zagadnień środowiskowych, takich jak gospodarowanie i ochrona wód, 

zmianę podejścia z „administracyjnego” na „problemowe” tj. planowanie rozwiązań 

w kontekście uwarunkowań geograficzno- geologicznych i przestrzennych.  

� Uchwalenie Narodowego Programu Leśnego celem uspójnienia prowadzonej polityki leśnej 

z obowiązującymi strategiami, na poziomie krajowymi a następnie regionalnym; 

� Bieżącą aktualizację Krajowego Programu Reform, stanowiącego narzędzie wykonywania 

działań określonych w dokumentach strategicznych30 w taki sposób, aby maksymalnie dążyć 

do efektu synergii i realizacji wspólnych celów rozwojowych; 

� Tworzenie programów i projektów finansowanych ze źródeł krajowych (fundusze 

ekologiczne) i zagranicznych nakierowanych na realizację zobowiązań wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego przy założeniu, że są to priorytetowe cele środowiskowe, co do 

których wszystkie strategie powinny być jednomyślne. 

 

 

  

                                                           
30

 KPR ma przed wszystkim realizować cele strategii „Europa 2020”, ale cele europejskie przeniesione na grunt polski 
stanowiły punkt odniesienia dla tworzenia kluczowych strategiikrajowych  
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7. OCENA STOPNIA SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WYMOGÓW TRAKTATOWYCH ORAZ WYMOGÓW 

WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKOWOŚCI EX ANTE 

7.1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

W chwili obecnej jednym z głównych celów polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. Aby osiągnięcie tego celu stało się możliwe, 

konieczna jest realizacja zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych w obszarze 

Jakość wód, do czego zobowiązała się Polska podpisując Traktat Akcesyjny w kwietniu 2003 roku. 

Jedną z podstawowych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 

1991 r. („dyrektywa ściekowa”). Dotyczy ona gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków 

komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych. Zasadniczym 

celem dyrektywy jest ochrona środowiska przed ich niekorzystnymi skutkami. W grudniu 2003 r. Rząd 

Polski przyjął Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest 

dokumentem strategicznym, służącym wypełnieniu zapisów Traktatu Akcesyjnego w zakresie 

spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG. Obecnie trwa opracowanie IV aktualizacji KPOŚK. 

Program został przygotowany w celu budowy, rozbudowy i modernizacji zbiorczych sieci 

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także określa terminy ich wykonania 

niezbędne dla realizacji postanowień Traktatu Akcesyjnego. 

Zgodnie z zapisami Programu, do 31 grudnia 2015 roku aglomeracje powinny spełniać warunki 

zgodności z dyrektywą ściekową w następującym zakresie:  

� Wyposażenia aglomeracji31 o RLM większej niż 2000 w systemy gromadzenia ścieków 

komunalnych gwarantujące blisko 100% obsługi; 

� Wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania 

odnośnie wtórnego oczyszczania; 

� Odpowiedniej wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, odpowiadającej ładunkowi 

generowanemu na ich obszarze. 

Zgodnie z Art. 43 ust.1 Prawa wodnego aglomeracje o RLM powyżej 2000 powinny być wyposażone 

w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, 

zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Osiągnięcie 

wymaganych przez UE standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego 

z oczyszczalni oznacza również obowiązek odpowiedniego oczyszczania ścieków odprowadzanych 

z mniejszych aglomeracji (poniżej 2.000 RLM), a także ograniczenia ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych bezpośrednio do wód z zakładów przemysłu rolno-spożywczego ≥ 4000 RLM.  

Państwa członkowskie zostały również zobowiązane do wskazania obszarów, których wody są 

podatne na eutrofizację. Na tej podstawie cały obszar Polski został uznany za wrażliwy na 

eutrofizację. Celem wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, konieczne jest zatem zapewnienie 75% 

                                                           
31 aglomeracja: zgodnie z art. 2 pkt. 4 dyrektywy 91/271/EWG to obszar na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 
wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do 
końcowego punktu zrzutu;  
 - RLM: równoważna liczba mieszkańców, oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, wyrażony pięciodobowym 
biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę 
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redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych z terytorium kraju dla ochrony 

wód powierzchniowych przed eutrofizacją. 

KPOŚK zakłada, że poprzez budowę/modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 

komunalnych w poszczególnych okresach przejściowych (do końca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), Polska 

będzie wypełniać stopniowo wymagania zapisane w Traktacie akcesyjnym w zakresie wdrażania 

dyrektywy ściekowej. 

Na podstawie Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

w latach 2010-201132 można ocenić zakres inwestycji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 

oraz ich wpływ na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG. Zbiorczy raport został 

opracowany na podstawie danych z poszczególnych województw w zakresie działań przewidzianych 

w KPOŚK, które wskazują, iż: 

� przewidziany w Traktacie Akcesyjnym stopień redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych 

wynoszący 86% nie został uzyskany. W 2011 roku redukcja wyniosła 76%; 

� redukcja ładunku zanieczyszczeń biogennych wynosi odpowiednio 61,1% dla azotu ogólnego 

i 61,8% dla fosforu ogólnego. Tymczasem, zgodnie z art. 45, ust. 4,pkt 2) ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne - istnieje potrzeba zapewnienia 75% redukcji całkowitego 

ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa 

w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją. Jest to 

również wymóg akcesyjny; 

� łącznie wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty 

w 406 aglomeracjach co stanowi tylko 23% wszystkich aglomeracji, a 1322 (77%) nie 

osiągnęło jeszcze wymaganych stopni obsługi; 

� 1617 oczyszczalni (tj. ponad 83% wszystkich oczyszczalni) spełnia wymagania dotyczące 

jakości oczyszczanych ścieków; 

� jedynie 516 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność 

wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji zgodnemu z rozporządzeniami i uchwałami 

określającymi granice i wielkość aglomeracji. 

Najbardziej zagrożona jest realizacja wymogów zapisanych w Art. 5.2 dyrektywy ściekowej: „Państwa 

Członkowskie zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed 

odprowadzeniem do obszarów wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż 

określone w art. 4 najpóźniej do dnia 31 grudnia1998 r., w odniesieniu do wszystkich zrzutów 

z aglomeracji o RLM wynoszącej ponad 10 000”. 

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami KPOŚK, cel dyrektywy zostanie osiągnięty, gdy wszystkie 

aglomeracje powyżej 15 000 RLM zostaną wyposażone w oczyszczalnie ścieków z podwyższonym 

usuwaniem biogenów, przy konwencjonalnym oczyszczaniu w aglomeracjach o wielkości 2000-

15 000 RLM. 

Okazało się jednak, iż w ostatnich latach Polska wdrażała dyrektywę zgodnie z art. 4 i art. 5.4 

natomiast w Traktacie Akcesyjnym wbrew pierwotnym intencjom mylnie zapisano art. 5.2 i to do 

zapisów tego artykułu należy dostosować działania w okresie przejściowym do 31 grudnia 2015 r. 

                                                           
32Sprawozdanie za rok 2012 jest w trakcie opracowania 
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Konsekwencją powyższego jest konieczność oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000, a nie jak pierwotnie przyjęto, 15 000 RLM. Tym samym 

niezwłocznie należy usunąć ”lukę” w przedziale pomiędzy 10-15 000 i wykonać dodatkowe 

inwestycje.  

Aktualnie trwają przygotowania do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, ustawy 

o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Planowany 

termin przyjęcia ustawy to I kwartał 2014 roku. 

Dzięki nowelizacji, możliwe będzie uzupełnienie transpozycji do krajowego porządku prawnego 

szeregu dyrektyw mających wpływ na stan wód i gospodarkę ściekową, m.in. dyrektywy 

91/271/EWG. Projekt ustawy przewiduje również zmianę definicji aglomeracji, zgodnie z definicją 

zawartą w dyrektywie ściekowej. W ramach aktualizacji KPOŚK pojawi się również obowiązek 

wskazania gminy koordynującej kwestie organizacyjno-sprawozdawcze w danej aglomeracji 

w odniesieniu do pozostałych gmin. Poza tym, projekt IV aktualizacji KPOŚK jest zgodny z art. 5.2 

dyrektywy, w odróżnieniu od poprzednich wersji programu, wdrażanych wg art. 5.4. 

Brak realizacji postanowień dyrektywy 91/271/EWG w terminie do końca 2015 roku może skutkować 

złożeniem przez KE skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), a następnie nałożeniem 

na państwo członkowskie kar finansowych. 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zobowiązań Polski w obszarze gospodarki ściekowej są: 

MINISTER ŚRODOWISKA 

odpowiedzialny m.in. za opracowanie projektów ustaw i rozporządzeń kształtujących gospodarkę 

wodno-ściekową kraju i stanowiących narzędzie wywiązania się ze zobowiązań akcesyjnych, jak 

również za nadzór nad sporządzeniem i okresową aktualizację KPOŚK  

PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

jako centralny organ administracji rządowej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej, w którego imieniu wykonuje zadania związane z KPOŚK, w tym zgodnie z art. 43 

ust. 4 ustawy Prawo wodne co 2 lata jest zobowiązany do przedkładania Radzie Ministrów 

sprawozdania z realizacji KPOŚK 

MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW 

zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c ustawy Prawo wodne, marszałkowie województw mają obowiązek 

corocznego sprawozdawania do Prezesa KZGW z postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji 

uzyskanych od samorządów 

Organami zaangażowanymi w realizację zobowiązań akcesyjnych są także organy samorządu 

lokalnego: wójt, burmistrz/prezydent miasta, przedkładający corocznie informacje nt. realizacji 

programu do marszałków województw. 

Monitorowanie realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej jest, co do 

zasady, tożsame z monitorowaniem realizacji KPOŚK na podstawie aktualnego sprawozdania 
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z wykonania programu. Od chwili utworzenia programu w 2003 roku wszelkie dane nt. zakresu 

planowanych i zrealizowanych działań inwestycyjnych zbierane były przy użyciu ankiet oraz szeregu 

załączników wypełnianych ręcznie przez samorządy. Formularz sprawozdawczy trafiał do KZGW za 

pośrednictwem marszałków województw.  

W 2013r. KZGW wdrożyło profesjonalny system komputerowy: System Informatyczny dla obsługi 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK). Zasadniczym celem systemu 

jest monitorowanie realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej dotyczących oczyszczania 

ścieków komunalnych. System gromadzi raporty o gospodarce ściekowej spływające z ok. 1700 

aglomeracji w ujednoliconej formie; służy również weryfikowaniu poprawności danych, a następnie 

generowaniu wielowymiarowych raportów zbiorczych, które ostatecznie trafiają do KE. SIKPOŚK 

umożliwia wymianę danych z systemem GIS (wykorzystywanym przez KZGW) oraz z administrowaną 

przez GIOŚ siecią Ekoinfonet.  

Prócz instytucji wprowadzających dane dostęp do nich mają również instytucje zewnętrzne 

(w zależności od nadanych uprawnień), przykładowo: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, czy 

Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

W celu usprawnienia procesu monitorowania realizacji zobowiązań Polski w obszarze gospodarki 

ściekowej wskazane byłoby: 

� Regularne informowanie ogółu społeczeństwa o stanie zaawansowania realizacji zobowiązań 

odnośnie gospodarki ściekowej, przyczynach napotykanych problemów i planowanych 

działaniach naprawczych. 

�  Bieżąca współpraca z Komisją Europejską w przypadku pojawiających się problemów 

i wątpliwości odnośnie wdrażania dyrektyw i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych.  

Rzeczywiste nakłady finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki 

ściekowej poprzez wdrożenie KPOŚK do końca 2012 roku wyniosły 46,3 mld PLN. Koszty te znacząco 

ulegną zmianie po przeprowadzeniu weryfikacji wyznaczonych aglomeracji (na podstawie wytycznych 

KZGW i MŚ z czerwca br.), w okresie do końca 2015 roku priorytetem stała się budowa, rozbudowa 

lub modernizacja kilkuset oczyszczalni. Aby wypełnić zobowiązanie akcesyjne konieczna jest budowa 

221 nowych oczyszczalni oraz bieżąca obsługa systemów kanalizacji łącznie z zagospodarowaniem 

osadów ściekowych. Podsumowując, szacuje się, że koszty niezbędne do poniesienia do roku 2015 

wynoszą 29,4 mld PLN. Źródłem finansowania w głównej mierze będą środki unijne oraz środki 

funduszy ochrony środowiska - warunkiem uzyskania przez gminy środków na realizację inwestycji w 

zakresie gospodarki ściekowej jest ich uwzględnienie w KPOŚK. 

Aktualizacja informacji nt. stanu realizacji zobowiązań akcesyjnych oraz możliwości w zakresie ich 

realizacji, podobnie jak monitoring, ma miejsce głównie za pośrednictwem sprawozdań z wykonania 

programu, które przesyłane są corocznie przez marszałków województw. Dokumenty te oraz 

sprawozdania zbiorcze dostępne są na stronach internetowych KZGW pod adresem: 

www.kzgw.gov.pl. 

Od niedawna, również system informatyczny SIKPOŚK umożliwia dostęp do danych na bieżąco, 

zgodnie z uprawnieniami nadanymi wybranym podmiotom. Ponadto, informacja dotycząca stanu 

realizacji zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego jest przedstawiana podczas posiedzeń 

Komitetu do Spraw Europejskich i odnotowywana w regularnych komunikatach dostępnych na 

stronie http://polskawue.gov.pl/Komunikaty,51.html. Dodatkowo, corocznie na forum Sejmu 
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Minister Środowiska przedstawia informację nt. poziomu zaawansowania wdrażania prawodawstwa 

unijnego. 

W celu usprawnienia systemu aktualizacji informacji nt. zobowiązań środowiskowych oraz stanu ich 

realizacji wskazane byłoby stworzenie publicznie dostępnego, elektronicznego wykazu stanu 

zaawansowania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego i realizacji zobowiązań środowiskowych 

oraz zapewnienie wymogu comiesięcznej jego aktualizacji przez odpowiednie komórki resortu 

środowiska. Wymóg aktualizacji powinien być obowiązkiem odpowiednich komórek określonym 

w ich regulaminach organizacyjnych. 

7.2. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Obszar Polski w skali całej Europy cechuje duża bioróżnorodność, kształtowana przede 

wszystkim przez lasy, obszary wodno-błotne i ekstensywnie użytkowane tereny rolnicze. 

Wg danych GIOŚ, dotychczasowe wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony wskazują, że na terenie regionu 

kontynentalnego (96,2% powierzchni Polski) większość siedlisk i gatunków jest 

w niezadowalającym stanie ochrony. Nieco lepszą sytuację stwierdzono w regionie alpejskim 

(Karpaty), stanowiącym jednak zaledwie 3,2% powierzchni kraju.  

Celem ochrony różnorodności biologicznej i stworzenia europejskiej sieci obszarów 

chronionych, wdrażany jest program Natura 2000. Jego podstawą są dwie unijne dyrektywy:  

� Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - Dyrektywa Ptasia; 

� Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - 

Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). 

Pełne wdrożenie ww. dyrektyw stanowi główny cel unijnej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 roku, ogłoszonej w 2011 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej, państwa członkowskie ustalają konieczne środki 

ochronne, w tym odpowiednie plany zagospodarowania dla obszarów Natura 2000. Tym samym, 

konieczne jest utworzenie planów zadań ochronnych dla kilkuset obszarów Natura 2000 celem 

wywiązania się z dyrektyw UE. 

Aby łatwiej spełnić wymogi unijne, w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 16 regionalnymi dyrekcjami 

ochrony środowiska począwszy od 2009r. realizuje projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". Plany zadań 

ochronnych (PZO), które powstają w ramach projektu, stworzą podstawę do prowadzenia właściwych 

działań ochronnych na obszarach Natura 2000 w Polsce. Zakończenie projektu i jednocześnie 

wywiązanie się Polski ze zobowiązań względem prawa UE, jest planowane na rok 2014. W wyniku 

realizacji projektów w ramach działania 5.3 POIiŚ zostaną opracowane 457 plany zadań ochronnych 

oraz 18 planów ochrony dla obszarów Natura 2000, jak również 12 planów ochrony dla Parków 

Narodowych, które pokrywają się z siecią obszarów Natura 2000. Będzie to jednocześnie wywiązanie 

się Polski ze zobowiązań względem prawa UE. 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zobowiązań Polski w obszarze ochrony bioróżnorodności 

są:  
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� Minister Środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody) 

odpowiedzialny m.in. przygotowywanie i wydawanie aktów prawnych określających zasady 

funkcjonowania sieci Natura 2000, wyznaczanie w drodze rozporządzenia obszarów Natura 

2000 i ustanawianie ich planów ochrony, jak również za nadzór nad działaniem Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska  

� Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (przy współudziale 16 Regionalnych Dyrekcji 

Ochrony Środowiska) 

odpowiedzialny m.in. za: 

� sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej oraz programu działań; 

� nadzór nad siecią Natura 2000, w tym opracowywanie projektu listy obszarów, ewidencję 
i nadzorowanie ich funkcjonowania, jak również składanie raportów i notyfikacji do 
Komisji Europejskiej; 

� opracowywanie programów ochrony gatunków (roślin, zwierząt i grzybów) zagrożonych 
wyginięciem. 

Organami ochrony przyrody (w tym pośrednio także w zakresie różnorodności biologicznej) są 

również organy samorządu lokalnego: wojewoda, starosta, wójt, burmistrz/prezydent miasta. 

Monitoring realizacji wymogów Dyrektyw: Siedliskowej i Ptasiej jest prowadzony za pośrednictwem 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej w tym sieci Natura 2000 w ramach PMŚ wynika z art. 112 z ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która implementuje zapisy obu Dyrektyw. Wyniki 

monitoringu są wykorzystywane m.in. do opracowywania planów zadań ochronnych i planów 

ochrony obszarów Natura 2000. 

W ramach podsystemu monitoringu przyrody realizowane są33: 

� Monitoring ptaków, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ma na celu m.in. oszacowanie 

efektów stosowanych działań ochronnych oraz wyznaczenia wartości wskaźników, wiążących stan 

określonych populacji ptaków34 z poziomem zrównoważonego rozwoju Polski jako kraju 

członkowskiego. Obejmuje 169 gatunków ptaków, w tym 40 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Na podstawie Art. 12 Dyrektywy Ptasiej państwa członkowskie są zobowiązane do raportowania nt. 

stanu wdrażania Dyrektywy. Raport za okres 2005-2007 został przedłożony do KE przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z kwietnia 2011r35, nowy 

format raportu wymaga wskazania szerokiego zakresu danych, jednak nie wszystkie z nich są możliwe 

do pozyskania w ramach PMŚ a część opiera się informacji opisowej lub ocenie eksperckiej. Wstępny 

raport za okres do 2012 na podstawie wyników PMŚ roku został przygotowany na zlecenie 

Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska przy udziale środków NFOŚiGW. 

                                                           
33 w ramach monitoringu przyrodniczego funkcjonuje również monitoring lasów oraz zintegrowany monitoring przyrodniczy 
34 Dotyczy ptaków krajobrazu rozlicznego, tzw. Farmland Bird Index 
35Assessment and reporting under Article 12 of the Birds Directive: Explanatory Notes & Guidelines for the period 2008-2012 
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� Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 

Również nadzorowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który w 2006 r. wyłonił 

krajową Instytucję koordynującą: Instytut Ochrony Przyrody PAN, i powierzył jej wykonywanie 

działań w zakresie monitoringu typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przy 

udziale zespołu koordynatorów krajowych i grup ekspertów. Instytucje współuczestniczące 

w realizacji zadań to również: Klub Przyrodników, Pieniński Park Narodowy, Porozumienie dla 

Ochrony Nietoperzy, PTOP Salamandra, PTPP pro Natura, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Krośnie, Tatrzański Park Narodowy, Zakład Badania Ssaków PAN. 

Art.17 dyrektywy siedliskowej zobowiązuje państwa członkowskie do raportowania co 6 lat 

nt. stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków z załącznika I, II, IV i V tego dokumentu. 

Pierwszy raport za okres 2001-2006 został przekazany do KE w roku 2007. Wartości oceny 

stanu ochrony gatunków i typów siedlisk przyrodniczych z 2007 r. zostały uaktualnione 

o wyniki Państwowego Monitoringu Przyrodniczego prowadzonego na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w okresie 2009-2011. Dane te częściowo uległy zmianie 

w wyniku dalszych prac prowadzonych na potrzeby kolejnego raportu za okres 2007-2012, 

który został przekazany do KE w lipcu br.  

Pomimo próby uwzględnienia wymogów obu dyrektyw w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, w związku z niepełną transpozycją 

dyrektywy ptasiej i siedliskowej m.in. w zakresie obowiązku ochrony na terenie całego kraju 

kormorana, czapli siwej i wydry, a przez to niedopełnieniem przez Polskę zobowiązań akcesyjnych, KE 

wszczęła przeciwko Polsce postępowania, które zakończyły się skazującymi Polskę wyrokami 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.36 

Monitorowanie stanu wdrażania wynika z mocy samych dyrektyw: Siedliskowej i Ptasiej. 

Monitoring prowadzony jest zarówno horyzontalnie w ramach PMŚ, jak również 

indywidualnie w ramach poszczególnych planów zadań ochronnych i planów ochrony. Celem 

dalszego usprawnienia systemu monitorowania realizacji zobowiązań w tym zakresie wskazane 

byłoby:  

� Możliwie najbardziej precyzyjne ustalanie celów i sposobu prowadzenia działań ochronnych 

w taki sposób, aby możliwy był wiarygodny monitoring ich osiągnięcia; 

� Zwiększenie stopnia inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, co stanowi podstawę do 

raportowania nt. stanu zasobów i wypełniania zapisów dyrektyw; 

� Uzupełnienie zakresu danych gromadzonych w ramach PMŚ (z uwzględnieniem wymogów 

formatów raportów, ustalonych przez KE); 

� Stworzenie systemu monitoringu gatunków inwazyjnych, zagrażających gatunkom 

i siedliskom naturowym (aktualnie przepisy odnoszące się do gatunków inwazyjnych znajdują 

się w różnych dokumentach, a problem nie jest kompleksowo uregulowany). 

Aktualnie, postępy w przygotowaniu PZO przedstawiają się następująco:  

                                                           
36 wyrok ETS: z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nr C-192/11 - w stosunku do kormorana i czapli siwej oraz wyrok z dnia 15 marca 2012 r. 
w sprawie nr C-46/11 - w stosunku do wydry 
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Obszary z opracowanymi planami:  1,22 % 

Obszary z planami w przygotowaniu: 44,86 % 

Obszary bez planów: 53,92 % 

Źródło: Priorytetowe ramy działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (dane: 

luty 2013 r.) 

 

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 powstają głównie w ramach projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

obszarze Polski” (docelowo 406 PZO) Również Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”. Docelowo do 2014 roku ma powstać 

41 planów zadań ochronnych.  

W odniesieniu do parków narodowych, aktualnie jedynie Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada 

plan ochrony. Pozostałe 22 parki narodowe działają w oparciu o zadania ochronne ustanowione przez 

Ministra Środowiska. Trwa opracowywanie planów ochrony dla 15 z 17 morskich obszarów 

naturowych. Na obszarach Natura 2000, znajdujących się w zarządzie PGL LP powstają plany 

urządzania lasu, które mają jednocześnie pełnić funkcję planów zadań ochronnych. 

Wg aktualnych szacunków37, w okresie 2014-2020 na realizację zobowiązań akcesyjnych w zakresie 

wypełnienia zapisów dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej wymagane są znaczne nakłady finansowe, 

przede wszystkim w następującym zakresie:  

� Opracowanie planów zadań ochronnych dla 523 obszarów Natura 2000 – 10,4 mln Euro 

� Opracowanie planów ochrony dla 45 obszarów Natura 2000 - 5,6 mln Euro 

� Ujęcie zakresu PZO w planach urządzenia lasu dla 280 nadleśnictw - 20,9 mln Euro 

� Prowadzenie Państwowego Monitoringu Przyrodniczego w zakresie Dyrektywy siedliskowej 

i Dyrektywy ptasiej - 13,4 mln Euro 

Łącznie: 50,3 mln Euro 

Dodatkowo, istotne działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, które umożliwią wykonywanie 

zobowiązań akcesyjnych w dłuższej perspektywie to: 

� Przygotowanie strategii, planów ochrony i zarządzania dla gatunków chronionych - 0,5 mln 

Euro 

� Opracowanie strategii i planów zwalczania gatunków inwazyjnych, w tym obcych - 0,7 mln 

Euro 

� Wykup gruntów na terenach objętych siecią Natura 2000 - 62 mln Euro 

� Prowadzenie monitoringu przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w zakresie planów 

zadań ochronnych - 7,5 mln Euro 

Łącznie: 70,7 mln Euro 

                                                           
37: Priorytetowe ramy działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (dane: luty 2013r) 



327 | S t r o n a  

Realizacja ochrony czynnej siedlisk i gatunków to kolejne 946 mln Euro. 

Problem w wypełnianiu wymogów traktatowych wynika z faktu, iż większość parków narodowych, 

parków krajobrazowych i rezerwatów nie ma planów zadań ochronnych, pomimo iż są one ustawowo 

wymagane. Odrębną kwestią pozostaje ogromny koszt wykonania planów-rozporządzenie Ministra 

Środowiska określiło bardzo szeroki zakres tych opracowań. Średni koszt sporządzenia planu zadań 

ochronnych to 60 tys. PLN, a cena waha się od 50-100 tys. PLN, w zależności od wielkości obszaru. 

Aktualizacja informacji nt. stanu realizacji zobowiązań akcesyjnych w obszarze bioróżnorodności nie 

następuje w sposób regularny, jest raczej powiązana z obowiązkami raportowania do Komisji 

Europejskiej. Tym niemniej, informacje w zakresie wyznaczania kolejnych obszarów Natura 2000, 

i tworzenia planów ochrony jest stosunkowo łatwo dostępna dzięki portalom internetowym 

i publikowanym opracowaniom. 

7.3. GOSPODARKA ODPADAMI 

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące wdrożenia 15 aktów prawnych UE38. Należy 

podkreślić, że podstawowym obszarem problemowym, w którym nasze zobowiązania akcesyjne nie 

zostały zrealizowane, jest gospodarka odpadami komunalnymi. Dotyczy to w szczególności 

osiągnięcia docelowych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które 

mogą być kierowane na składowiska odpadów. Kolejnym zagadnieniem jest prawidłowy monitoring 

strumieni odpadów począwszy od wytwarzających (gospodarstw domowych), przez odbiór, po 

zagospodarowanie odpadów. W celu realizacji zobowiązań akcesyjnych zdecydowano się na 

całkowitą zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, przenosząc władztwo 

nad odpadami w ręce gmin. Zmiana ta nazywana często „rewolucją śmieciową” została 

wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na to, że nowy system 

zaczął funkcjonować dopiero od 1 lipca 2013 roku, przy czym wiele gmin nie zdążyło w przepisowym 

terminie z wdrożeniem nowych regulacji, trudno oszacować w jaki sposób te przepisy przełożą się na 

realizację wskaźników w zakresie składowania odpadów biodegradowalnych.  

Kolejnym ważnym zagadnieniem są odpady opakowaniowe. W dniu 13 czerwca 2013 roku weszła 

w życie Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma na celu 

uszczelnienie systemu oraz pełne wdrożenie postanowień dyrektywy 94/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.  

W zakresie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Polska nie uzyskała 

docelowego poziomu zbiórki w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. Zgodnie z raportem GIOŚ za 2012 rok 

poziom ten wyniósł ok. 3,88 kg/mieszkańca/rok. W tej chwili trwają prace nad wdrożeniem 

dyrektywy 2012/19/UE, tzw. dyrektywy WEEE 2, która wprowadza szereg zmian w zakresie odpadów 

elektrycznych i elektronicznych. Również w obszarze gospodarowania tego rodzaju odpadam 

znaczące jest zjawisko szarej strefy, czyli fałszowania dokumentów dotyczących zbiórki 

i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

                                                           
38 Na podstawie: „Analiza stanu wdrożenia przepisów prawa wspólnotowego w obszarach środowisko i gospodarka wodna do krajowego 
porządku prawnego wg stanu na dzień 14 maja 2012r.” opracowanego przez Adriana Kołczewiaka 
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Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących 

z przemysłu ditlenku tytanu 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

W dn. 20.09.2011 przekazane zostało sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na 
temat transpozycji i wykonania dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 
1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu. 
Kolejne sprawozdanie powinno być przekazane do 30.09.2014r. 

Zagrożenie realizacji celów Nie dotyczy 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Przepisy dyrektywy tracą moc ze skutkiem od dnia 07.01.2014 r. w związku 
z zapisami wprowadzonymi dyrektywą 2010/75/WE w sprawie emisji 
przemysłowych, w której to uregulowane zostały kwestie dotyczące odpadów 
pochodzących z przemysłu recykling tytanu. 

Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania 

i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu 

ditlenku tytanu 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Brak danych 

Zagrożenie realizacji celów Brak danych 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Przepisy dyrektywy tracą moc ze skutkiem od dnia 07.01.2014 r. w związku 
z zapisami wprowadzonymi dyrektywą 2010/75/WE w sprawie emisji 
przemysłowych, w której to uregulowane zostały kwestie dotyczące procedur 
nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do 
odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu. 

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, 

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie regulacji w zakresie stosowanie 
komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, w taki sposób, by zapobiec ich 
ewentualnemu szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność, zwierzęta 
i ludzi, zachęcając jednocześnie do prawidłowego stosowania komunalnych 
osadów ściekowych. Dyrektywa określa szczegółowe warunki stosowania 
komunalnych osadów ściekowych, jak również reguluje kwestie dotyczące 



329 | S t r o n a  

analizy osadu i gleby, czy też metodyki poboru próbek. 

Zagrożenie realizacji celów Nie dotyczy 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (DzU 2010, Nr 137, poz. 924) 

Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów 

mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady 

pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Brak danych 

Zagrożenie realizacji celów Brak danych 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Przepisy dyrektywy tracą moc ze skutkiem od dnia 07.01.2014 r. w związku 
z zapisami wprowadzonymi dyrektywą 2010/75/WE w sprawie emisji 
przemysłowych, w której to uregulowane zostały kwestie dotyczące procedur 
harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację 
zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku 
tytanu. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

W dn. 16 lutego 2011r. Komisja Europejska wystosowała zarzuty formalne 
dotyczące naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie nieprawidłowej 
transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego. 

Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Celem dyrektywy jest ujednolicenie środków dotyczących gospodarowania 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu zapobiegania ich wpływowi 
na środowisko lub zmniejszenia takiego wpływu, jak również w celu zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia przeszkód w handlu 
i zakłócenia oraz ograniczenia konkurencji w UE. Dyrektywa ustanawia środki 
mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 
stworzenie ram prawnych w zakresie wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu 
oraz innych form odzysku tych odpadów opakowaniowych, a przez to także 
pośrednio zmniejszenie ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów. Poniżej 
przedstawione zostały zobowiązania wynikające z przepisów dyrektywy oraz 
horyzont czasowy wyznaczony na ich realizację: 

31.12.2014 osiągnięcie dla określonych rodzajów materiałów poziomów 
odzysku i recyklingu w przedziale wielkości 15%-60% 
(zróżnicowany poziom dla różnego rodzaju materiałów) 
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Zagrożenie realizacji celów 

Stosownie do uzyskanych informacji w roku 2010 udało się osiągnąć, wynikające 
z przepisów prawa krajowego, poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych 
rodzajów opakowań w przedziale wielkości 21-60%, przy czym zgodnie z polskimi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w 
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych), w przedmiotowym horyzoncie czasowym minimalne poziomy 
odzysku i recyklingu powinny wynieść 15-52%. Pomimo osiągnięcia wyższych niż 
zakładane poziomów odzysku i recyklingu dostrzeżone zostało zagrożenie 
realizacji celów dyrektywy wynikające z możliwości fałszowanie dokumentacji 
potwierdzającej wykonanie odzysku i recyklingu. W tym zakresie niezbędne jest 
zapewnienie mechanizmów minimalizujących wystąpienie takiego ryzyka, w tym 
np. poprzez odpowiednie działania legislacyjne. W przypadku zasadności 
zagrożenia związanego z możliwością fałszowania dokumentacji potwierdzającej 
wykonanie odzysku i recyklingu, wątpliwa może być wiarygodność danych 
uzyskanych za rok 2010 i lata wcześniejsze. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Okres przejściowy na mocy Traktatu Akcesyjnego do 31.12.2007 r. (dla celów 
ustanowionych w dyrektywie na rok 2001) 

Uwagi 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, która harmonizuje polskie prawo do prawa UE. 

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych 

bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Celem dyrektywy jest stworzenie mechanizmów zapewniających, że 
unieszkodliwianie PCB, dekontaminacja lub unieszkodliwianie urządzeń 
zawierających PCB i/lub unieszkodliwianie zużytego PCB będzie prowadzone 
w sposób kontrolowany i zapewniający całkowitą likwidację tych substancji. 
Przepisy dyrektywy określają warunki przeprowadzania powyższych procesów. 
Jednocześnie w terminie do 31.12.2010r. Państwa Członkowskie mają obowiązek 
dekontaminacji i/lub unieszkodliwienia urządzeń oraz PCB w nich zawartych, 
które podlegają inwentaryzacji zgodnie z 330 art. 4 ust. 1 dyrektywy. 

Zagrożenie realizacji celów 

Stosownie do uzyskanych informacji Polska nie spełniła we wskazanym terminie 
ww. obowiązku unieszkodliwienia zużytych PCB oraz dekontaminacji lub 
unieszkodliwienia PCB i urządzenia zawierające PCB. Według stanu na dzień 31 
grudnia 2010r. pozostało do unieszkodliwienia 801,676 Mg urządzeń 
zawierających PCB. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Skuteczna implementacja dyrektywy wymaga dokończenia procesu 
unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB, działania w tym zakresie 
powinny mieć charakter priorytetowy zarówno dla przemysłu, jak i dla 
administracji, szczególnie w aspekcie właściwości chemicznych PCB. 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 
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Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie jednolitych kryteriów i procedur 
związanych z procesem składowania odpadów, wymagań technicznych 
dotyczących składowisk przeznaczonych do składowania określonych rodzajów 
odpadów, czy prowadzeniem monitoringu. Ponadto w dyrektywie określone 
zostały następujące cele szczegółowe: 

31.12.2010 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach 
odpadów do poziomu 75% w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w roku 1995 

31.12.2013 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach 
odpadów do poziomu 50% w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w roku 1995 

31.12.2020 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach 
odpadów do poziomu 35% w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w roku 1995 

Zagrożenie realizacji celów 

Na dzień 31.12.2010 r. nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu – ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania na składowiskach odpadów do poziomu 75% w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w roku 1995/ograniczono masę odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na 
składowiskach odpadów do poziomu około 79% /. Wdrożenie dyrektywy 
1999/31/WE obarczone jest wciąż bardzo dużym ryzykiem, przede wszystkim ze 
względu na obowiązek zmniejszenia do końca roku 2013 i 2020 masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach 
odpadów odpowiednio do 50% i 35% masy tych odpadów składowanych w roku 
1995. Realizacja celu wymaga działań systemowych, które pozwolą m.in. na 
wydzielenie odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych, 
czyli przede wszystkim ich selektywnego zbierania. Obok systemów selektywnego 
zbierania konieczna jest budowa instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów, jak również biologicznego przekształcania odpadów (w tym 
zmieszanych odpadów komunalnych).  

Obecny stan prawny zawiera regulacje, które mają umożliwić realizację w/w celu 
redukcyjnego. Niestety ze względu na późne wdrożenie ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i brak aktów wykonawczych, nie ma 
szans osiągnięcia do końca 2013 roku celu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na 
składowiskach odpadów do poziomu 50% w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w roku 1995.  

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

31.12.2011 – ostateczny termin od którego Polska nie może składować odpadów 
na składowiskach nie spełniających wymagań określonych przepisami dyrektywy 
(obowiązek dostosowania składowisk nie spełniających wymagań do przepisów 
dyrektywy) 

Uwagi 

Niezbędna jest harmonizacja działań w obszarach dotyczących niniejszej 
dyrektywy oraz dyrektywy 2008/98/WE, gdyż w wielu obszarach powinny być one 
traktowane wspólnie (szczególnie w realiach Polski, gdzie unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych od dziesięcioleci bazuje na składowaniu odpadów). 
Wdrożenie aktów prawnych z obszaru gospodarki odpadami wymaga ponadto 
ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa (element edukacji 
ekologicznej), w tym promowania działań zgodnych z hierarchią postępowania z 
odpadami. 
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Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

W dn. 26 marca 2012 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię 
w przedmiocie naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie nieprawidłowej 
transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego 

Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Dyrektywa określa środki, których celem jest przede wszystkim zapobieganie 
powstawaniu odpadów z pojazdów, ponowne użycie i recykling lub inne formy 
odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, aby zmniejszyć ilość 
odpadów do unieszkodliwienia i polepszyć wyniki działań związanych z ochroną 
środowiska, podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze 
zaangażowane w pełny cykl życia pojazdu, a szczególnie bezpośrednio 
zaangażowane w przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto 
dyrektywa określa minimalne wymagania techniczne dotyczące procesu 
przetwarzania. Poniżej przedstawione zostały zobowiązania wynikające 
z przepisów dyrektywy oraz horyzont czasowy wyznaczony na ich realizację: 

01.01.2006 
ponowne użycie i odzysk 85% w odniesieniu do średniej masy 
pojazdu i roku 

01.01.2006 
ponowne użycie i recykling 80% w odniesieniu do średniej 
masy pojazdu i roku 

01.01.2015 
ponowne użycie i odzysk 95% w odniesieniu do średniej masy 
pojazdu i roku 

01.01.2015 
ponowne użycie i recykling 85% w odniesieniu do średniej 
masy pojazdu i roku 

Zagrożenie realizacji celów 

Stosownie do uzyskanych informacji w roku 2011 udało się osiągnąć następujące 
poziomy: 

ponowne użycie i odzysk 91,5%, 
ponowne użycie i recykling 89,5%. 

Jedna z propozycji, która mogłaby pozwolić na uzyskanie poziomu ponownego 
użycia i odzysku równego 95% w odniesieniu do średniej masy pojazdu i roku 
wymaga wykorzystania części odpadów z demontażu pojazdów jako paliwa 
(proces R1) (obecnie w znikomym stopniu).  

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu m.in. pełną 
transpozycję niniejszej dyrektywy, został w dniu 29 maja 2013 r. przekazany 
do Komitetu Stałego Rady Ministrów II. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 

spalania odpadów 

Termin transpozycji W przypadku Polski – dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004) 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów 

Wdrożenie aktu prawnego, Nie dotyczy  
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cele 

Zagrożenie realizacji celów Nie dotyczy 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 

Przepisy dyrektywy tracą moc ze skutkiem od dnia 07.01.2014 r. w związku 
z zapisami wprowadzonymi dyrektywą 2010/75/WE w sprawie emisji 
przemysłowych, w której to uregulowane zostały kwestie dotyczące spalania 
odpadów, objęte obecnie niniejszą dyrektywą. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Termin transpozycji 13.08.2004 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Brak zarzutów KE 

Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie skutecznych regulacji prawnych 
dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego i powstających z niego 
odpadów. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek stworzenia 
systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 
z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności producenta.  

31.12.2008 
Osiągnięcie poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 4 kg/mieszkańca/rok 

31.12.2008 
Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu w zależności od grupy 
sprzętu, określonej w załączniku nr IA do dyrektywy (w przedziale 
wielkości 50% - 80%) 

Zagrożenie realizacji 
celów 

Wg danych GIOŚ w roku 2012 udało się uzyskać poziom zbierania odpadów ZSEE 
wynoszący 3,88 kg/mieszkańca/rok zatem nie udało się osiągnąć poziomu 
określonego w dyrektywie. Jako powody nieosiągnięcia przedmiotowego celu 
należy wskazać w głównej mierze: 

niską świadomość społeczeństwa, a co za tym idzie niską aktywność społeczną,  
brak większej aktywności wprowadzających i organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w zakresie edukacji ekologicznej, 
osiąganie jedynie wyznaczonych minimalnych poziomów zbierania, 
brak odpowiedniej infrastruktury – sieci zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
istnienie szarej strefy związanej z zagospodarowaniem zużytego sprzętu. 

Zgodnie z informacjami udało się osiągnąć określone poziomy odzysku i recyklingu 
dla poszczególnych grup sprzętu. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Polska uzyskała dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymogów dyrektywy. 
Pełna zgodność z dyrektywą powinna zostać osiągnięta do 31.12.2008r. 

Uwagi Do 14 lutego 2014 należy uchwalić nową Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, która transponuje zapisy Dyrektywy nr 2012/19/UE. Termin 
może być zagrożony. Projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym został we wrześniu 2013 roku zatwierdzony przez 
Radę Ministrów. 

 



334 | S t r o n a  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 

2004/35/WE 

Termin transpozycji 01.05.2008 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

W dn. 27 października Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię 
w przedmiocie naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie nieprawidłowej 
transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego. 

Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Niniejsza dyrektywa określa środki, procedury i wskazówki mające na celu 
zapobieganie lub zmniejszanie, w najszerszym możliwym zakresie, wszelkich 
niekorzystnych skutków dla środowiska, w szczególności wody, powietrza, gleby, 
fauny i flory oraz krajobrazu, oraz wszelkich wynikających z tego zagrożeń dla 
zdrowia ludzkiego, spowodowanych gospodarowaniem odpadami pochodzącymi 
z przemysłu wydobywczego. Poniżej zestawione zostały obowiązki wynikające 
z dyrektywy oraz horyzont czasowy wyznaczony na ich realizację: 

01.05.2012 

wykonanie spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, włącznie z opuszczonymi obiektami 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, włącznie 
z opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, zlokalizowanych na ich terytorium, które 
wywierają poważny negatywny wpływ na środowisko lub mogą 
stać się w średnio lub krótkoterminowej perspektywie 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.  

Cel został zrealizowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

01.05.2014 
zapewnienie wdrożenia przepisów dotyczących gwarancji 
finansowej określonej w dyrektywie. 

Zagrożenie realizacji celów 

Dla celu dotyczącego zapewnienia wdrożenia przepisów dotyczących gwarancji 
finansowej, na zlecenie DGO została wykonana ekspertyza mająca na celu 
ustalenie wytycznych dotyczących określenia sposobu obliczania, potwierdzenia 
posiadania, terminów i zakresu weryfikacji wielkości, dysponowania oraz formy 
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem aktu prawnego mającego na celu zapewnienie wdrożenia 
przepisów dotyczących gwarancji finansowej. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Warunkowość ex-ante Nie dotyczy 

Uwagi 
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 16 listopada 2012 roku, ma na celu m.in. pełną transpozycję 
niniejszej dyrektywy. 

 

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii 

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG 

Termin transpozycji 26.09.2008 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

W dn. 24 listopada 2011 r. Komisja Europejska wystosowała zarzuty formalne 
w przedmiocie naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie nieprawidłowej 
transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego 

Wdrożenie aktu Celem dyrektywy jest stworzenie ram prawnych dotyczących wprowadzania do 
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prawnego, cele obrotu baterii i akumulatorów, jak również regulacja kwestii zbierania, 
przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. 
Celem pośrednim jest uzupełnienie odpowiednich przepisów prawnych UE 
w zakresie odpadów oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania systemu 
zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów, który pozwoli na osiągnięcie 
wysokiego poziomu zbierania i recyklingu tych odpadów. Poniżej przedstawione 
zostały cele określone przepisami dyrektywy: 

26.09.2012 
25% poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów 
przenośnych 

26.09.2016 
45% poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów 
przenośnych 

Zagrożenie realizacji celów 

Stosownie do uzyskanych informacji osiągnięte zostały ustalone polskim prawem 
poziomy zbierania wzrastające rokrocznie do poziomu określonego na rok 2012. 
W roku 2010 udało się osiągnąć poziom zbierania 18%, który jest zgodny 
z regulacjami przepisów krajowych. Należy jednocześnie zauważyć, że nie 
wszystkie eksploatowane instalacje, charakteryzują się wymaganym poziomem 
efektywności recyklingu. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach, który ma na celu 
m.in. pełną transpozycję niniejszej dyrektywy, został w dniu 26 sierpnia 2013 r. 
przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 

Termin transpozycji 12.12.2010 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

W dn. 26 kwietnia 2012 r. Komisja Europejski wystosowała skargę do TSUE 
w związku z brakiem notyfikacji krajowych środków wykonawczych. KE 
zaproponowała nałożenie kar pieniężnych w wysokości 67 314 Euro dziennie 

Wdrożenie aktu 
prawnego, cele 

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie ram prawnych, które pozwolą na 
ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, w szczególności poprzez zapobieganie 
i zmniejszenie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów 
i gospodarowania nimi. Dyrektywa określa hierarchię postępowania z odpadami. 
Instrumentem służącym do realizacji celów dyrektywy są plany gospodarki 
odpadami, jak również programy zapobiegania powstawaniu odpadów, które 
państwa członkowskie muszą opracować najpóźniej do 12.12.2013 r. Poniżej 
zestawione zostały cele zapisane w dyrektywie oraz horyzont czasowy 
wyznaczony na ich realizację: 

31.12.2015 
Zorganizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów, 
który będzie obejmował przynajmniej strumienie odpadów 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

31.12.2020 

przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu materiałów 
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości 
innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie 
odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, 
zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 % 
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31.12.2020 

przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu i innych 
sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania 
wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, 
w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału 
występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją 
zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, 
zostanie zwiększone wagowo do minimum 70 % 

Zagrożenie realizacji celów 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w latach 2009-2010 Polska osiągnęła poziom 
odzysku odpadów z grupy 17 – Odpady z remontów, budowy i demontażu 
wynoszący około 79%, zatem można przyjąć, że podjęte przez Polskę środki 
niezbędne do realizacji przedmiotowego celu dyrektywy są skuteczne i pozwalają 
na jego osiągnięcie.  

Brakuje natomiast aktów wykonawczych, które mają stanowić szkielet systemu 
pozwalającego na realizację założonych celów dotyczących selektywnego 
zbierania i ponownego użycia i recyklingu strumieni odpadów papieru, metalu, 
plastiku i szkła. Niniejsza dyrektywa została uwzględniona w warunkowości ex-
ante, niezbędna jest zatem jej pełna transpozycja w celu uzyskania finansowania 
w ramach WRF 2014-2020. Przy braku mechanizmów natury administracyjnej 
i prawnej trudno jest ocenić skuteczność i stopień implementacji, w szczególności 
wobec zdefiniowanych dla poszczególnych celów horyzontów czasowych. 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi 
Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która ma na celu m.in. 
pełną transpozycję niniejszej dyrektywy.  

 

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie przemieszczania odpadów 

Termin transpozycji Nie dotyczy 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Nie dotyczy 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Nie dotyczy  

Zagrożenie realizacji celów Nie dotyczy 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Okres przejściowy zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego, który upłynął 
31.12.2012 r. ( zgodnie z 336rt. 63 rozporządzenia) dotyczy kierowanych do Polski 
wysyłek: odpadów przeznaczonych do odzysku z tzw. „zielonej listy” – objęcie 
procedurą zgłoszenia, wybranych grup odpadów przeznaczonych do odzysku 
z tzw. „bursztynowej listy” oraz odpadów spoza list przeznaczonych do odzysku – 
objęcie surowszym reżimem kontroli. 

Uwagi  
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Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń 

organicznych 

Termin transpozycji Nie dotyczy 

Zarzuty KE oraz ich 
charakter 

Nie dotyczy 

Wdrożenie aktu prawnego, 
cele 

Celem rozporządzenia jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska naturalnego przed 
trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi poprzez zakazanie, wyeliminowanie 
w możliwie szybkim czasie lub ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu 
i stosowania substancji będących przedmiotem Konwencji Sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Stosowne regulacje dotyczą 
substancji wskazanych w poszczególnych załącznikach rozporządzenia. Państwa 
Członkowskie przekazują roczne sprawozdania na temat kontroli i wprowadzania 
do obrotu trwałych zanieczyszczeń organicznych.  

Zagrożenie realizacji celów Nie dotyczy 

Derogacje z Traktatu 
Akcesyjnego 

Nie dotyczy 

Uwagi  

Źródło: Na podstawie „Analiza stanu wdrożenia przepisów prawa wspólnotowego w obszarach środowisko i gospodarka 

wodna do krajowego porządku prawnego wg stanu na dzień 14 maja 2012r.” opracowanego przez Adriana Kołczewiaka 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 potrzeby finansowe można podzielić na 

inwestycyjne i nieinwestycyjne. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane są głównie tworzeniem 

regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Są to głównie następujące rodzaje 

inwestycji: 

� Budowa spalarni odpadów komunalnych 

� Wyposażenie RIPOK w niezbędne technologie i urządzenia 

� Budowa i wyposażenie PSZOK 

� Dostosowanie składowisk odpadów do wymagań UE 

� Rekultywacja składowisk odpadów 

Potrzeby nieinwestycyjne związane są z utworzeniem i uruchomieniem Bazy danych o produktach, 

opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO), koordynacji i wspierania prac naukowo-badawczych 

w zakresie gospodarki odpadami oraz przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-

edukacyjnej na temat postępowania z odpadami z gospodarstw domowych. 

Tabela . Szacunkowe potrzeby finansowe w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2011-2016 wg Kpgo 

2014 

Lp. Rodzaj działania 
Koszt ogółem 

mln PLN 

1 Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 6 792 

2 
Utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i 
gospodarce odpadami (BDO) 

7 

3 
Koordynacja i wspieranie realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie 
gospodarki odpadami 

20 

4 
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na 
temat postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych 

2 

Łącznie: 6 821 



338 | S t r o n a  

 

Innym źródłem informacji o wymaganych potrzebach inwestycyjnych jest dokument opracowany 

przez Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami w dniu 15 grudnia 2010 roku.39 

W tabeli poniżej przedstawiono szacowane koszty inwestycyjne w latach 2011 – 2020. 

Tabela . Szacowane koszty inwestycyjne w latach 2011 – 2020 

Lp. Rodzaj instalacji/obiektu Parametr Koszty [mln PLN] 

1 Punkty selektywnego zbierania odpadów 2500 punktów 1750 

2 
Zakłady termicznego przetwarzania odpadów 

(zmieszanych) 

Zdolność przerobowa 3,4 mln 

Mg/rok 

9520 

3 
Zakłady mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów 

Instalacje proste:  

1,7 mln Mg/rok 

Instalacje zaawansowane: 

1,7 mln Mg/rok 

4420 

4 
Zakłady termicznego przetwarzania odpadów 

(RDF) 
0,9 mln Mg/rok 

2520 

5 Składowiska odpadów 3,16 mln Mg/rok 1580 

Łącznie 19 790 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu Ministerstwa Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, 15 

grudnia 2010 r. 

Obliczone przez MŚ koszty inwestycyjne są znacznie wyższe niż określone w Kpgo 2014 i wynoszą 

blisko 20 mld PLN. Różnica kosztów związanych z budową instalacji wynosi ok. 13 mld PLN! W tym 

miejscu należy podkreślić, że konieczna jest rzetelna i oparta o aktualną sytuację analiza niezbędnych 

inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za osiągnięcie docelowego stopnia 

redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpowiedzialne są gminy. Wskaźnik ten 

powinien w 2020 roku wynieść 35% masy odpadów wytworzonych w 1995 roku. W zakresie 

pozostałych rodzajów odpadów decyduje zasada „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, więc 

odpowiedzialni są odpowiednio tzw. wprowadzający (opakowania, baterie, sprzęt, itp.), czyli 

producenci, importerzy, czy też dokonujący międzywspólnotowego nabycia. 

Przepisy dotyczące gospodarki odpadami precyzują w jaki sposób należy sprawozdawać wykonanie 

określonych w tych przepisach obowiązków. W poniższej tabeli przedstawiono jakie podmioty 

zaangażowane są w monitoring, w ramach poszczególnych ustaw. Podstawowym problemem jest 

jednak brak spójności pomiędzy poszczególnymi systemami, jak również brak przepływu informacji 

pomiędzy poszczególnymi rejestrami. Z pewnością planowana do realizacji „baza danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” może zwiększyć przejrzystość i spójność 

zbieranych informacji oraz dokonać ich centralizacji. Obecnie prowadzony system oparty 

o sprawozdania w formie papierowej, jest wysoce nieefektywny i podatny na błędy.  

Najważniejsze działania zmierzające do poprawy monitoringu zobowiązań środowiskowych: 

                                                           
39Oszacowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie instalacji i obiektów do zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w latach 

2011-2020, Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, 15 grudnia 2010 roku. 
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� Wprowadzenie centralnej bazy danych gromadzącej dane o wszystkich produktach 

i odpadach z nich powstających (przykład – wprowadzanie urządzenia elektronicznego 

zasilanego baterią w opakowaniu; obecnie 3 rodzaje sprawozdawczości z 3 różnych ustaw, 

które są niemożliwe do porównania), 

� Powołanie centrum monitoringu (np. w ramach GIOŚ), który zajmowałoby się analizą 

i porównywaniem danych oraz publikacją raportów, 

� Ujednolicenie zasad sprawozdawczości, adresatów oraz zwiększenie częstotliwości raportów 

(po wprowadzeniu wersji elektronicznej bazy) 

W Kpgo 2014 określone zostały odpowiednie wskaźniki i informacje, które muszą znajdować się za 

każdy rok w okresie sprawozdawczym w sprawozdaniu z realizacji Kpgo i WPGO. Znajduje się tam 109 

różnych informacji dotyczących wszystkich dziedzin gospodarowania odpadami. Zostaną podane 

zbiorcze zdolności przerobowe poszczególnych instalacji oraz zostanie przeprowadzona analiza, czy 

zdolności przerobowe poszczególnych typów instalacji są wystarczające do zagospodarowania 

odpadów powstających na obszarze kraju. Źródłem danych do czasu utworzenia BDO będą 

sprawozdania z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskiwane 

z poszczególnych resortów oraz dane statystyczne.  
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Tabela . Sprawozdawczość i monitoring w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów (stan na III kwartał 2013) 

Lp. Nazwa ustawy Zadania/Monitoring 
Podmiot 

odpowiedzialny za 
monitoring 

Podmiot odpowiedzialny za 
raportowanie 

Uwagi 

1 

Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach 

Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym 
realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości 

Gmina 
Podmiot odbierający odpady 
komunalne 

Sprawozdania kwartalne 

2 
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Marszałek 
Województwa 

WIOŚ 

Wójt, burmistrz lub prezydent Sprawozdania roczne 

3 
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie województwa 

Ministerstwo 
Środowiska 
 

Marszałek Województwa Sprawozdania roczne 

4 Ustawa o odpadach 
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach 
i gospodarowaniu nimi 

Marszałek 
Województwa 

Wytwórca/Zbierający/ 
Przetwarzający odpady 

Sprawozdania roczne 

Nie dotyczy 
gospodarujących 
odpadami komunalnymi 

5 
Ustawa o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi 

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi 

Marszałek 
Województwa 

Wprowadzający opakowania/ 
produkty w opakowaniach/ 
organizacja odzysku 

Sprawozdania roczne 

6 
Ustawa o opakowaniach 
i odpadach 
opakowaniowych 

Roczne sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych 
bateriach i akumulatorach 

Marszałek 
Województwa 

Zbierający/ Przetwarzający/ 

Wprowadzający 
Sprawozdania roczne 

7 
Ustawa o zużytym sprzęcie 
elektrycznym 
i elektronicznym  

Sprawozdania o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

GIOŚ 

Wprowadzający/ Organizacja 
odzysku 

Zbierający/ Zakład przetwarzania/ 
Prowadzący odzysk 

Co 6 miesięcy 

8 
Ustawa o recyklingu 
pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 

Roczne sprawozdanie o liczbie i masie pojazdów przyjętych do 
demontażu oraz gospodarowaniu odpadami powstającymi 
w wyniku demontażu lub strzępienia. 

Marszałek 
Województwa 

Prowadzący stację demontażu/ 

Prowadzący strzępiarkę 

 

Sprawozdania roczne 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zgodnie z Kpgo 2014 informacje muszą być aktualizowane za każdy rok w okresie sprawozdawczym, 

a następnie przedstawiane w postaci tabel szczegółowych i wskaźników ogólnych. W tabeli poniżej 

przedstawiono sposób prezentacji wskaźników ogólnych. Informacje aktualizowane są na podstawie 

dostępnych baz danych (opisanych w punkcie 23) oraz na podstawie sprawozdań z realizacji WPGO 

i Kpgo. Docelowo informacje będą dostępne w bazie danych o produktach, opakowaniach 

i gospodarce odpadami (BDO). BDO będzie prowadzona centralnie, natomiast odpowiedzialność za 

prawidłowe wprowadzanie i weryfikację danych spocznie na Marszałkach województw.  

Konieczne jest szybkie podjęcie prac nad BDO. Taka baza pozwoliła by na bieżącą ocenę i monitoring 

stanu zobowiązań akcesyjnych.  

 

7.4. OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

W obszarze ochrony powietrza zidentyfikowano 8 aktów prawa wspólnotowego wymagających 

transpozycji, w tym: 

� 4 dyrektywy, które zostały uchwalone na poziomie Wspólnoty przed wejściem Polski do UE, 

a zatem termin transpozycji minął 1 maja 2004 r. czyli w dniu akcesji Polski do Unii 

Europejskiej: 

� Dyrektywa 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych 

związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas 

niektórych czynności i w niektórych urządzeniach. 

� Dyrektywa 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania. 

� Dyrektywa 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji 

dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. 

� Dyrektywa 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu w otaczającym 

powietrzu. 

� 3 dyrektywy, które zostały uchwalona na poziomie Wspólnoty po wejściu Polski do UE, które 

nie zostały transponowane w terminie i dla których KE wystosowała formalne zarzuty 

dotyczące braku lub niepełnej transpozycji aktu: 

DYREKTYWA 2008/50/WE Z DNIA 21 MAJA 2008 R. W SPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I CZYSTSZEGO POWIETRZA 

DLA EUROPY (CAFE ) Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 12 CZERWCA 2010 R.  

Stan: Komisja Europejska skierowała w styczniu 2012 r. skargę do Trybunału Sprawiedliwości 

w przedmiocie braku transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego z wnioskiem 

o nałożenie na Polskę kar finansowych w wysokości 71,5 tys. euro dziennie. Dyrektywa została 

wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację Ustawy - Prawo ochrony środowiska 

w kwietniu 2012 r. 

DYREKTYWA 2009/126/WE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. W SPRAWIE ODZYSKIWANIA OPARÓW PALIWA NA 

ETAPIE II PODCZAS TANKOWANIA POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 1 STYCZNIA 

2012 R. 

Stan: dnia 22 marca 2012 r. Komisja Europejska wystosowała zarzuty formalne dotyczące niepełnej 

notyfikacji aktu prawnego.  
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2 DYREKTYWY, KTÓRE ZOSTAŁY UCHWALONE NA POZIOMIE WSPÓLNOTY PO WEJŚCIU POLSKI DO UE, KTÓRA NIE 

ZOSTAŁA TRANSPONOWANA W TERMINIE, BEZ FORMALNYCH ZARZUTÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ: 

DYREKTYWA 2004/107/WE Z DNIA 15 GRUDNIA 2004 R. W SPRAWIE ARSENU, KADMU, RTĘCI, NIKLU 

I WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W OTACZAJĄCYM POWIETRZU Z TERMINEM 

TRANSPOZYCJI 15 LUTEGO 2007 R. 

Stan: Dyrektywa wdrożona poprzez Rozporządzenie Ministra Środowiska w dnia 3 marca 2008 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, a zatem 

termin transpozycji odpowiednio 3 kwietnia 2008 r. oraz 31 stycznia 2009 r. 

DYREKTYWA 2010/75/UE Z DNIA 24 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE EMISJI PRZEMYSŁOWYCH (DYREKTYWA IED) 

Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 7 STYCZNIA 2013 R. PRZY CZYM WYMAGANE JEST, IŻ DO 7 STYCZNIA 2014 R. ZAPEWNIONA 

JEST ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DYREKTYWY DLA INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH, DO 7 STYCZNIA 2015 R. ZAPEWNIONA JEST 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DYREKTYWY DLA INSTALACJI Z NOWYCH BRANŻ ORAZ DO 1 STYCZNIA 2016 R. ZAPEWNIONA 

JEST ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DYREKTYWY DLA LCP. 

Stan: na chwilę obecną, pomimo braku terminowej transpozycji, nie zostało wszczęte postępowanie 

wobec Polski. Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie wdrożenia Dyrektywy IED 

jest obecnie na etapie prac rządowych (przed Radą Ministrów). KE stwierdziła natomiast 

nieprawidłową transpozycję dyrektyw (1999/13/WE, 2001/80/WE) zastępowanych przez dyrektywę 

IED, jednak zdecydowała się nie rozpoczynać postępowania w tej sprawie, dając czas na usunięcie 

nieprawidłowości do czasu transpozycji Dyrektywy IED. 

W zakresie ochrony klimatu zidentyfikowano następujące akty prawa wspólnotowego: 

DYREKTYWA 2003/87/WE USTANAWIAJĄCA SYSTEM HANDLU PRZYDZIAŁAMI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH WE 

WSPÓLNOCIE ORAZ ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ RADY 96/61/WE Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 1 MAJA 2004 R. 

Stan: zapisy Dyrektywy wdrożone poprzez Ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawieniami 

do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz akty wykonawcze do niej. 

DYREKTYWA 2004/101/WE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2004 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2003/87/WE 

USTANAWIAJĄCĄ SYSTEM HANDLU PRZYDZIAŁAMI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH WE WSPÓLNOCIE, 

Z UWZGLĘDNIENIEM MECHANIZMÓW PROJEKTOWYCH PROTOKOŁU Z KIOTO (TZW. DYREKTYWA „ŁĄCZĄCA”) 

Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 13 LISTOPADA 2005 R. 

Stan: zapisy Dyrektywy wdrożone poprzez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 

uprawieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

DYREKTYWA 2008/101/WE Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2003/87/WE W CELU 

UWZGLĘDNIENIA DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ W SYSTEMIE HANDLU PRZYDZIAŁAMI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH WE 

WSPÓLNOCIE Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 2 LUTEGO 2010 R. 

Stan: zapisy Dyrektywy wdrożone poprzez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu 

uprawieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
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DYREKTYWA 2009/29/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2003/87/WE W CELU 

USPRAWNIENIA I ROZSZERZENIA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH (TZW. DYREKTYWA EU ETS) Z TERMINAMI TRANSPOZYCJI 31 GRUDNIA 2009 I 31 GRUDNIA 2012 R. 

Stan: Część zapisów Dyrektywy została wdrożona poprzez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie handlu uprawieniami do emisji gazów cieplarnianych. We wrześniu 2013 r. KE jednak 

oficjalnie wezwała Polskę do przyjęcia krajowych środków dotyczących wdrożenie dyrektywy EU ETS 

w postaci uzasadnionej decyzji, stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego, do zapewnienia zgodności z prawem UE. 

Biorąc powyższe pod uwagę, znamienne jest, iż wszystkie akty prawa wspólnotowego w zakresie 

ochrony klimatu były wdrożone z opóźnieniem. 

Należy podkreślić, iż najważniejszym powodem zarzutów KE związanym z transpozycją prawa 

wspólnotowego dot. ochrony powietrza jest nieterminowość oraz niepełne przeniesienie prawa UE 

do prawodawstwa krajowego. 

Należy wskazać, iż Polska, ze względu na specyfikę sektora energetycznego oraz sektora bytowo-

komunalnego ma duży problem z jakością powietrza. Standardy określone dyrektywą CAFE 

w odniesieniu do pyłu PM10 oraz dyrektywą 2004/107/WE w odniesieniu do benzo(a)pirenu są 

przekroczone w większości stref w kraju.  

Resortem odpowiedzialnym za ochronę powietrza i ochronę klimatu w Polsce jest Ministerstwo 

Środowiska. Minister Środowiska jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i realizację krajowego 

programu ochrony powietrza., jak również wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego 

(w zakresie EU ETS i non-ETS).  

Biorąc pod uwagę lokalny charakter zanieczyszczenia powietrza, za działania ochrony powietrza np. 

w zakresie tworzenia i opiniowania programów ochrony powietrza odpowiedzialny jest samorząd 

lokalny tj. Zarząd Województwa oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta. 

Za monitoring środowiska w Polsce na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym za 

monitoring jakości powietrza odpowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie 

Inspektoraty Ochrony Środowiska. 

Ze względu na specyfikę zagadnień związaną z ochroną powietrza istnieje współpraca zarówno 

z Ministerstwem Gospodarki (m.in. w zakresie ochrony klimatu) oraz Ministerstwem Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej (m.in. w odniesieniu do kwestii oparów paliw). 

Ocena sumarycznych kosztów działań związanych z wdrożeniem wszystkich wymagań prawnych 

w zakresie ochrony powietrza w Polsce nie jest możliwa. Szacuje się, iż największe koszty związane 

będą z realizacją zadań związaną z działaniami naprawczymi określonymi w programach ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia standardów określonych w Dyrektywie CAFE oraz osiągnięcia bardziej 

rygorystycznych dopuszczalnych wielkości emisji w instalacjach w ramach Dyrektywy IED. 

Szacuje się, iż koszt dostosowania Polski do prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony powietrza 

będzie wynosił kilkadziesiąt mld zł, przy czym na podstawie Uzasadnienia i Oceny skutków regulacji 

nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska wdrażającej dyrektywę CAFE szacuje się, iż największy 

koszt związany będzie z opracowaniem i wdrożeniem programów ochrony powietrza (28 643 929 tys. 

PLN w perspektywie 2020 r.) oraz wdrożeniem wymagań dyrektywy IED, których koszt na chwilę 

obecną nie jest możliwy do oszacowania. Należy podkreślić, iż w celu oszacowania kosztów 
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wdrożenia dyrektywy IED w lipcu 2013 r. Ministerstwo Środowiska wystąpiło do prowadzących 

instalacje z prośbą o wypełnienie ankiety dot. oszacowania kosztów wdrożenia dyrektywy. Wyniki 

ankiet nie są publicznie dostępne. 

Odnośnie kosztów wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego, wyniki były bardzo zróżnicowane 

w zależności od przyjętej metodologii. Przykładowo Ernst & Young w 2008 r. szacował, iż na skutek 

wprowadzenia rozwiązań pakietu energetyczno-klimatycznego Polska poniesie koszty bezpośrednie 

dla sektora energetycznego w wysokości ok. 2 mld PLN w 2015 r. (1,3% PKB) oraz do ok. 8 mld PLN 

w 2020 r. (4% PKB) i 15 mld PLN w 2030 r. (4,8% PKB). Natomiast według analiz Banku Światowego 

polityka klimatyczna UE może obniżać PKB Polski od 0,5 do 1% rocznie do 2030 roku. Wg natomiast 

raportu Krajowej Izby Gospodarczej w 2015 roku obciążenia ponoszone przez polski przemysł, 

wynikające z już realizowanych unijnych zobowiązań klimatycznych, wyniosą 5 mld PLN rocznie. 

Monitoring realizacji zobowiązań środowiskowych tj. transpozycji prawa wspólnotowego 

prowadzony jest w ramach procesu rządowego na poziomie horyzontalnym przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych. Regularnie (raz na pół roku) przygotowywana jest przez Ministerstwo 

Środowiska informacja dotycząca stanu zaawansowania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego 

oraz ewentualnych powodów opóźnień do przedstawienia innym resortom podczas posiedzeń 

Komitetu do Spraw Europejskich. W ramach resortu środowiska prowadzony jest bieżący monitoring 

wypełniania wspólnotowych zobowiązań środowiskowych przez wyznaczony do tego celu 

Departament (Biuro Ministra, Departament Prawny lub w przeszłości Departament Współpracy 

z Zagranicą). Raz w roku przedstawiana jest przez Ministra Środowiska na forum Sejmu informacja 

o stanie zaawansowania wdrażania prawodawstwa unijnego. 

W celu usprawnienia systemu monitorowania zobowiązań środowiskowych konieczne byłoby: 

� Stworzenie publicznie dostępnego wykazu stanu zaawansowania wdrażania prawodawstwa 

wspólnotowego oraz realizacji zobowiązań środowiskowych. Regularne aktualizowanie 

wykazu. 

� Regularne informowanie opinii publicznej i partnerów społecznych o stanie zaawansowania 

realizacji zobowiązań środowiskowych i ewentualnie powodach niewypełnienia celów 

środowiskowych. 

� Bieżąca współpraca z Komisją Europejską nt. ewentualnych problemów z wdrażaniem 

prawodawstwa wspólnotowego oraz wypełnienia celów środowiskowych. 

� Regularne (raz w miesiącu) przygotowywanie przez Ministerstwo Środowiska informacji 

o stanie zaawansowania wdrażania prawa wspólnotowego oraz szczegółowego 

harmonogramu prac nad jego wdrażaniem do przedstawienia na posiedzeniu Komitetu ds. 

Europejskich lub Rady Ministrów. 

Stan realizacji zobowiązań akcesyjnych jest regularnie monitorowany, natomiast średnio raz na pół 

roku uaktualniana jest informacja nt. wypełnienia zobowiązań oraz wdrożenia prawa 

wspólnotowego. 

W celu usprawnienia systemu aktualizacji informacji nt. zobowiązań środowiskowych oraz stanu ich 

realizacji wskazane byłoby stworzenie publicznie dostępnego, elektronicznego wykazu stanu 

zaawansowania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego i realizacji zobowiązań środowiskowych 

oraz zapewnienie wymogu comiesięcznej jego aktualizacji przez odpowiednie komórki resortu 

środowiska. Wymóg aktualizacji powinien być obowiązkiem odpowiednich komórek określonym 

w ich regulaminach organizacyjnych. 
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7.5. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

W obszarze efektywności energetycznej zidentyfikowano 4 akty prawa wspólnotowego: 

DYREKTYWY 2004/8/WE Z DNIA 11 LUTEGO 2004 R. W SPRAWIE WSPIERANIA KOGENERACJI W OPARCIU 

O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM ENERGII I ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 

92/42/EWG. 

DYREKTYWA 2006/32/WE Z DNIA 5 KWIETNIA 2006 R. W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA 

ENERGII I USŁUG ENERGETYCZNYCH ORAZ UCHYLAJĄCA DYREKTYWĘ RADY 93/76/EWG, Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 17 

MAJA 2008 R. 

Stan: Dyrektywa została transponowana w postaci Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 

energetycznej. 

DYREKTYWA 2010/31/WE Z DNIA 19 MAJA 2010 R. W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

(DYREKTYWA EPBD) Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 9 LIPCA 2012 R. 

Stan: Transpozycja dyrektywy znajduje się na etapie przygotowywania ustawy o charakterystyce 

energetycznej budynków, po przyjęciu w kwietniu 2013 r. założeń do ww. ustawy przez Radę 

Ministrów. Należy podkreślić, iż zgodnie z Dyrektywą od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe budynki 

będące własnością lub zajmowane przez sektor publiczny muszą być budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii, a od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie pozostałe nowe budynki.  

DYREKTYWA 2012/27/WE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ZMIANY 

DYREKTYW 2009/125/WE I 2010/30/UE ORAZ UCHYLENIA DYREKTYW 2004/8/WE I 2006/32/WE (DYREKTYWA 

EED) Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 5 CZERWCA 2014 R. 

Na podstawie powyższego widać, iż wszystkie akty prawa wspólnotowego w zakresie efektywności 

energetycznej były wdrażane do polskiego prawa z opóźnieniem. 

Niepokojąca jest również obecna sytuacja ograniczonych prac legislacyjnych związanych 

z transpozycją Dyrektywy 2012/27/WE do krajowej legislacji. 

Resortem odpowiedzialnym za kwestie efektywności energetycznej jest Ministerstwo Gospodarki 

(efektywność energetyczna) oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

(efektywność energetyczna budynków). 

Na chwilę obecną, nie jest możliwe dokładne oszacowanie kosztów wdrożenia wszystkich dyrektyw 

dotyczących efektywności energetycznej. 

Monitoring realizacji zobowiązań związanych z transpozycją prawa wspólnotowego prowadzony jest 

w ramach procesu rządowego na poziomie horyzontalnym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Regularnie przygotowywana jest przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacja dotycząca stanu zaawansowania wdrażania 

prawodawstwa wspólnotowego oraz ewentualnych powodów opóźnień do przedstawienia innym 

resortom podczas posiedzeń Komitetu do Spraw Europejskich. 

W celu usprawnienia systemu monitorowania zobowiązań środowiskowych i aktualizacji informacji 

nt. zobowiązań oraz stanu ich realizacji wskazane byłoby stworzenie publicznie dostępnego, 

elektronicznego wykazu stanu zaawansowania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego i realizacji 
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zobowiązań oraz zapewnienie wymogu comiesięcznej jego aktualizacji przez odpowiednie komórki 

Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej. Wymóg 

aktualizacji powinien być obowiązkiem odpowiednich komórek określonym w ich regulaminach 

organizacyjnych. 

7.6. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

W obszarze odnawialnych źródeł energii zidentyfikowano: 

DYREKTYWĘ 2009/28/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R. W SPRAWIE PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH ZMIENIAJĄCA I W NASTĘPSTWIE UCHYLAJĄCA DYREKTYWĘ 2001/77/WE ORAZ 2003/30/WE 

(DYREKTYWA OZE) Z TERMINEM TRANSPOZYCJI 5 GRUDNIA 2010 R. 

Stan: na chwilę obecną, dyrektywa OZE nie została transponowana do krajowej legislacji. W marcu 

2013 r. KE pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie Dyrektywy. KE 

zaproponowała dla Polski dzienną karę w wysokości ponad 133 tys. euro, płatną od zapadnięcia 

wyroku do czasu wdrożenia unijnych przepisów. 

W ramach działań naprawczych, przyjęto nowelizację ustawy Prawo energetyczne (tzw. „Mały 

Trójpak”), która weszła w życie we wrześniu 2013 r. Zgodnie z dostępnymi analizami prawnymi 

przedmiotowa nowelizacja nie realizuje jednak pełnej transpozycji Dyrektywy o OZE, a zatem 

najprawdopodobniej nie usuwa podstaw do wycofania przez KE ww. skargi z Trybunału 

Sprawiedliwości. Obecnie trwają pracę nad tzw. Dużym Trójpakiem Energetycznym. Resortem 

odpowiedzialnym za wdrożenie Dyrektywy OZE jest Ministerstwo Gospodarki. 

Na chwilę obecną, nie jest możliwe oszacowanie kosztów wdrożenia Dyrektywy OZE. Według 

ostrożnych szacunków Ministerstwa Gospodarki koszty dostosowania do wymogów unijnych wahają 

się w przedziale od 5 do 13 miliardów złotych rocznie. I dotyczyć będą przede wszystkich odbiorców 

energii. 

Monitoring realizacji zobowiązań związanych z transpozycją prawa wspólnotowego prowadzony jest 

w ramach procesu rządowego na poziomie horyzontalnym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Regularnie przygotowywana jest przez Ministerstwo Gospodarki informacja dotycząca stanu 

zaawansowania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego oraz ewentualnych powodów opóźnień 

do przedstawienia innym resortom podczas posiedzeń Komitetu do Spraw Europejskich. 

W celu usprawnienia systemu monitorowania zobowiązań środowiskowych konieczne byłoby: 

STWORZENIE PUBLICZNIE DOSTĘPNEGO WYKAZU STANU ZAAWANSOWANIA WDRAŻANIA PRAWODAWSTWA 

WSPÓLNOTOWEGO ORAZ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA. REGULARNE AKTUALIZOWANIE WYKAZU. 

Stan realizacji zobowiązań akcesyjnych jest regularnie monitorowany, natomiast średnio raz na pół 

roku uaktualniana jest informacja nt. wypełnienia zobowiązań oraz wdrożenia prawa 

wspólnotowego. 

W celu usprawnienia systemu aktualizacji informacji nt. zobowiązań oraz stanu ich realizacji 

wskazane byłoby stworzenie publicznie dostępnego, elektronicznego wykazu stanu zaawansowania 

wdrażania prawodawstwa wspólnotowego i realizacji zobowiązań oraz zapewnienie wymogu 

comiesięcznej jego aktualizacji przez odpowiednie komórki Ministerstwa Gospodarki. Wymóg 

aktualizacji powinien być obowiązkiem odpowiednich komórek określonym w ich regulaminach 

organizacyjnych. 
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7.7. STOPIEŃ SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WYMOGÓW WARUNKOWOŚCI EX-ANTE W OBSZARZE 

OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ŚRODKI I TERMINY DLA ICH WDROŻENIA 

Uruchomienie funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi w okresie 2014-2020, zgodnie 

z zapisami rozporządzenia ogólnego40, będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków 

wstępnych, dzięki którym możliwa będzie efektywna realizacja współfinansowanych programów 

(tzw. „warunkowość ex-ante”). Polega to m.in. na konieczności wdrożenia uregulowań prawnych 

Wspólnoty i stworzenia ram strategicznych dla części priorytetów. Warunki mają różny charakter: od 

ogólnych (jak ocena oddziaływania na środowisko), przez tematyczne (jak wsparcie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną), po specyficzne dla sektora rolnictwa. Z uwagi na ryzyko utraty środków 

przewidzianych w alokacji dla Polski, od początku 2012r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

prowadzi przegląd obszarów priorytetowych dla kraju pod kątem spełnienia warunków ex-ante 

zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku IV do rozporządzenia ogólnego. Brak spełnienia 

warunków w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 roku będzie oznaczał zawieszenie 

płatności przez KE dla priorytetów, których będą dotyczyć uchybienia względem zapisów 

rozporządzenia. 

Aktualnie41 strona polska dąży do spełnienia warunków ex-ante do końca roku 2013. Do obszarów 

szczególnie „zagrożonych” opóźnieniem należy transpozycja prawa UE m.in. w zakresie gospodarki 

wodnej (RDW) czy energetyki ( w tym OZE).  

W odniesieniu do warunków ogólnych, dla wszystkich funduszy w ramach WRS, wymogi dotyczą 

zagadnień takich jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, oceny oddziaływania na środowisko 

jak również potencjał instytucjonalny wdrażania funduszy. 

Problemem w ocenie spełnienia warunków w niektórych przypadkach jest brak wystarczająco jasno 

określonych oczekiwań Komisji: wówczas ostateczne ustalenia zapadną dopiero w trakcie negocjacji. 

Poziom spełnienia wymogów warunkowości ex-ante w odniesieniu stricte do sektora środowiska 

ilustruje poniższe zestawienie42. 

Dotyczy następujących celów tematycznych:  

Cel 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;  

Cel 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;  

 Cel 6. Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów. 

Ponadto, w obszarze środowiska istotne jest spełnienie wymogów ex-ante w zakresie warunku 

ogólnego nr 6: Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA). 

                                                           
40

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
41

 Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa z dn. 18.07.2013 r. 
42

 j.w. z uwzględnieniem zapisów projektu programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z sierpnia 2013r. 
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Aktualnie warunek określony jako: Istnienie ustaleń dotyczących efektywnego stosowania unijnych 

przepisów w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (EIA) oraz 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA), można uznać za spełniony częściowo. 

Ww. zagadnienia w ramach kryterium 1 i 3 w większości zostały uregulowane w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199,poz. 1227 z późn. zm.) oraz, w zakresie EIA, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 

1397 (tzw. rozporządzenie OOŚ) 

W celu pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla przyjęta została ustawa o 

zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko weszło w życie z dniem 1 

sierpnia 2013 r. Ponadto kontynuowane będą działania zakresie szkoleń oraz budowania potencjału 

instytucjonalnego Generalnej oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska jako kluczowych 

organów odpowiedzialnych za obszar ocen oddziaływania na środowisko, celem wypełnienia 

warunku również w zakresie kryterium 2. 
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Tabela . Warunkowość ex-ante w sektorze środowiska 

WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

Warunek ogólny w 
zakresie 

prawodawstwa w 
dziedzinie ochrony 

środowiska  
6. Istnienie ustaleń 

dotyczących 
efektywnego 

stosowania unijnych 
przepisów w 

dziedzinie ochrony 
środowiska w 
zakresie ocen 

oddziaływania na 
środowisko (EIA) 

oraz strategicznych 
ocen oddziaływania 
na środowisko (SEA) 

1.Uregulowania dotyczące 
skutecznego stosowania dyrektyw w 
zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko (EIA) oraz strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko 
(SEA);  
 
2. Uregulowania w zakresie szkoleń i 

rozpowszechniania informacji wśród 
pracowników zaangażowanych we 
wdrażanie dyrektyw EIA i SEA; 
 
3.Uregulowania mające na celu 
zapewnienie odpowiedniego 
potencjału administracyjnego. 

Warunek 
spełniony 
częściowo 

Kwestie EIA i SEA zostały uregulowane w ustawie z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) – (dalej: Ustawa ooś) 
oraz, w zakresie EIA, rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397; zwanej dalej 
„rozporządzeniem ooś”).  
 
Kryterium pierwsze:  
Prace zmierzające do implementacji ostatniej 
modyfikacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/92/UE, polegające na zmianie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zostały zakończone wraz 
z przyjęciem nowego rozporządzenia 25 czerwca 
2013r. 
Równolegle trwały prace nad projektem ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w 
której przepisach miała zostać transponowana 
dyrektywa 2009/31/WE. Prace zostały zakończone 
27 września br. Przyjęciem nowelizacji.   
 
Kryterium drugie: odnośnie wymogów dotyczących 
szkoleń i zdolności instytucjonalnej w tym obszarze 
należy wskazać, że funkcjonowanie GDOŚ wypełnia 
te wymagania, dodatkowo warto podkreślić, że 
przeprowadzono liczne 
spotkania/warsztaty/konferencje w ramach 
projektów finansowanych ze środków UE w ramach 
POPT 2007-2013 wspomagającego funkcjonowanie 

Działania niezbędne do podjęcia:  
Kryterium drugie i trzecie: W celu poprawnego 
spełnienia warunku, niezbędna jest kontynuacja 
i wsparcie ze środków UE i POPT w perspektywie 
2014-2020 w zakresie zapewnienia odpowiedniego 
potencjału administracyjnego GDOŚ i 16 RDOŚ, jako 
kluczowych organów w dziedzinie EIA i SEA. 
Ostateczna ocena spełnienia wymaga dyskusji z  
Z KE. 



350 | S t r o n a  

WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Program 
priorytetowy pn. „Wsparcie realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska 
Część 4) Wspieranie systemu ocen oddziaływania na 
środowisko i obszarów Natura 2000”, projekt 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" i wsparcie w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
(POPT) to zamierzenia wieloletnie, które 
kontynuowane będą w kolejnych latach. W ramach 
okresu programowania 2007- 2013  GDOŚ i 16 RDOŚ 
zostało objętych wsparciem merytorycznym 
i organizacyjnym finansowanym z EFRR w ramach 
POPT w celu wzmocnienia instytucjonalnego 
w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem 
obszarów Natura 2000 oraz ocenami oddziaływania 
na środowisko. GDOŚ/RDOŚ uzyskały też wsparcie 
w postaci sprzętu i dofinansowania działań Sieci 
Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.  
Kryterium trzecie:  Kryterium to jest spełnione przez 
przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), które 
są podstawą prawną funkcjonowania GDOŚ i RDOŚ. 
W ramach okresu programowania 2007-2013  ww. 
instytucje zostały objęte wsparciem merytorycznym 
i organizacyjnym finansowanym z EFRR w ramach 
POPT w celu wzmocnienia instytucjonalnego 
w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem 
obszarów Natura 2000 oraz ocenami oddziaływania 
na środowisko. GDOŚ/RDOŚ uzyskały też wsparcie w 
postaci sprzętu, dofinansowania wynagrodzeń 
pracowników zajmujących się inwestycjami 
współfinansowanych z EFRR i FS.   
Instytucja wiodąca: MŚ Instytucja współpracująca: 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   
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WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

4.1. Przeprowadzono 
działania promujące 
racjonalne kosztowo 

ulepszenie 
efektywnego 
końcowego 

wykorzystania 
energii oraz 

racjonalne kosztowo 
inwestycje 

w „Efektywność 
energetyczną” przy 

wznoszeniu lub 
renowacji 

budynków. 

Działania obejmują: 
1.Środki służące zagwarantowaniu 
wdrożenia minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków, zgodnie z 
art. 3, 4 i 5 dyrektywy 2010/31/UE. 
2.Środki konieczne do 
utworzenia systemu certyfikacji w 
odniesieniu do charakterystyki 
energetycznej budynków spójnego z 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE. 
3.Środki spójne z art. 13 dyrektywy 
2006/32/WE w sprawie końcowego 
wykorzystania energii i usług 
energetycznych, aby zagwarantować 
dostarczenie klientom końcowym 
indywidualnych liczników w zakresie, 
w jakim jest to możliwe technicznie, 
racjonalne finansowo 
i proporcjonalne w odniesieniu do 
potencjalnych oszczędności energii 

Warunek 
spełniony 
częściowo 

Kryterium pierwsze i drugie: (dyrektywa 
2010/31/UE) 
Na potrzeby transpozycji dyrektywy 2010/31/UE 
przygotowywana jest obecnie ustawa 
o charakterystyce energetycznej budynków. 
W celu spełnienia kryteriów konieczne jest 
znowelizowanie funkcjonujących już obecnie 
rozporządzeń: 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej całość 
techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania 
i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.1240). 
Kryterium trzecie: 
Kryterium spełnione pod względem formalnym (KE 
umorzyła postępowanie wobec Polski w kontekście 
transpozycji dyrektywy 2006/32/WE) 
Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace 
nad wypracowaniem rozwiązań do ustawy Prawo 
energetyczne, w której znajdą się zapisy dotyczące 
konieczności instalowania inteligentnych liczników 
energii elektrycznej. Zapisy te pozwolą na faktyczne 
wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/32WE. 
Instytucja wiodąca: MTBiGM 
 
Instytucja współpracująca (odpowiedzialna za 
kryterium trzecie): MG 

Kryterium pierwsze i drugie: 
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi zostanie 
przyjęta do końca 2013 roku. 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie zostało podpisane przez Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 5 
lipca 2013 r., natomiast wejdzie w życie w styczniu 
2014r 
Termin podpisania rozporządzenia w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
części budynku stanowiącej całość techniczno –
użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej 
przewiduje się na październik – listopad br., a jego 
wejścia w życie na styczeń 2014r 
Kryterium trzecie: 
Przyjęcie ustawy Prawo energetyczne w ramach 
rządowego pakietu („dużego trójpaku”) ustaw 
energetycznych – przewidywane w 2014 r. 
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WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

4.3 Przeprowadzenie 
działań promujących 

produkcję i 
dystrybucję 

odnawialnych źródeł 
energii. 

 

Gotowe są przejrzyste systemy 
wsparcia, priorytetowy lub 
gwarantowany dostęp do sieci oraz 
pierwszeństwo w dystrybucji, jak 
również standardowe zasady 
odnoszące się do ponoszenia 
i podziału kosztów dostosowań 
technicznych, które to zasady zostały 
podane do publicznej wiadomości, 
zgodnie z art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 2 
oraz art. 16 ust. 3 dyrektywy 
2009/28/WE. Państwo członkowskie 
przyjęło krajowy plan działania w 
zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych zgodnie z art. 4 
dyrektywy 2009/28/WE. 

Warunek 
spełniony 

częściowo
43

 
 

Sektor energetyki, w tym energetyki odnawialnej, 
będzie się rozwijał w najbliższych latach w ramach, 
które są określone przez obowiązujące przepisy 
prawa (ustawa – Prawo energetyczne z 1997 r., 
znowelizowana w lipcu 2013r. ), jak również przez 
planowane mechanizmy wsparcia (m.in. projekt 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, w zakresie 
niewdrożonych postanowień dyrektywy 
2009/28/WE, która ma uporządkować i usprawnić 
funkcjonujący obecnie system wsparcia. Krajowy 
Plan Działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych został przyjęty w 2010 r. i przekazany 
do KE. 
 
Instytucja odpowiedzialna: MG 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw(w ramach tzw. małego trójpaku ustaw 
energetycznych) został uchwalony w dn. 26 lipca 
2013r. Zmiany weszły w życie 11 września br. 
Dalsze prace nad projektem ustawy o odnawialnych 
źródłach energii zostały wznowione po wejściu w 
życie ww. ustawy. Termin zakończenia prac nad 
ustawą o OZE – do końca 2013 r. 

                                                           
43

 j.w. 
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WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

5.1. Zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem: Istnienie 

krajowych lub 
regionalnych ocen 
ryzyka na potrzeby 

zarządzania klęskami 
żywiołowymi, 

uwzględniających 
dostosowanie do 
zmiany klimatu. 

Gotowe są krajowe lub regionalne 
oceny ryzyka zawierające 
następujące elementy: 
1.Opis procesu, metodologii, metod i 
niewrażliwych danych 
wykorzystywanych w ocenach ryzyka, 
jak również opartych na ryzyku 
kryteriów określania inwestycji 
priorytetowych; 
2.Opis scenariuszy zakładających 
jeden rodzaj ryzyka i scenariuszy 
zakładających wiele rodzajów ryzyka; 
3.Uwzględnienie, w stosownych 
przypadkach, krajowych strategii 
dostosowania do zmiany klimatu. 

Warunek 
niespełniony

44
 

Kryterium pierwsze i drugie 
Ogólne ramy zarządzania kryzysowego w Polsce 
zapewnia Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, 
aktualizowany nie rzadziej niż raz na 2 lata, 
zawierający m.in. charakterystykę zagrożeń oraz 
ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących 
infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy 
zagrożeń oraz priorytety w zakresie ochrony oraz 
odtwarzania infrastruktury krytycznej. 
Warunek powinien zostać spełniony w znacznej 
części przez elementy 
Raportu na temat zagrożeń bezpieczeństwa 
narodowego (wkłady przygotowywane przez 
poszczególne resorty). 
Kryterium trzecie 
Kryterium zostało spełnione przez przyjęcie 
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020, z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 
 
Instytucja współpracująca (w zakresie SPA 2020) – 
MŚ. 

Kryterium pierwsze i drugie 
Sposób spełnienia warunku będzie przedmiotem 
dalszej dyskusji z KE. Wstępną propozycją strony 
polskiej będzie przygotowanie dodatkowego 
dokumentu opartego o raporty cząstkowe 
przygotowywane na potrzeby Raportu na temat 
zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. 
Kryterium trzecie 
Przyjęcie Strategicznego planu adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu 
Kryterium zostało spełnione. 

6.1. Gospodarka 
wodna: Istnienie – w 

odniesieniu do 
inwestycji 

wspieranych przez 
programy – a) 

polityki w zakresie 
cen wody, 

przewidującej 
odpowiednie 
zachęty dla 

użytkowników, aby 

Dla sektorów objętych wsparciem z 
EFRR i FS, Państwo członkowskie 
zapewniło wkład różnych 
użytkowników wody w zwrot 
kosztów za usługi wodne w podziale 
na sektory, zgodnie z art.9 ust. 1 tiret 
pierwsze dyrektywy 2000/60/WE, 
przy uwzględnieniu w stosownych 
przypadkach skutków społecznych, 
środowiskowych i gospodarczych 
zwrotu, jak również warunków 
geograficznych i klimatycznych 

Warunek 
spełniony 
częściowo 

Kryterium pierwsze 
Częściowo spełnione: 
• W minionych latach prowadzone były intensywne 
prace nad przeprowadzeniem analiz ekonomicznych 
korzystania z wód, których podsumowanie znajduje 
się w poszczególnych planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. 
• Został również określony stopień zwrotu kosztów 
usług wodnych dla poszczególnych sektorów, m.in. 
gospodarki komunalnej, przemysłu oraz rolnictwa 
(podsumowanie obliczeń: j.w.) 
• Zasada zwrotu kosztów usług wodnych została 

Kryterium pierwsze 
W MŚ opracowane zostały założenia do ustawy 
Prawo wodne, mające na celu m.in. zapewnienie 
komplementarności polityce opłat za wodę, z 
uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi 
wodne”, wynikające z uzupełnienia transpozycji 
artykułu 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Działania 
będą jednak dotyczyć w głównej mierze pozostałych 
sektorów, które nie będą objęte  wsparciem w 
ramach EFRR + FS, Projekt założeń do projektu 
ustawy Prawo wodne został skierowany do 
ponownych uzgodnień międzyresortowych w dniu 

                                                           
44

Wg projektu programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko z sierpnia 2013r. warunek spełniony częściowo 
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efektywnie 
korzystali z zasobów 

wodnych oraz b) 
odpowiedniego 
wkładu różnych 

użytkowników wody 
w zwrot kosztów za 

usługi wodne 
w stopniu 

określonym 
w zatwierdzonych 

planach 
gospodarowania 

wodami w dorzeczu. 

dotkniętego regionu lub dotkniętych 
regionów. Przyjęcie planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu 
dla obszaru dorzecza z uzasadnioną 
koncentracją inwestycji zgodnie z art. 
13 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie 
polityki wodnej. 

wprowadzona do ustawy Prawo wodne (art. 113b 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw). 
• Użytkownicy wód w Polsce zobowiązani są do 
ponoszenia kosztów korzystania z zasobów wodnych, 
poprzez uiszczanie opłat za pobór wód i zrzut 
ładunków zanieczyszczeń, na podstawie ustalanych 
corocznie przez 
Radę Ministrów stawek opłat, przyczyniając się w ten 
sposób do realizacji zapisów art. 9 RDW; w sektorze 
rolnictwa dodatkowo członkowie spółek wodnych 
oraz użytkownicy gruntów odnoszących korzyści 
z urządzeń spółek wodnych uiszczają składki na rzecz 
spółek wodnych. Spółki przeznaczają te składki na 
wykonywanie zadań statutowych tj. utrzymywania 
melioracji wodnych szczegółowych 
• Dodatkowo należy podkreślić, iż Art. 9 (4) RDW 
stanowi, iż: „Państwa Członkowskie nie naruszają 
niniejszej dyrektywy, jeśli zdecydują się, zgodnie 
z ustalonymi praktykami, nie stosować przepisów 
ust. 1 zdanie drugie i do tego celu stosownych 
przepisów ust. 2, dla danego korzystania z wody, 
gdzie to nie naraża zamiarów i osiągnięcia celów 
niniejszej dyrektywy”. 
Należy jednak mieć na uwadze, iż w polskim 
systemie prawnym funkcjonuje również system 
zwolnień z opłat, wynikający z ustawy z dnia27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, co 
może wpłynąć na uznanie kryterium za częściowo 
spełnione 
Kryterium drugie 
Częściowo spełnione – Plany gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce zostały 
zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 
r., będą podlegały aktualizacji w roku 2015, a 
następnie co sześć lat. W grudniu 2012 r. KE oceniła 
przyjęte dotychczas PGW, przedstawiając zalecenia 

14 maja 2013 r. oraz konsultacji społecznych w dniu 
6 czerwca 2012 r. Zakłada się, że przepisy ustawy 
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., wraz z 
początkiem roku budżetowego. 
Kryterium drugie 
Plany gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy w Polsce zostały zatwierdzone przez Radę 
Ministrów 22 lutego 2011 r., będą podlegały 
aktualizacji w roku 2015, a następnie co sześć lat. W 
grudniu 2012 r. Komisja Europejska oceniła przyjęte 
dotychczas PGW, przedstawiając zalecenia podjęcia 
działań w drugim cyklu planistycznym 
gospodarowania wodami. Zgodnie ze stanowiskiem 
MŚ, przekazane przez KE zalecenia zostaną 
uwzględnione w ramach drugiego cyklu 
planistycznego, nad którym aktualnie trwają 
intensywne prace. Jednocześnie, w związku z 
oczekiwaniami KE, strona polska zobowiązała się do 
opracowania przejściowych dokumentów 
strategicznych w gospodarce wodnej, tzw. 
Masterplanów, stanowiących uzupełnienie PGW. 
Zgodnie z opracowanym przez MŚ i przyjętym przez 
Radę Ministrów w dniu 2 lipca 2013 r. Planem 
działania w zakresie planowania strategicznego w 
gospodarce wodnej, Masterplany dla obszarów 
dorzeczy Wisły i Odry zostaną opracowane i 
zatwierdzone w terminie do sierpnia 2014 r. 



355 | S t r o n a  

WARUNEK KRYTERIA 
STAN 

SPEŁNIENIA 
WARUNKU 

UZASADNIENIE SPOSÓB I TERMIN WDROŻENIA WARUNKU 

do podjęcia działań w drugim cyklu planistycznym 
gospodarowania wodami. Zgodnie ze stanowiskiem 
MŚ, przekazane przez KE zalecenia zostaną 
uwzględnione, w ramach drugiego cyklu 
planistycznego (nad którym prace zostały już 
rozpoczęte). 
Ponadto KE zdecydowała o zawieszeniu płatności 
dotyczących projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej realizowanych w okresie 2007- 
2013 do momentu przedstawienia przez stronę 
polską planu działania (Action plan) na rzecz 
opracowania Masterplanów dla dorzeczy Odry 
i Wisły. Do czasu przygotowania aktualizacji PGW (tj. 
2015 r.) Masterplany będą stanowiły formalne 
potwierdzenie spełniania przez projekty 
inwestycyjne w gospodarce wodnej wymogów prawa 
europejskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. Jest 
to również element niezbędny dla uruchomienia 
środków na inwestycje w gospodarce wodnej w 
okresie 2014-2020. 
W odpowiedzi na wymagania KE, strona polska 
przygotowała list intencyjny dotyczący opracowania 
Masterplanów, a także opracowała projekt 
dokumentu „Plan działania w zakresie planowania 
strategicznego w gospodarce wodnej” – dokument 
ten będzie przedłożony Radzie Ministrów.  
 
Instytucja odpowiedzialna: MŚ 
Instytucja współpracująca: KZGW 

6.2. Gospodarka 
odpadami: 

Promowanie 
zrównoważonych 

Gospodarczo i 
środowiskowo 

inwestycji w 
sektorze gospodarki 

odpadami, w 

1. Komisji przekazano sprawozdanie 
dotyczące postępów w osiąganiu 
celów określonych w art.11 
dyrektywy 2008/98/WE oraz 
zamierzonych działań prowadzących 
do osiągnięcia celów. Istnienie 
jednego lub więcej planów 
gospodarki odpadami zgodnie 
z wymogami art.28 dyrektywy 

Warunek 
spełniony 
częściowo 

Dyrektywa ramowa o odpadach (2008/98/WE) 
została transponowana przez przyjęcie ustawy 
o odpadach. 
Kryterium pierwsze: 
Zgodnie z decyzją KE (z 18.04.2012 dotyczącą wzoru 
sprawozdania), termin złożenia sprawozdania, które 
jest wypełnieniem kryterium 1, został wyznaczony na 
30 września 2013 r. MŚ przygotowało i przekazało 
sprawozdanie do KE. 

Kryterium pierwsze 
MŚ przygotowało i przekazało sprawozdania do KE. 
Kryterium drugie 
Poziom krajowy – kryterium spełnione – KPGO 
został uchwalony i przekazany KE W przypadku 
zgłoszenia uwag przez KE  
do WPGO, wprowadzenie niezbędnych modyfikacji 
przez organy województwa w celu zapewnienia ich 
zgodności z dyrektywą ramową o odpadach. 
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szczególności 
poprzez 

opracowanie planów 
gospodarki 

odpadami zgodnych 
z dyrektywą 
2008/98/WE 

w sprawie odpadów 
oraz z hierarchią 

postępowania 
z odpadami. 

2008/98/WE. 
2. Państwo członkowskie sporządziło, 
zgodnie z art.1 i 4 
dyrektywy2008/98/WE, programy 
Zapobiegania powstawaniu 
odpadów, zgodnie z wymogami 
art.29 dyrektywy. 
3. Przyjęto środki niezbędne do 
osiągnięcia celu na 2020 r. 
dotyczącego ponownego użycia 
i recyklingu, zgodnie z art. 11 ust. 2 
dyrektywy 2008/98/WE. 

Kryterium drugie: 
Spełnienie kryterium polega na uchwaleniu 
i notyfikowaniu KE Krajowego planu gospodarki 
odpadami (KPGO) i wojewódzkich planów 
gospodarki odpadami (WPGO) zgodnych 
z wymaganiami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE. 
Kryterium trzecie: 
W polskim systemie prawnym programy 
zapobiegania powstawaniu odpadów są częścią 
planów gospodarki odpadami. Spełnienie kryterium 
3 polega na uchwaleniu i notyfikowaniu KE 
krajowego i wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami, zawierających w/w programy zgodne 
z wymaganiami art. 29 dyrektywy 2008/98/ WE. 
KPGO 2014, zdaniem MŚ, spełnia wymagania art. 29 
dyrektywy 2008/98/WE. Dalszej dyskusji z KE 
wymaga spełnianie kryterium przez WPGO 
Kryterium czwarte: 
Zdaniem MŚ, spełnieniem tego kryterium jest 
zaplanowanie podjęcia przez Polskę następujących 
działań (i przedstawienie ich w dokumentach typu: 
plany gospodarki odpadami lub sprawozdanie 
z transpozycji i wdrażania dyrektywy 2008/98/WE, 
o którym mowa w kryterium 1): 
a) przeprowadzenie prac legislacyjnych 
umożliwiających realizację celów roku 2020: 
- wprowadzenie przepisów dotyczących nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi – już 
zrealizowane, 
- wzmocnienie funduszy ekologicznych i programów 
współfinansowanych ze środków UE – prace nad 
projektem rozporządzenia w sprawie opłat za 
składowanie odpadów są w toku 
b) skuteczna egzekucja prawa, 
c) realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych 
(na poziomie MŚ i gmin), 
d) budowa niezbędnej infrastruktury (w tym 
instalacji) gospodarki odpadami. 

Kryterium trzecie: 
Poziom krajowy – kryterium spełnione – KPGO 
zawiera część poświęconą zapobieganiu 
powstawaniu odpadów. W związku ze 
stwierdzonymi brakami w WPGO w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów w terminie do 
dnia 31 grudnia 2013r. zostanie opracowany 
krajowy program zapobiegania powstawaniu 
odpadów, obejmujący zarówno działania na 
poziomie krajowym, jak i województw. 
Kryterium czwarte: 
Stan spełnienia kryterium wymaga dalszej dyskusji z 
KE. 
Zgodnie z wytycznymi KE, spełnienie tego kryterium 
polega na tym, że jako część planów gospodarki 
odpadami, te środki obejmują obecność 
i stosowanie na odpowiednim poziomie kluczowych 
instrumentów ekonomicznych takich, jak: 
- odpowiednie podatki za składowanie (i/lub zakazy 
składowania odpadów, które nadają się do 
recyklingu – w Polsce są stosowane opłaty za 
korzystanie ze środowiska, które obejmują 
opłaty za składowanie odpadów, jednak ich 
wysokość w przypadku wielu rodzajów odpadów 
jest zbyt niska, aby zapewnić konkurencyjność 
innych metod przetwarzania odpadów, stąd 
w KPGO 2014 wskazano jako zadanie wydanie 
nowego rozporządzenia Rady Ministrów w tej 
sprawie, prace nad projektem rozporządzenia 
w sprawie opłat za składowanie odpadów są 
w toku;, 
- polityka taryfowa dotycząca spalania odpadów 
faworyzująca recykling/przygotowanie do 
ponownego użycia – w Polsce jest tylko jedna 
spalarnia odpadów komunalnych, w WPGO  
wskazano na konieczność budowy instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów; 
-schematy/programy „płać, gdy wyrzucasz”/„płać za 
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Instytucja wiodąca: MŚ 
Instytucje współpracujące: władze regionalne 

to, co wyrzucasz” (Pay as you throw-PAYT) (lub 
podobnych systemów) na poziomie lokalnym 
obejmujące wzrastającą część społeczeństwa – 
zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ta zasada będzie mogła być 
stosowana bezpośrednio w stosunku do 
przedsiębiorców wytwarzających odpady 
komunalne, a wysokość opłaty w przypadku 
mieszkańców będzie wynikała z ustalonych przez 
gminę sposobów jej wyliczania, które będą zależne 
od ilości mieszkańców, ilości zużytej wody, 
powierzchni nieruchomości lub jako ryczałt  
- schematy/programy rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta(zapewniające 
finansowanie selektywnego zbierania i recyklingu 
odpowiednich strumieni odpadów)lub równoważne 
systemy (takie jak systemy depozytowe) – w Polsce 
wprowadzono prawnie systemy rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta zapewniające co 
najmniej finansowanie recyklingu odpadów 
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, 
które zostały opisane w KPGPO 2014, 
-strategię, polityki lub zasad zachęcające władze 
odpowiedzialne za gospodarkę odpadami 
komunalnymi do przesuwania się w górę hierarchii 
postępowania z odpadami i przyjmowania 
instrumentów ad-hoc (takie jak PAYT) – zasady 
dotyczące hierarchii postępowania z odpadami są 
zawarte w ustawie o odpadach, tylko inwestycje 
zgodne z tymi zasadami są dofinansowane ze 
środków Narodowego i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Źródło: Umowa Partnerstwa, projekt z 13 lipca 2013 r.(z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły od lipca 2013 r. do chwili obecnej) 

 



358 | S t r o n a  

Obok wskazanych powyżej warunków ex-ante dotyczących bezpośrednio sektora środowiska, 

w priorytety zapisane w PEP 2009-2013 w znacznej mierze wpisuje się również cel tematyczny 

związany z rozwojem infrastruktury transportowej. 

Cel 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

W ramach planowanych do realizacji działań w perspektywie 2014-2020 mieści się m.in. rozwój 

transportu kolejowego i transport intermodalny, a zgodnie z brzmieniem kryteriów ex-ante, 

wszystkie działania muszą spełniać wymogi prawne w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

W chwili obecnej trwają prace mające na celu wypełnienie jak największej liczby warunków ex-ante  

i opracowanie ostatecznego projektu Umowy Partnerstwa, który zostanie przekazany do Komisji 

Europejskiej wraz z harmonogramem wdrażania do roku 2016 niespełnionych warunków ex-ante. 

8. OCENA WPŁYWU REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ NA PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM 

KLIMATYCZNYM 

8.1. WPŁYW PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ POLITYKI KLIMATYCZNEJ – ADAPTACJA DO 

ZMIAN KLIMATYCZNYCH 

Ocenę wpływu projektów na realizację założeń polityki klimatycznej przeprowadzono w oparciu 

o wskaźniki OECD – Rio Markers. W grupie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW45 

oraz programów współfinansowanych ze środków UE wyodrębniono projekty, które przyczyniają się 

do zmniejszenia podatność systemów ludzkich lub naturalnych na skutki zmian klimatu, przy czym 

skoncentrowano się na zagrożeniach związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak 

również występowaniem dłuższych okresów suszy, które w naszej strefie geograficznej stanowią 

kluczowe skutki ocieplenia klimatu. 

Poszczególnym projektom przypisano wartość: 2 – w przypadku, gdy adaptacja do skutków zmian 

klimatycznych stanowi główny element projektu; 1 - w przypadku, gdy adaptacja do skutków zmian 

klimatycznych stanowi dodatkowy element projektu; 0 - gdy realizowany projekt nie ma wpływu na 

realizację założeń polityki klimatycznej w tym zakresie. 

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których adaptacja do skutków zmian klimatycznych stanowi 

główny element projektu (RIO MARKER=2), przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 4,9 mld 

PLN46, co stanowi 9,8% wartości umów podpisanych w ramach NFOŚiGW oraz programów 

współfinansowanych ze środków UE. Najwięcej środków przeznaczono na działania związane 

z rozwojem i modernizacją infrastruktury przeciwpowodziowej (głównie modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych oraz innych budowli wodnych, tworzenie zbiorników przeciwpowodziowych, 

jak również w mniejszym stopniu tworzenie polderów zalewowych), doskonalenia systemu 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym (rozwój systemu ratownictwa ekologicznego, wyposażenie 

w służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt, wsparcie działalności służb hydrologiczno-

                                                           
45 Ze względu na brak pełnych danych dotyczących dofinansowanych projektów, w analizie nie zostały ujęte przedsięwzięcia 
współfinansowane ze środków WFOŚiGW (analiza prowadzona była dla poziomu poszczególnych projektów). 
46 wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007-2012 
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meteorologicznych, rozwój systemów monitoringu zagrożeń i wczesnego ostrzegania, budowa 

zaplecza dla prowadzenia działań ratowniczych), jak również ochrony brzegów morskich i stabilizacji 

osuwisk (Wykres ). 

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których adaptacja do skutków zmian klimatycznych stanowi 

dodatkowy element projektu (RIO MARKER=1), przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 2,0 mld 

PLN47, co stanowi 4,0% wartości umów podpisanych w ramach NFOŚiGW oraz programów 

współfinansowanych ze środków UE. Najwięcej środków przeznaczono na przeciwdziałanie stagnacji 

wód i podtopieniom użytków rolnych (melioracje w rolnictwie), działania ograniczające presję na 

zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze, odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego 

przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, oraz na rozwój systemów 

umożliwiających retencjonowanie wód (Wykres ). 

  

                                                           
47wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007-2012 
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Wykres . Przedsięwzięcia związane z adaptacją do zmian klimatycznych (% ogólnej wartości umów na 

realizację projektów, które przyczyniają się do lepszej adaptac
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Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

Adaptacja do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych 

MARKER = 1) 

Ogólna wartość umów podpisanych w okresie 2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskaźników 

ze środków NFOŚiGW 
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8.2. PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM – DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

W tej części analizy, w grupie dofinansowanych przedsięwzięć wyodrębniono projekty, które 

przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku działalności 

człowieka, sekwestracji dwutlenku węgla lub kształtowaniu świadomości w obszarze szeroko 

rozumianych zmian klimatycznych. 

Poszczególnym projektom przypisano wartość: 2 - w przypadku, gdy redukcja emisji gazów 

cieplarnianych stanowią główny efekt projektu; 1 - w przypadku, gdy redukcja emisji gazów 

cieplarnianych stanowi dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni; 0 - gdy 

realizowany projekt nie ma wpływu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowiła 

główny efekt projektu (RIO MARKER=2), przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie około 2,3 mld 

PLN48, co stanowi 4,6% wartości umów podpisanych w ramach NFOŚiGW oraz programów 

współfinansowanych ze środków UE. Najwięcej środków przeznaczono na działania związane 

z rozwojem instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki 

wiatrowej, biogazowej i słonecznej. 

Na realizację przedsięwzięć, w przypadku których redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowiła 

dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni (RIO MARKER=1), przeznaczono 

w okresie 2007-2012 łącznie około 9,2 mld PLN49, co stanowi 18,4% wartości umów podpisanych 

w ramach NFOŚiGW oraz programów współfinansowanych ze środków UE. Najwięcej 

środków przeznaczono na projekty dotyczące porządkowania gospodarki ściekowej, których 

elementem była budowy instalacji do zagospodarowania biogazu oraz działania na rzecz podniesienia 

efektywności energetycznej budynków, jak również w nieco mniejszym stopniu działania dotyczące 

budowy zakładów zagospodarowania odpadów, wyposażonych w instalacje do pozyskania biogazu, 

odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 

instrumentów zapobiegawczych (przeciwdziałanie emisji związanej z pożarami lasów), modernizacji 

systemów ciepłowniczych oraz modernizacji systemów energetycznych zwykle w kierunku produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji (działania ukierunkowane na podniesienie efektywności 

energetycznej procesów produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej), jak również realizacji 

zalesień i zadrzewień (sekwestracja dwutlenku węgla), rozwoju systemów małej retencji w lasach 

(przeciwdziałanie procesom mineralizacji nagromadzonej materii organicznej oraz tworzenie 

warunków dla lepszej sekwestracji dwutlenku węgla) (Wykres ). 

  

                                                           
48wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007-2012 
49wartość dofinansowania w ramach umów podpisanych w okresie 2007-2012 
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Wykres . Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych (% ogólnej wartości umów 

na realizację projektów, które przyczyniają się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych)
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b. Redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni 
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b. Redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych projektów współfinansowanych ze środków publicznych – umowy 
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9. KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE 

GŁÓWNE WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 WNIOSKI REKOMENDACJE 
ADRESACI, 

TERMIN 
WPROWADZANIA 

W.1 

Ogólna ocena roli PEP 2009-2012 w kontekście zmian 
w systemie dokumentów strategicznych  

W ramach PEP 2009-2012 wyodrębniono 18 obszarów 
tematycznych, dla których zdefiniowano 18 celów 
średniookresowych do roku 2016. W ramach obszarów można 
wyodrębnić 134 kierunki działań na lata 2009-2012. W tej grupie 
44 kierunki działań miały charakter ciągły. 

Ocena stopnia realizacji założeń dokumentu była zadaniem dość 
trudnym, przede wszystkim ze względu na: 

� bardzo rozbudowany katalog celów i działań, 
� dublowanie celów i zadań zawartych w innych 

dokumentach strategicznych, 
� zaburzoną spójność wewnętrzną dokumentu (m.in. 

powtórzenia tych samych działań w różnych obszarach, 
w niektórych obszarach brak spójności celów oraz 
zaproponowanych kierunków działań); 

� zróżnicowany stopień szczegółowości celów i kierunków 
działań w ramach poszczególnych obszarów, 

� brak informacji nt. oczekiwanych mierzalnych rezultatów 
planowanych działań, które umożliwiłyby precyzyjne 
określenie stopnia ich realizacji, 

� brak przypisania odpowiedzialności za realizację 
poszczególnych działań. 

Jednocześnie wpływ PEP 2009-2012 na realizację kluczowych 
działań w obszarze ochrony środowiska był ograniczony. 

Optymalny kształt przyszłej polityki ochrony środowiska, 
w szczególności strategicznych celów w obszarze ochrony 
środowiska 

� Formułując założenia przyszłej polityki ochrony środowiska 
w perspektywie do roku 2020 wskazane wydaje się: 

a. ograniczenie liczby celów, a przede wszystkim kierunków 
działań do najistotniejszych z punktu widzenia kluczowych 
problemów ochrony środowiska; 

b. unikanie dublowanie celów i zadań w stosunku do innych 
dokumentów strategicznych; 

c. określenie oczekiwanych mierzalnych efektów planowanych 
działań; 

d. precyzyjne określenie podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację działań oraz realnego horyzontu czasowego, oraz 
źródeł finansowania. 

� Powyższe postulaty w szczególności dotyczące koncentracji na 
ograniczonej liczbie celów zostały częściowo zrealizowane poprzez 
opracowanie nowego systemu dokumentów strategicznych. 
Kluczowe cele w obszarze ochrony środowiska w perspektywie do 
roku 2020 zostały zdefiniowane w SRK, BEIiŚ, SZRWRiR, SIEG. Ich 
uzupełnieniem i uszczegółowieniem w obszarze adaptacji do zmian 
klimatycznych jest SPA. Wymienione dokumenty są kluczowym 
punktem odniesienia dla tworzonych obecnie dokumentów 
strategicznych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, jak 
również wysoki poziom zaawansowania prac nad krajowymi 

Adresaci: MŚ 
 

Termin wdrożenia: 
2014 



365 | S t r o n a  

Motorem kluczowych zmian w obszarze ochrony środowiska były 
inne dokumenty strategiczne obowiązujące na poziomie kraju 
oraz regionów, w szczególności: KPOŚK, KPGO, WPGO, POŚ, 
wymogi akcesyjne wynikające z legislacji wspólnotowej. 

Warto również zauważyć, że PEP, który został przyjęty w roku 
2009 miał znikomy wpływ na kształt krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, 
które stanowił istotne źródło finansowania działań w ochronie 
środowiska. 

PEP 2009-2012 odgrywał pewną rolę w obszarach, które nie były 
szczegółowo definiowane w innych dokumentach strategicznych, 
stanowiąc m.in. wytyczną dla finansowania istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania systemu ochrony środowiska działań 
przez NFOŚiGW. 

W roku 2009 podjęto prace nad zmianami w Ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Docelowo powstał szereg 
dokumentów strategicznych, porządkujących priorytetowe 
zagadnienia z punku widzenia harmonijnego rozwoju kraju. 
Kluczowe cele PEP 2009-2012 są reprezentowane w tych 
dokumentach, w szczególności w ramach BEiŚ, SZRWRiR, SIEG, 
jak również SPA, który ze względu na wymogi dotyczące 
warunkowości ex-ante będzie funkcjonował jako uzupełnienie 
ww. kluczowych dokumentów strategicznych. 

Co do zasady kluczowe dokumenty strategiczne opracowywane 
na poziomie województw, obejmujące założenia dotyczące 
ochrony środowiska, są zgodne z założeniami PEP 2009-2012. 
Katalog działań jest dużo węższy i ogranicza się zwykle do 
najistotniejszych obszarów PEP 2009-2012. 

i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020, 
opracowanie odrębnej Polityki Ekologicznej Państwa wydaje się 
mało zasadne, gdyż jej rola oraz możliwość oddziaływania będzie 
znikoma.  

� Nie jest zasadne definiowane odrębnych, w stosunku do SRK, BEIiŚ, 
SZRWRiR, SIEG kierunków Polityki Ekologicznej Państwa 
w perspektywie do roku 2020. 

� W miejsce PEP zasadne wydaje się opracowanie zintegrowanego 
programu działań Ministerstwa Środowiska, instytucji podległych 
oraz funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) 
w perspektywie do roku 2020. Program powinien stanowić 
operacyjne uszczegółowienie kierunkowych założeń przyjętych w 
dokumentach strategicznych, jak również ich uzupełnienie o 
działania niezbędne z punktu widzenia prawidłowego 
funkcjonowania systemu ochrony środowiska w perspektywie do 
roku 2020. Program powinien obejmować propozycję konkretnych 
działań, wraz ze wskazaniem mierzalnych efektów, instytucji 
odpowiedzialnych, horyzontu czasowego oraz źródeł finansowania. 
Program powinien zostać ściśle powiązany z długookresową 
strategią działania NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

� Wskazane wydaje się wprowadzenie mechanizmów wzmacniających 
spójność dokumentów strategicznych opracowywanych na poziomie 
centralnym i regionalny, np. poprzez wprowadzenie wymogu 
opiniowania przez MŚ opracowywanych na poziomie regionów 
kluczowych dokumentów strategicznych związanych z ochroną 
środowiska, jak również sprawozdań z ich realizacji. 

 

W.2 

Stopień realizacji założeń PEP 2009-2012 

Analiza stopnia realizacji założeń PEP prowadzi do następujących 
ogólnych wniosków: 

a. w przypadku 14 kierunków działań PEP na lata 2009-2012 nie 
zidentyfikowano działań, które przyczyniają się do realizacji 

Konieczność kontynuacji kierunków działań określonych w ramach 
PEP 2009-2012 

� Wszystkie kierunki działań, które nie zostały zrealizowane lub 
zostały zrealizowane częściowo wymagają kontynuacji. Niektóre 
działania wymagają modyfikacji, ze względu na częściową realizację 
założeń lub modyfikację założeń horyzontalnych w danym obszarze.  

Adresaci: MŚ 
 

Termin wdrożenia: 
2014 
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przyjętych założeń, 

b. w przypadku 112 kierunków działań PEP na lata 2009-2012, 
podjęto działania, które przyczyniają się do realizacji 
przyjętych założeń, jednak konieczna jest ich kontynuacja, 
w tej grupie 37 kierunków działań ma charakter ciągły, 

c. w przypadku 8 kierunków działań PEP na lata 2009-2012, 
dzięki podjętym działaniom zostały w pełni zrealizowane. 

Katalog celów oraz kierunków działań zawarty w PEP 2009-2012 
obejmuje kluczowe obszary istotne z punktu widzenia 
zapewnienia właściwego stanu środowiska.  

W okresie 2009-2012 uległ modyfikacji katalog wspólnotowych 
priorytetów w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. 
Wyraźny akcent położono na zagadnienia przeciwdziałania 
zmianom klimatyczny, adaptacji do zmian klimatycznych oraz 
efektywnego wykorzystania zasobów. wymienionej zagadnienia 
były reprezentowane w ramach PEP 2009-2012, jednak 
w ograniczonym zakresie. 

� Pełna realizacja części założeń będzie wymagała interwencji 
finansowej lub legislacyjnej, w celu stymulowania (inicjowania) 
pożądanych procesów lub zwiększenia ich dynamiki. 

Szczegółowe rekomendacje dotyczące konieczności kontynuacji 
poszczególnych celów i kierunków działań zdefiniowanych w PEP 
2009-2012, jak również kierunków ewentualnej modyfikacji oraz 
konieczności podjęcia interwencji (finansowej lub legislacyjnej), 
zostały zestawione w tabeli. 

� Informacje zawarte w tabeli mogą stanowić materiał pomocniczy 
przy tworzeniu zintegrowanego programu działań Ministerstwa 
Środowiska, instytucji podległych oraz funduszy ekologicznych 
(NFOŚiGW i WFOŚiGW) w perspektywie do roku 2020. 

Nowe obszary działań w perspektywie do roku 2020 

� Katalog działań zawarty w ramach PEP 2009-2012 powinien zostać 
uzupełniony o cele o charakterze operacyjnym, które umożliwią 
pełną realizację w perspektywie do roku 2020 kluczowych założeń 
Strategii Europa 2020 związanych z ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, podniesieniem efektywności energetycznej, 
zwiększeniem udziału OZE, efektywnego wykorzystania zasobów, 
jak również kluczowych założeń SPA związanych z adaptacją do 
kluczowych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. 

W.3 

Wkład programów UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW w realizację 
założeń PEP 2009-2012 

Realizacji założeń PEP była w znacznym stopniu uzależniona od 
realizacji przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych 
ze środków programów UE, NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Kluczowe znaczenie w ujęciu wartościowym miały środki POIiŚ, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO i PROW. Mechanizm oddziaływania 
była jednak zróżnicowany. 

Wsparcie POIiŚ, RPO, PROW i WFOŚiGW koncentrowało się na 
wąskiej grupie obszarów i działań. Wsparcie NFOŚiGW miało 
charakter dużo bardziej wszechstronny i zróżnicowany. 

W przypadku POIiŚ, RPO, PROW o istotnym wpływie na realizację 
założeń PEP 2009-2012 można mówić w kilku dość wąskich 

Możliwość usprawnienia dotychczasowych instrumentów polityki 
ochrony środowiska 

� Nie jest zasadne wprowadzanie istotnych zmian w obecnie 
funkcjonującym systemie instrumentów polityki ochrony 
środowiska. 

� Konieczna jest kontynuacja działań w obszarze doskonalenia prawa 
ochrony środowiska, w szczególności dostosowania do 
prawodawstwa UE (kluczowe obszary, w których konieczna jest 
modyfikacja prawa zostały wskazane w tabeli ). 

� W perspektywie do roku 2020 system finansowania ochrony 
środowiska będzie determinowany przez ramy wydatkowania 
środków UE określone m.in. w Ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania systemu 

Adresaci: MŚ, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 
Termin wdrożenia: 

2014 
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obszarach (głównie: gospodarka ściekowa, gospodarka 
odpadami komunalnymi, podniesienie efektywności 
energetycznej i zastosowanie OZE, ochrona przyrody, ochrona 
lasów, promocja rolnictwa ekologicznego). Działania 
podejmowano również w innych obszarach, jednak miały one 
zwykle charakter marginalny lub charakteryzowały się niewielką 
skalą oddziaływania. Np. w ramach RPO finansowano działania 
dotyczące rozwoju baz danych, systemów monitoringu 
zanieczyszczeń, likwidacji osuwisk, tworzenia map zagrożenia 
powodziowego, jednak miało to miejsce w ograniczonej liczbie 
programów regionalnych. Wpływ na niewielką skalę 
oddziaływania miały również ograniczone zasoby finansowe na 
poziomie RPO, jak również niedostosowanie instrumentów 
wsparcia do specyfiki beneficjentów. Biorąc pod uwagę dążenie 
do ścisłej demarkacji kierunków wsparcia, sytuacja taka tworzy 
ryzyko całkowitego lub całkowitego wykluczania finansowania 
pewnych działań. W przypadku rozwoju baz danych i systemów 
monitoringu może istnieje ryzyko braku kompatybilności 
systemów tworzonych w ramach różnych programów. 

Podsumowując można stwierdzić, że środki POIiŚ, RPO, PROW 
i WFOŚiGW wniosły istotny wkład w realizację niewielkiej liczby 
kluczowych założeń PEP 2009-2012. Środki NFOŚiGW pełnią rolę 
spoiwa w systemie finansowania polityki ochrony środowiska, są 
bardziej wszechstronne, uzupełniają katalog działań 
finansowanych w ramach programów UE, jak również 
zapewniają realizację kluczowych działań z punktu widzenia 
prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony środowiska.  

w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 nie wydaje się zasadne 
wprowadzanie istotnych zmian w systemie programowania 
i dystrybucji środków UE, w tym środków na działania dotyczące 
ochrony środowiska. 

� W przypadku programów finansowanych ze środków UE wskazane 
wydaje się ograniczenie zakresu finansowania działań dotyczących 
ochrony środowiska do wąskiego katalogu działań. Przedmiotem 
wsparcia powinny być kluczowe i jednocześnie najbardziej 
kosztochłonne działania z punktu widzenia realizacji założeń 
akcesyjnych (gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona 
przyrody), jak również działania, których realizacja jest obligatoryjna 
(tzw. zasada ring-fencing) (efektywność energetyczna, oszczędność 
energii, rozwój OZE)

50
. 

� Należy unikać tworzenia rozbudowanych, obejmujących wiele 
działań w obszarze ochrony środowiska, ram demarkacji 
niedostosowanych do możliwości finansowych programów lub 
możliwości beneficjentów, których skutkiem może być wykluczenie 
lub ograniczenia możliwości finansowania działań istotnych z punktu 
widzenia skutecznej ochrony środowiska. 

� Kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektywności całego systemu 
finansowania ochrony środowiska w perspektywie do roku 2020 
będą miały środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Środki NFOŚiGW 
i WFOŚiGW w okresie 2014-2020 powinny stanowić: 

a. komplementarne uzupełnienie działań finansowanych zgodnie z 
art. 400a pkt 1 ppkt 38 POŚ ze środków UE na poziomie 
krajowym i regionalnym (konieczność kompleksowej weryfikacji 
strategii działania NFOŚiGW i WFOŚiGW, po ostatecznym 
ukształtowaniu systemu finansowania w ramach programów UE 
- zgodnie z zaplanowaną we Wspólnej Strategii działania 
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 

                                                           
50 Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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roku aktualizacją w 2014 r.); 

b. zaplecze finansowe dla realizacji działań kluczowych z punktu 
widzenia efektywnego funkcjonowania systemu ochrony 
środowiska (m.in. tworzenie baz danych, rozwój systemu 
monitoringu oraz inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, 
rozwój systemów informatycznych, realizacja strategicznych 
działań w obszarze edukacji ekologicznych) – działania tego 
rodzaju powinny zostać zdefiniowane w ramach 
zintegrowanego programu działań Ministerstwa Środowiska 
(uwzględniającego również środki pochodzące z budżetu UE), 
instytucji podległych oraz funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i 
WFOŚiGW) w perspektywie do roku 2020; 

c. źródło współfinansowania kluczowych przedsięwzięć 
w obszarze ochrony środowiska, których realizacja uzależniona 
jest od wysokiego poziomu współfinansowania lub uzyskania 
pełnego finansowania ze środków zewnętrznych (m.in. ochrona 
przyrody, edukacja ekologiczna, monitoring i inwentaryzacja 
zasobów środowiska, działalność badawczo-rozwojowa 
w obszarze ochrony środowiska); 

d. źródło finansowania innych działań, które mogą mieć wpływ na 
zwiększenie wykorzystania środków UE w obszarze ochrony 
środowiska, jak również stymulowanie najbardziej pożądanych 
przedsięwzięć (np. poprzez wsparcie przygotowania 
dokumentacji, promocję najbardziej pożądanych działań, 
stymulowanie współpracy i kojarzenie partnerów);  

e. narzędzie stymulujące korzystne z punktu widzenia ochrony 
środowiska procesy rynkowe.  

� Niektóre grupy działań (np. rozwój systemów monitoringu 
środowiska, rozwój systemów identyfikacji zagrożeń i wczesnego 
ostrzegania, inwentaryzacja zasobów środowiska) powinny podlegać 
ścisłej standaryzacji, dlatego wskazane jest finansowanie z jednego 
źródła (optymalnie NFOŚiGW). 

� Biorąc pod uwagę doświadczenia z perspektyw finansowej 2007-
2013, kluczową formą wsparcia w obszarze ochrony środowiska 
powinno być wsparcie dotacyjne. Wykorzystanie instrumentów 
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zwrotnych powinno opierać się na obszarach i dobrych praktykach 
w tym zakresie wypracowanych w okresie ostatnich dwóch 
dziesięcioleci przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

� Biorąc pod uwagę doświadczenia z perspektyw finansowej 2007-
2013 należy dążyć do usprawnienia systemu demarkacji, 
w szczególności w obszarze: 
a. ochrony przyrody, np. poziom centralny: finansowanie działań 

realizowanych na obszarach Natura 2000 oraz w parkach 
narodowych, realizacja kompleksowych programów ochrony 
gatunków, opracowanie planów ochrony zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowanie planów 
ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; 
poziom regionalny: finansowanie działań poza obszarami 
Natura 2000 oraz parkami narodowymi, ochrona różnorodności 
biologicznej na obszarach miejskich, rozwój systemu 
zadrzewień, opracowanie planów ochrony dla rezerwatów 
przyrody i parków krajobrazowych; 

b. rozwój OZE, np. poziom centralny: rozwój systemów 
energetycznych umożliwiających odbiór energii z OZE, budowa 
dużych instalacji do produkcji energii z OZE; poziom regionalny: 
rozwój energetyki odnawialnej na obszarach zurbanizowanych 
(małe instalacje); rozwój klastrów i innych form współpracy; 
promocja OZE. 
 

� Należy dążyć rozszerzenia katalogu beneficjentów o podmioty 
prywatne (w tym osoby fizyczne), w szczególności w obszarze 
efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji i OZE. 
Wskazanej jest wykorzystanie modelu finansowania tego rodzaju 
działań wypracowanego w ramach programów wdrażanych w 
perspektywie 2007-2013, gdzie rolę operatora środków (podmiotu 
współfinansującego) pełnią gminy. 

W.4 

Ocena systemu wskaźników 
System wskaźników gromadzonych przez GUS, GIOŚ oraz WIOŚ 
umożliwia monitorowanie jedynie ograniczonej liczby celów 
i kierunków działań zdefiniowanych w ramach PEP 2009-2012. 
Zaletą obecnie funkcjonującego katalogu wskaźników, który nie 

� Biorąc pod uwagę zmienność celów i kierunków działań w obszarze 
ochrony środowiska w okresie wielolecia nie jest zasadne 
każdorazowe modyfikowanie katalogu wskaźników gromadzonych 
w ramach statystyki publicznej. Częste zmiany systemu wskaźników 
w czasie mogłyby skutkować trudnościami w ocenie i porównaniu 
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podlegał istotnym modyfikacjom w okresie ostatnich kilku lat, 
jest możliwość analizy procesów w długim okresie czasu, dzięki 
czemu możliwe jest określenie dynamiki zmian zachodzących 
w obszarze ochrony środowiska. 
 

Istotną rolę z punktu widzenia oceny stopnia realizacji założeń 
PEP 2009-2012 ma system wskaźników funkcjonujący w ramach 
funduszy i programów. Katalog wskaźników funkcjonujący 
w ramach różnych funduszy i programów jest jednak dość 
zróżnicowany, co utrudnia porównania danych dotyczących 
efektów osiągniętych w ramach różnych programów. 

dynamiki procesów w czasie. 

� Wskazane wydaje się wypracowanie wspólnego katalogu 
kluczowych wskaźników w obszarze ochrony środowiska, które 
powinny być monitorowane w ramach wszystkich funduszy 
i programów.  

 

  



371 | S t r o n a  

SZCZEGÓŁOWE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI KONTYNUACJI, POŻĄDANEGO ZAKRESU I INTENSYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ KONIECZNOŚCI 

WPROWADZENIA RAM KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE DO ROKU 2020 

Obszary, cele i kierunki działań PEP 2009-2012 
Ocena stopnia 

realizacji 

Konieczność 
kontynuacji 

działań 

Pożądany zakres i intensywność działań oraz 
konieczność wprowadzenia ram korzystania 
ze środowiska w perspektywie do roku 2020 

Obszary wymagające dodatkowej 
interwencji, pilność/istotność 
interwencji 

Obszar 
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

 
 

  

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie 
do sytuacji, w której projekty dokumentów 
strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 
będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem, poddawane procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny 
będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych 
dokumentów 

Działanie 
zakończone  

 
NIE 

Cel został osiągnięty – jego realizacja stanowi 
obowiązek wynikający z przepisów prawa. 
 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
dotyczy 
 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

W 2008 r. zostało reaktywowane działanie Komisji 
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy 
Ministrze Środowiska głównie w celu analizowania 
dokumentów strategicznych. Stanowi to ważny krok 
w kierunku egzekwowania prawa w tym zakresie. 

Zadanie ciągłe TAK 
Funkcjonowanie Komisji stanowi obowiązek 
wynikający z przepisów prawa. 
 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Rozwój metodologii wykonywania ocen 
oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców 
tych dokumentów oraz dla osób oceniających 

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Rozwój metodologii OOŚ i szkolenia muszą 
być kontynuowane ze względu 
zapotrzebowanie w tym zakresie, wzrost 
doświadczenia w tej dziedzinie, powstawanie 
dobrych praktyk etc. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Obszar Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska     

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Głównym celem jest uruchomienie takich 
mechanizmów prawnych, ekonomicznych 
i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju 
proekologicznej produkcji towarów oraz do 
świadomych postaw konsumenckich zgodnie 
z zasadą rozwoju zrównoważonego.  
Działania te powinny objąć pełną internalizację 
kosztów zewnętrznych związanych z presją na 
środowisko. 

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Tworzenie warunków dla rozwoju 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz 
zrównoważonej polityki przemysłowej. 
Koncentracja na mechanizmach edukacyjnych. 
Promowanie przedsiębiorczości typu 
„business&biodiversity”.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

W latach 2009-2012 jest konieczne: zastosowanie 
systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego 
organizowanych przez wszystkie instytucje 
korzystające ze środków publicznych. 

Zadanie ciągłe TAK 

Dążenie do osiągnięcia celu 20% udziału 
zielonych zamówień do 2016 r.(KPD 2013-
2016) oraz 50% do 2020 r. (BEiŚ). 
Upowszechnienie stosowania kryteriów 
środowiskowych w sektorze prywatnym 
(„zielone zakupy”), poprzez działania 
informacyjno-edukacyjne, jak również 
odpowiednie kształtowanie kryteriów wyboru 
projektów (np. dodatkowe punkty za 
stosowanie kryteriów środowiskowych 
w postępowaniach realizowanych w ramach 
projektów). 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla 
środowiska 

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze działania na rzecz eliminacji z rynku 
wyrobów szkodliwych dla środowiska. 
Egzekwowanie przestrzegania 
obowiązującego prawa w tym zakresie. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
 
 

Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z 
wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 

Działanie nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie korzyści finansowych dla 
przedsiębiorców tworzących zielone miejsca 
pracy jako najskuteczniejsze narzędzie ich 
promocji. 
 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Promocja transferu do Polski najnowszych 
technologii służących ochronie środowiska przez 
finansowanie projektów w ramach programów 
unijnych. 

Zadanie ciągłe TAK 
Wsparcie finansowe dla rozwoju i wdrażania 
innowacyjnych technologii służących ochronie 
środowiska. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 
Wykonanie analizy dotyczącej możliwości 
wprowadzenia w Polsce „zielonej” reformy 
podatkowej 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK  Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii 
społecznej kształtującej zrównoważone wzorce 
konsumpcji 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Promocja zrównoważonych wzorców 
konsumpcji.  
Upowszechnianie wiedzy o gospodarczych 
korzyściach wynikających z działań pro-
środowiskowych. 
Kontynuacja corocznego badania świadomości 
ekologicznej Polaków. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 
Wprowadzenie etykiet informujących o produktach 
ekologicznych i ich promocja wśród społeczeństwa. 

Działania nie 
zakończone - do 

TAK 
Rozbudowa funkcjonalności i treści strony 
internetowej www.ekoszyk.mos.gov.ploraz jej 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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kontynuacji oraz promocja jako element kształtowania 
zrównoważonych wzorców konsumpcji. 

 
Opracowanie krajowego planu wycofania proszków 
do prania zawierających fosforany 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 
Realizacja zapisów rozporządzenia MG z dnia 
28 czerwca 2013 r. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji 
i wysokiej efektywności energetycznej z napędami 
alternatywnymi oraz wypracowanie rozwiązań 
hamujących napływ do krajowego parku 
zagranicznych pojazdów o niekorzystnych 
parametrach ekologicznych i energetycznych. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej 
emisji i wysokiej efektywności energetycznej 
w ramach projektów dotyczących rozwoju 
transportu publicznego 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Obszar Zarządzanie środowiskowe     

Cele 
średnio-

okresowe 
do 2016 r. 

 

Celem podstawowym jest jak najszersze 
przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa 
o tym, systemowe tworzenie korzyści 
ekonomicznych dla firm i instytucji będących 
w systemie. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm 
i instytucji będących w systemie, rozumiane 
jako zbudowanie systemu rozwiązań 
legislacyjnych i finansowych zachęcających 
oraz wspierających wdrażanie systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS) 
w organizacjach. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
–legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego firmy posiadające certyfikaty 
zarządzania środowiskowego przez uzyskanie przez 
nie dodatkowych punktów. 

Zadanie ciągłe TAK 

Jak najszersze zastosowanie w procedurach 
przetargowych kryteriów środowiskowych 
uwzględniających fakt rejestracji w EMAS 
podmiotów biorących udział w przetargach. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS 
i normy ISO 14001 a także logo CP jako znaków 
jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą 
danego wyrobu lub świadczącej określoną usługę. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze upowszechnienie wśród społeczeństwa 
logo EMAS. 
Opracowanie materiałów pomocnych 
organizacjom we wdrażaniu wymagań 
systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz 
rejestracji w nim. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Podniesienie prestiżu instytucji publicznej 
posiadającej certyfikat zarządzania przez akcję 
wśród społeczeństwa dotyczącą znaczenia takiego 
certyfikatu. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Przeprowadzenie akcji wśród społeczeństwa 
dotyczącej znaczenia rejestracji w EMAS jako 
najbardziej wiarygodnego system 
ekozarządzania (jako jedynego w pełni 
nadzorowanego przez administrację 
państwową: MŚ, GDOŚ i PCA) 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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Ograniczenie częstotliwości kontroli w zakresie 
ochrony środowiska podmiotów posiadających 
certyfikaty zarządzania środowiskowego 
i uproszczenie trybu ich kontroli. 

Zadanie ciągłe TAK Zadanie ciągłe Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem 
systemów zarządzania środowiskowego przez 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wspieranie wdrażania systemów EMAS 
i ISO14001 ze środków UE. Zwiększenie 
korzyści finansowych z tytułu wdrożenia 
EMAS. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Obszar 
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska 

    

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do:  
- proekologicznych zachowań konsumenckich, - 
prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia 
odpowiedzialności za stan środowiska,  
- organizowania akcji lokalnych służących ochronie 
środowiska,  
- uczestniczenia w procedurach prawnych 
i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 

Zadanie ciągłe  

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na 
edukację szkolną.  
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Doskonalenie metod udostępnienia informacji 
o środowisku i jego ochronie przez wszystkie 
instytucje publiczne. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze doskonalenie metod udostępniania 
informacji o środowisku wpisujące się w trend 
budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony 
środowiska dostępu do informacji o środowisku oraz 
kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla 
nauczycieli i szkół). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalszy rozwój szkolnej edukacji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Wspieranie działań 
edukacyjnych ze środków UE i krajowych.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Kontynuacja kierunku działań w perspektywie 
finansowej 2014-2020. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Zapewnienie udziału pozarządowych organizacji 
ekologicznych we wszystkich gremiach 
podejmujących decyzje dotyczące ochrony 
środowiska. 

Zadanie ciągłe TAK 
Przestrzeganie jakości realizacji przepisów 
prawa w tym zakresie. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych 
oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów 
o dostępie społeczeństwa do informacji o 
środowisku. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze upowszechnianie wiedzy o przepisach 
dostępie do informacji o środowisku. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie 
edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych – 
większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie 
funduszy ekologicznych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wzmocnienie promocji projektów 
edukacyjnych finansowanych z funduszy 
ekologicznych. Bezpłatne i szerokie 
udostępnianie materiałów multimedialnych 
powstałych w ramach realizacji ww. 
projektów.  
Uwzględnianie w kryteriach oceny projektów 
edukacyjnych potencjału dotarcia do danej 
grupy docelowej (np. poprzez włączenie 
specjalistów ds. mediów i reklamy do oceny 
projektów). 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Promowanie etykiet znakujących aspekt 
środowiskowy produktów w celu ułatwienia 
konsumentom zachowań proekologicznych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Działania informacyjne skierowane do 
konsumentów we współpracy z sektorem 
przemysłu i handlu 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Obszar Rozwój badań i postęp techniczny     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem jest zwiększenie roli polskich 
placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji 
w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych 
dla środowiska oraz doprowadzenie do 
zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wspieranie polskiego 
potencjału badawczego w zakresie technologii 
środowiskowych (działanie ujęte w SIEG).  
Wspieranie ekoinnowacji. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów 
naukowych dla najlepszych absolwentów uczelni 
związanych z ochroną środowiska. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Uruchomienie systemu zagranicznych 
stypendiów naukowych dla najlepszych 
absolwentów uczelni związanych z ochroną 
środowiska. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Umożliwienie finansowania przez fundusze 
ekologiczne wdrażania ekoinnowacji opracowanych 
w polskich placówkach naukowobadawczych. 

Zadanie ciągłe TAK Wsparcie finansowe ekoinnowacji. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Zwiększenie wymiany zespołów badawczych 
z najlepszymi zagranicznymi instytutami (wspierane 
finansowo przez fundusze ekologiczne). 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Wspieranie współpracy umożliwiającej 
wymianę doświadczeń między zespołami 
badawczymi z najlepszymi zagranicznymi 
instytutami 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów, uczelni i systemów monitoringu 
(finansowane przez NFOŚiGW). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wsparcie na rzecz wybranych jednostek 
naukowych i badawczych. Wsparcie systemu 
monitoringu zgodnie z wieloletnią koncepcją 
rozwoju systemu monitoringu środowiska.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Wspieranie platform technologicznych jako miejsca 
powstawania rozwiązań innowacyjnych przez ośrodki 
naukowe i jednostki gospodarcze. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wspieranie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie ekoinnowacji w ramach 
programów UE oraz realizacja programu 
GEKON. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Wdrożenie systemu informatycznego resortu 
„Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu 
Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska 
„EKOINFONET”. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wdrożenie wszystkich elementów systemu 
Ekoinfonet. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Uruchomienie krajowego systemu monitorowania 
technologii środowiskowych 

Nie 
zidentyfikowan

o realizacji 
działania. 

 

TAK 

Promocja ETV. 
Wprowadzenie do systemu zamówień 
publicznych preferencji dla technologii, które 
uzyskały Świadectwa Weryfikacji ETV. 
 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
 
 

Obszar Odpowiedzialność za szkody w środowisku     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Celem polityki ekologicznej jest stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie 
szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość 
wystąpienia szkody.  
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Stworzenie rozwiązań systemowych 
w zakresie zapobiegania szkodom 
w środowisku. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zakończenie prac nad pełną transpozycją przepisów 
dyrektywy 2004/35/WE do ustawodawstwa 
polskiego przez nowelizację ustawy o zapobieganiu 
i naprawie szkód w środowisku. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku 
i działaniach naprawczych. 

Działanie 
zakończone 

TAK 
Prowadzenie przez GIOŚ rejestru 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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i szkód w środowisku jest zadaniem 
ustawowym. Procedowana obecnie 
nowelizacja POŚ zakłada przeniesienie 
obowiązku prowadzenia rejestru z GIOŚ na 
GDOŚ. 

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności 
sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników 
administracji, sądownictwa oraz podmiotów 
gospodarczych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Szkolenia na temat odpowiedzialności 
sprawcy za szkody w środowisku dla 
pracowników administracji oraz 
przedsiębiorców w zakresie ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (po wejściu w 
życie jej nowelizacji) 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji 
Ochrony Środowiska pozwalające na pełną realizację 
zadań kontrolnych 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze wzmocnienie aparaturowe Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Zapewnienie środków 
budżetowych na wzmocnienie kadrowe 
Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Zapewnienie w budżecie państwa środków na 
rekultywacje terenów zanieczyszczonych przed 30 
kwietnia 2007 r. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Zapewnienie właściwego finansowania 
programu priorytetowego NFOŚiGW "Ochrona 
powierzchni ziemi" oraz po przyjęciu 
nowelizacji POŚ - uzupełnienie programu o 
finansowanie wykonywanych przez starostów 
i regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska badań zanieczyszczenia gleby i 
ziemi. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 

Obszar Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

W perspektywie średniookresowej jest konieczne 
przywrócenie właściwej roli planowania 
przestrzennego na obszarze całego kraju, 
w szczególności dotyczy to miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny 
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Podjęcie działań systemowych w kierunku 
objęcia jak największej powierzchni kraju 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 

Konieczne jest, aby do roku 2012 nastąpiło: 
wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących 
uwzględnienia w planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających 
z opracowań ekofizjograficznych, prognoz 
oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą 
jakości tych dokumentów) 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Opracowanie i wdrożenie wytycznych 
metodycznych dotyczących zakresu i formy 
prognozy oddziaływania na środowisko dla 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 



378 | S t r o n a  

 

Wdrożenie przepisów umożliwiających 
przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko już na etapie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(które jest opracowaniem planistycznym 
obejmującym teren całej gminy) 

Działanie 
zakończone 

TAK 

Przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko na etapie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
obowiązkiem ustawowym. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej 
sieci Natura 2000 oraz sporządzenie dla nich planów 
ochrony 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zakończenie budowania sieci Natura 2000 
w zakresie obszarów siedliskowych. 
Sporządzenie planów ochrony dla wszystkich 
obszarów natura 2000. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 Wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych 
Działania nie 

zakończone - do 
kontynuacji 

TAK 

Wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych 
i zapewnienie im ochrony poprzez stworzenie 
odpowiednich instrumentów prawnych i 
finansowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 
Uwzględnianie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi 

Zadanie ciągłe TAK 
Sporządzenie planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym do końca 2015 r. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności 
środowiskowej oraz pojemności przestrzennej 
zależnie od typu środowiska 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Szersze wykorzystanie metod wskaźnikowych 
w procesie planowania przestrzennego 
jako element 
gospodarowania przestrzenią 
zgodnego z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 
 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów 
złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni 
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie ochrony zasobów złóż kopalin 
przed zagospodarowaniem powierzchni 
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie na 
terenach nieobjętych studium uwarunkowań 
i planami miejscowymi zagospodarowania 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjne 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 
Uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego wyników monitoringu środowiska, 
w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu 

Zadanie ciągłe TAK 

Opracowanie i wdrożenie wytycznych 
metodycznych dotyczących zakresu i formy 
prognozy oddziaływania na środowisko dla 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania, wskazujących na 
konieczność uwzględniania wyników 
monitoringu środowiska. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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Obszar Ochrona przyrody     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Podstawowym celem jest zachowanie bogatej 
różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 
różnych poziomach organizacji: na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 
oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 
współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

Zadanie ciągłe TAK 

Dostosowanie działań krajowych do nowej 
strategii europejskiej Biodiversity 2020 oraz 
pogłębienie integracji z sektorem rolnym 
i rybackim. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 

Konieczne jest dokończenie inwentaryzacji 
i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski. 
Stworzy to podstawę do ustanowienia pełnej listy 
obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk 
w europejskiej sieci Natura 2000.  

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji 
różnorodności biologicznej Polski. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Będą realizowane zadania wynikające z Krajowej 
strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej dotyczące przywracania 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach 
chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych 
wyginięciem gatunków oraz różnorodności 
genetycznej roślin, zwierząt i grzybów. 

Zadanie ciągłe TAK 

Realizacja zadań wynikających z Konwencji 
o różnorodności biologicznej oraz europejskiej 
strategii bioróżnorodności 2020. Ochrona 
gatunków zwierząt, roślin i grzybów 
zagrożonych wyginięciem. 
Zapewnienie finansowania zadań ze środków 
UE i krajowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Przywrócenie drożności lądowych i wodnych 
korytarzy ekologicznych umożliwiających 
przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie 
populacji w skali kraju. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Ochrona łączności ekologicznej poprzez 
wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych 
i zapewnienie im ochrony poprzez stworzenie 
odpowiednich instrumentów prawnych, jak 
również instrumentów finansowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 
Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla 
obszarów chronionych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Ustanowienie planów ochrony dla wszystkich 
obszarów chronionych w Polsce. 
Finansowe wsparcie procesu opracowania 
planów ochrony.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu. 

Zadanie ciągłe TAK 
Podnoszenie świadomości społecznej wymaga 
działań o charakterze ciągłym 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 



380 | S t r o n a  

 

Poza tym jest konieczne egzekwowanie wymogów 
ochrony przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony 
środowiska. 

Zadanie ciągłe TAK 
Realizacja działania jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów prawa  

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych 
przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz 
terenów zieleni miejskiej. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze prace nad ustawą o poprawie 
funkcjonowania i organizacji wykonywania 
zadań publicznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, zawierającą zmiany przepisów 
w zakresie ochrony terenów zieleni 
i zadrzewień. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 

Kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów 
chronionych uwzględniająca utworzenie nowych 
parków narodowych, rezerwatów, parków 
krajobrazowych oraz powstanie form i obiektów 
ochrony przyrody. W systemie ochrony przyrody 
należy także uwzględnić korytarze ekologiczne, jako 
miejsca dopełniające obszarową formę ochrony 
przyrody. 

Zadanie ciągłe TAK 

Zadanie ciągłe (wyznaczanie nowych 
rezerwatów, weryfikacja granic, celów 
ochrony, wydawanie zarządzeń 
aktualizujących) 

 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 

Planowane przez Ministra Środowiska jest także 
opracowanie: Krajowej Strategii Postępowania 
z Inwazyjnymi Gatunkami Obcymi (wynikające 
z Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 
europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie 
dnia 19 września 1979 r.) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 
263) (Konwencji Berneńskiej) oraz Krajowej Strategii 
Ochrony Dużych Drapieżników (także wynik 
ratyfikacji Konwencji Berneńskiej). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Działania mające na celu ochronę środowiska 
przyrodniczego przed inwazyjnymi gatunkami 
obcymi. 

 

Wdrożenie programów ochrony dużych 
drapieżników. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

 

Planowana jest ratyfikacja porozumienia o ochronie 
afrykańsko-azjatyckich wędrownych ptaków 
wodnych, wynikającego z Konwencji o ochronie 
wędrownych gatunków dzikich zwierząt, 
sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 2, poz. 17) (Konwencji Bońskiej). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Podjęcie decyzji politycznej odnośnie realizacji 
kierunku  

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 
sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 
r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 99) do krajowego 
prawa ochrony przyrody.  

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wdrożenie do systemu prawnego 
efektywnych narzędzi w zakresie ochrony 
i zarządzania krajobrazem. 
Kontynuacja prac Krajowego Sekretariatu 
Konwencji Krajobrazowej Opracowanie 
typologii oraz waloryzacji krajobrazu, 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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niezbędne dla dalszego procedowania 
projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu. 

W sprawie dopuszczenia organizmów GMO do 
środowiska przewiduje się opracowanie nowej 
ustawy – Prawo o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych w 2009 r. oraz aktywne działania 
na forum Unii Europejskiej dotyczące dopuszczenia 
możliwości ustanawiania stref wolnych od GMO. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Prawidłowe wdrożenie prawa UE w zakresie 
GMO 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody 
z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie 
szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa. 

Zadanie ciągłe TAK 
Kontynuacja współpracy w miarę 
pojawiających się potrzeb oraz zagadnień, nad 
którymi będą trwały prace w GDOŚ 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Obszar Ochrona i zrównoważony rozwój lasów     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze 
prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

Zadanie ciągłe TAK 
Prowadzenie zrównoważonej gospodarki 
leśnej. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego 
programu zwiększenia lesistości”, przy czym jest 
konieczna aktualizacja tego programu, przewidziana 
w roku 2009. Zalesienia realizowane są także przez 
podmioty prywatne, z dofinansowaniem ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewiduje 
się zalesienie do 2010 r. około 50 tys. ha, w tym 75% 
w sektorze prywatnym. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 

Kontynuacja KPZL (cel ilościowy w 2020 r. - 
30% lesistości kraju, cele jakościowe - 
wzmacnianie korytarzy ekologicznych, 
ochrona wód i gleb etc.) 
Korekta KPZL o realną prognozę możliwej skali 
zalesienia (zgodnie z aktualizacją KPZL z 2009 
r.). 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Istotne jest przy tym tworzenie spójnych 
kompleksów leśnych połączonych korytarzami 
ekologicznymi oraz dostosowanie gospodarki leśnej 
do wymogów wynikających z ochrony sieci 
obszarów Natura 2000. Zalesienia nie mogą bowiem 

Zadanie ciągłe 
 

TAK 

Kontynuacja tworzenia spójnych kompleksów 
leśnych. Potrzeba wprowadzenia 
instrumentów wsparcia dla tworzenia leśnych 
korytarzy ekologicznych. Konieczność 
przygotowania i uchwalenia Planów Zadań 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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zagrozić utrzymaniu ekstensywnego użytkowania łąk 
i pastwisk, będących cennym siedliskiem dla rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt. 

Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w celu 
zagwarantowania pełnego dostosowanie 
gospodarki leśnej do wymogów Natura 2000. 

Ważną rolą lasów jest utrzymanie znacznej retencji 
wodnej i jej powiększenie przez przywracanie 
przesuszonych przez meliorację terenów wodno-
błotnych. W tym zakresie Lasy Państwowe będą 
realizowały dwa duże programy wieloletnie 
z udziałem środków z Programu „Infrastruktura 
i Środowisko”. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 
Dokończenie realizacji projektów i ocena 
skuteczności podjętych działań. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów 
do siedliska oraz zwiększenie różnorodności 
genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych, w tym 
realizacja programu restytucji jodły w Sudetach 
oraz ochrony i restytucji cisa w Polsce. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 

Kontynuacja przebudowy drzewostanu oraz 
optymalizacji piętrowej i wiekowej struktury 
drzewostanów. Kontynuacja programów 
restytucji jodły, cisa i jarzębu. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Rozbudowa funkcji leśnych banków genów 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania leśnych 
banków genów oraz rozbudowywanie ich 
funkcji. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: niska 

Wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji 
lasów 

Działanie 
zakończone 

NIE 

Cel został osiągnięty. Dalsza certyfikacja nie 
jest potrzebna, ale potrzebne jest pełne 
dostosowanie kryteriów i zasad certyfikacji do 
prawa polskiego. 

nie dotyczy 

Obszar Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównym celem średniookresowym jest: 
racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody 
i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz 
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. 
Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na 
cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie 
retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych 
zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. 

Zadanie ciągłe TAK 

Sporządzenie do końca 2015 r. nowych 
Planów Gospodarowania Wodami i Planów 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz ich 
realizacja. 
 
Reforma systemowa – przyjęcie w 2015 r. 
nowej ustawy Prawo Wodne. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami 
dwóch sektorów, tj. sektora zarządzania zasobami 
wodnymi (funkcja organu właściwego w sprawach 
gospodarowania wodami, zarządzającego zasobami 
wodnymi i wykonującego kontrole) oraz sektora 
administrowania majątkiem Skarbu Państwa 
(utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 
planowanie i realizacja inwestycji w gospodarce 
wodnej). 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 
Reforma systemowa – przyjęcie w 2015 r. 
nowej ustawy Prawo wodne. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Stopniowe wprowadzanie odpłatności przez 
użytkowników wód za korzystanie przez nich 
z zasobów wodnych, z uwzględnieniem 
oddziaływania na środowisko 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 
Reforma systemowa – przyjęcie w 2015 r. 
nowej ustawy Prawo wodne. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE Zadanie ciągłe TAK 
Przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo wodne 
(dot. dostosowania do prawa UE) 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego 
gospodarowania wodami spójnego z systemem 
informatycznym resortu „Środowisko”. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
TAK Pełne wdrożenie SIGW i ISOK. Czy jest konieczna interwencja: nie 

Przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która 
wskazywała będzie obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało 
będzie do 2013 r. opracować mapy zagrożenia i 
mapy ryzyka powodziowego. 

 Działanie 
zakończone 

TAK 

Sporządzenie: 
- do grudnia 2013 r.  
map zagrożenia i map ryzyka powodziowego 
dla obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi; 
- do grudnia 2015 r. planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym. 
Aktualizacja dokumentów planistycznych co 6 
lat. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie 
zostały jeszcze wyznaczone. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
TAK j.w. Czy jest konieczna interwencja: nie 
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Realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo 
wodne przez państwową służbę hydrologiczno-
meteorologiczną i państwową służbę 
hydrogeologiczną. 

Zadanie ciągłe TAK Realizacja zadań ustawowych. Czy jest konieczna interwencja: nie 

Rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu 
finansowym z programów UE. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 
Rozwój małej retencji wody. Zapewnienie 
finansowania ze środków UE i krajowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Modernizacja systemów melioracyjnych przez 
zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, 
umożliwiające sterowanie odpływem. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

 

TAK 
Przeprowadzenie pogłębionej dyskusji 
o nowoczesnych metodach melioracji 
i ochrony przeciwpowodziowej. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Dokończenie systemu monitorowania terenów 
osuwiskowych. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 

Kontynuacja projektu SOPO obejmującego 
system monitoringu 100 wybranych osuwisk. 
Zapewnienie finansowania i dozoru PSG nad 
monitoringiem osuwisk po zakończeniu SOPO. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Realizacja projektów z środków Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
(priorytet III), mających na celu zapewnienie 
odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby 
ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed 
powodzią. 

Zadanie nie 
zakończone – do 

kontynuacji 
 

TAK 

Zapewnienie finansowania dla działań 
mających na celu zapewnienie odpowiedniej 
ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności 
i gospodarki kraju oraz ochrony przed 
powodzią. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników 
wód podziemnych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dokończenie dokumentowania GZWP oraz 
ustanowienie obszarów ochronnych GZWP. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu 
wody przez działania edukacyjno-promocyjne 
(akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup 
społecznych). 

Zadanie ciągłe TAK 
Propagowanie zachowań sprzyjających 
oszczędzaniu wody 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
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Obszar Ochrona powierzchni ziemi     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony 
powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony 
gruntów użytkowanych rolniczo jest: 
- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych 
i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego, 
- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, 
łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 
antropogenie, 
- zwiększenie skali rekultywacji gleb 
zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im 
funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

Zadanie ciągłe TAK 

Ochrona gruntów użytkowanych rolniczo 
przed degradacją (m.in. poprzez 
upowszechnianie dobrych praktyk rolnych 
i rolnictwa ekologicznego). Zapewnienie 
wsparcia finansowego na przeprowadzenie 
inwentaryzacji terenów zdegradowanych 
i stworzenie rejestru tych terenów.  
Rekultywacja terenów zdegradowanych. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zakończenie opracowania systemu osłony 
przeciwosuwiskowej przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Kontynuacja projektu SOPO. Zapewnienie 
finansowania projektu po 2015 r. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym 
walki z ich zakwaszeniem. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Przyjęcie strategii „Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko” przez RM 
i realizacja zawartych w niej działań w zakresie 
ochrony gleb. Zapewnienie finansowania na 
ww. działania. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa 
integrowanego. 

Zadanie ciągłe TAK 
Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa 
integrowanego 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Waloryzacja terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz 
promocja takiej żywności. 

Zadanie ciągłe TAK Promocja zdrowej żywności. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
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Rozwój monitoringu gleb 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 

Ew. dostosowanie monitoringu do wymogów 
planowanej Ramowej Dyrektywy Glebowej 
(w przypadku wejścia jej w życie) 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji :niska 
 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Finansowe wsparcie dla rozpoznania 
zanieczyszczenia gleb oraz rekultywacji 
terenów zdegradowanych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Obszar Gospodarowanie zasobami geologicznymi     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Podstawowym celem jest racjonalizacja 
zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych 
w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz 
otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową 
degradacją.  
W terminie do 2016 r. jest konieczne: 
- doskonalenie prawodawstwa dotyczącego 
ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, 
- ograniczenie presji wywieranej na środowisko 
podczas prowadzenia prac geologicznych 
i eksploatacji kopalin, 
- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 
- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż 
kopalin w procesie planowania przestrzennego, 
- wykonanie bilansu pojemności struktur 
geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja 
dwutlenku węgla na terenie Polski, 
- rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, 
wyczerpanych złóż ropy i innych struktur 
geologicznych pod kątem magazynowania ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz składowania 
odpadów, w tym promieniotwórczych, 
- dokończenie dokumentowania zasobów 
dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz 
głównych zbiorników wód podziemnych. 

Zadanie ciągłe TAK 

Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz 
sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę 
z zasobów podziemnych oraz ochrona 
zasobów złóż kopalin i wód podziemnych są 
zadaniami ciągłymi, podobnie jak 
doskonalenie prawa, ograniczanie presji na 
środowisko oraz eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin. 
 
Rozwój wydobycia węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych (gaz i ropa łupkowa), 
zwiększenie efektywności wydobycia węgla. 
 
Wsparcie dla geologii samorządowej. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 
Ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace 
poszukiwawczo-rozpoznawcze przez uchwalenie 

Działania nie 
zakończone - do 

TAK Nowelizacja PGG 
Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
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nowego prawa geologicznego i górniczego kontynuacji  
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 
Ułatwienia w dostępie do map i danych 
geologicznych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze ułatwienia w dostępie do map i danych 
geologicznych. Doskonalenie narzędzi 
udostępniania. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 
1:50 000 o nowe warstwy tematyczne. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsze prace nad uzupełnianiem i aktualizacją 
mapy geośrodowiskowej Polski. 
Udostępnienie wszystkich warstw mapy 
w wersji elektronicznej. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich 
dla aglomeracji miejskich. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wykonanie atlasów geologiczno-inżynierskich 
dla kolejnych miast Polski. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych 
i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa 
geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk 
geologicznych i utworzenie ich centralnego rejestru. 
 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Tworzenie geoparków i geostanowisk oraz 
prowadzenie ich ogólnodostępnego rejestru. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Zakończenie prac nad systemem osłony 
przeciwosuwiskowej i utworzenie centralnego 
rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Kontynuacja projektu SOPO. Zapewnienie 
finansowania projektu po 2015 r. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Określenie obszarów zagrożonych naturalnymi 
mikrowstrząsami sejsmicznymi. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Uruchomienie permanentnego monitoringu 
ruchów sejsmicznych 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu 
zwiększenie udokumentowania złóż surowców 
energetycznych z jednoczesnym promowaniem 
nowych technologii pozyskiwania energii ze złóż, 
zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania 
negatywnego wpływu na środowisko 

Zadanie ciągłe TAK 
Koncesjonowanie prac poszukiwawczych 
i rozpoznawczych wynika z ustawy PGG. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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dotychczasowego sposobu eksploatacji. 
 

 
Promowanie wykorzystania metanu z pokładów 
węgla 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Wsparcie finansowe i promocja 
opracowywania technologii wydobycia 
metanu ze złóż węgla. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 
 

Obszar Środowisko a zdrowie     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego 
jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego 
mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz 
skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 
awarii przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska. 

Zadanie ciągłe TAK 

Dążenie do minimalizacji negatywnego 
wpływu zanieczyszczeń na środowisko i 
zdrowie ludzi. 
 
Wdrożenie dyrektywy SEVESO III do prawa 
krajowego i praktyki do dnia 31 maja 2015 r. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zbieranie i udostępniania informacji na temat 
zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa (zarówno 
nagłych, jak i długotrwałych). 

Zadanie ciągłe TAK 
Realizacja zapisów dyrektywy SEVESO III 
w zakresie dostępu społeczeństwa do 
informacji (od 1.06.2015) 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla 
procedur związanych z dopuszczaniem inwestycji do 
realizacji. 

Nie 
zidentyfikowano 
realizacji zadania  

TAK 
Opracowanie zasad analizy ryzyka 
zdrowotnego w procedurach OOŚ 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Poprawa funkcjonowania państwowego 
monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego 
przez poprawę technicznego wyposażenia służb 
kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci 
alarmowe. 

Zadanie ciągłe TAK 
Zapewnienie finansowania dla modernizacji 
wyposażenia Państwowej Inspekcji 
Środowiska i Straży Pożarnej 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Wspólne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Inspekcji Środowiska w celu poprawy jakości wody 
pitnej 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK  Czy jest konieczna interwencja: nie 

Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno-
szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i 
pracowników administracji publicznej w zakresie 
zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska 

Zadanie ciągłe TAK 
Szkolenia dla pracowników administracji 
publicznej i przedsiębiorców w zakresie 
SEVESO III  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Doposażenie straży pożarnej w sprzęt do 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz 
sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów 
zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie finansowania na potrzeby 
wyposażenia Straży Pożarnej w odpowiedni 
sprzęt do ratownictwa chomiczno-
ekologicznego. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Obszar Jakość powietrza     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do 
spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z 
Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw 
unijnych.  
Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł 
energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie 
powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 
tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla 
SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 
wynoszą dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. 
ton. Trzeba dodać, że są to limity niezwykle trudne 
do dotrzymania dla kotłów spalających węgiel 
kamienny lub brunatny nawet przy zastosowaniu 
instalacji odsiarczających gazy spalinowe. 
Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone 
przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o 
granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 
mikrometra (PM 2,5).  

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Poprawa jakości powietrza poprzez realizację 
programów ochrony powietrza(szczególnie 
w zakresie PM10,PM2,5 i benzoalfapirenu). 
Likwidacja źródeł niskiej emisji. 
Dążenie do wypełniania wymogów prawa UE 
(nowelizacja dyrektywy NEC, dyrektywa IED). 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 



390 | S t r o n a  

Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację 
emisji substancji niszczących warstwę ozonową 
przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na 
terytorium Polski. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Przyjęcie ustawy o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego 
z procesów wytwarzania energii; zadanie to jest 
szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu 
energetycznego Polski jest głównie oparta na 
spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku 
lat. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego 
z procesów wytwarzania energii. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki 
energetycznej Polski do 2030 r., w której zawarte 
będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność 
energii, jak i promujące rozwój odnawialnych źródeł 
energii; te dwie metody bowiem w najbardziej 
radykalny sposób zmniejszają emisję wszelkich 
zanieczyszczeń do środowiska, jak też są efektywne 
kosztowo i akceptowane społecznie;  
 
Polska zobowiązała się do tego, aby udział 
odnawialnych źródeł energii w 2010 r. wynosił nie 
mniej niż 7,5%, a w 2020 r. - 14% (wg Komisji 
Europejskiej udział powinien być nie mniejszy niż 
15%); tylko przez szeroką promocję korzystania 
z tych źródeł, wraz z zachętami ekonomicznymi 
i organizacyjnymi Polska może wypełnić te ambitne 
cele. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Opracowanie zaktualizowanej strategii 
energetycznej kraju uwzględniającej 
uwarunkowania wynikające z przepisów UE 
w zakresie emisji przemysłowych i emisji CO2.  
Znoszenie barier administracyjnych 
i tworzenie zachęt ekonomicznych dla rozwoju 
OZE. 
Zwiększanie udziału OZE w ogólnym zużyciu 
energii. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Modernizacja systemu energetycznego, która musi 
być podjęta jak najszybciej nie tylko ze względu na 
ochronę środowiska, ale przede wszystkim ze 
względu na zapewnienie dostaw energii elektrycznej; 
decyzje o modernizacji bloków energetycznych 
i całych elektrowni powinny zapadać przed rokiem 
2010 ze względu na długi okres realizacji inwestycji 
w tym sektorze; może tak się stać jedynie przez 
szybką prywatyzację sektora energetycznego 
i związanym z nią znacznym dopływem kapitału 
inwestycyjnego. 

Zadanie ciągłe TAK Dalsza modernizacja systemu energetycznego. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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W latach 2009-2012 także podjęcie działań 
związanych z gazyfikacją węgla (w tym także 
z gazyfikacją podziemną) oraz z techniką 
podziemnego składowania dwutlenku węgla; 
dopiero dzięki uruchomieniu pełnego pakietu ww. 
działań można liczyć na wypełnienie przez Polskę 
zobowiązań wynikających z opisanych wyżej 
dyrektyw. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Rozwój technologii gazyfikacji węgla 
umożliwiający wdrożenie w skali 
przemysłowej.  
Realizacja programu demonstracyjnego CCS. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

konieczne opracowanie i wdrożenie przez 
właściwych marszałków województw programów 
naprawczych w 161 strefach miejskich, w których 
notuje się przekroczenia standardów dla pyłu 
drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie 
CAFE. 
Za programy te, polegające głównie na eliminacji 
niskich źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze 
środków transportu, odpowiedzialne są władze 
samorządowe. 

Zadanie ciągłe TAK 
Realizacja programów ochrony powietrza. 
 Redukcja zanieczyszczenia PM10 i PM2,5 i 
benzoalfapirenem.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Do roku 2010 przewiduje się także uruchomienie 
pierwszej linii kolejowej dla samochodów 
ciężarowych przejeżdżających przez Polskę 
w tranzycie wschód zachód (tzw. transport 
intermodalny). Wysokie ceny paliw silnikowych 
powodują, że obecnie tranzyt kolejowy staje się 
opłacalny. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 
Podjęcie decyzji politycznej odnośnie 
zasadności realizacji kierunku. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Obszar Ochrona wód     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% 
redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w 
ściekach komunalnych kończąc krajowy program 
budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych 
dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM. 
Osiągnięcie tego celu będzie oznaczało przywrócenie 
dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych w całym kraju, a także realizację 
Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego walki 
z eutrofizacją wód Bałtyku. 
Naczelnym celem polityki ekologicznej w zakresie 
ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Nowelizacja Prawa wodnego w związku z 
przejściem z art. 5.4 na art. 5.2 RDW oraz 
stosowna aktualizacja KPOŚK. 
Realizacja KPOŚK i zapewnienie środków na 
jego sfinansowanie. 
Realizacja Programu Ochrony Jezior Polski 
Północnej. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna, finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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również zachowanie i przywracanie ciągłości 
ekologicznej cieków. Ten długofalowy cel powinien 
być zrealizowany do 2015 r. tak, jak to przewiduje 
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Ramowa 
Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, natomiast w 
polskim prawodawstwie ustawa - Prawo wodne. Cel 
ten będzie realizowany przez opracowanie dla 
każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza 
planu gospodarowania wodami oraz programu 
wodno-środowiskowego kraju. W tych 
dokumentach planistycznych zawarte będą między 
innymi informacje na temat działań, które należy 
podjąć w terminie do końca 2012 r., aby móc 
osiągnąć zakładane cele środowiskowe. Plany 
gospodarowania wodami opracowane zostaną do 
grudnia 2009 r. Dokumenty te, zgodnie z ustawą - 
Prawo wodne, zatwierdzane są przez Radę 
Ministrów. 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków 
z podwyższonym usuwaniem biogenów dla 
wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz 
rozbudowa dla nich sieci kanalizacyjnych wspierana 
dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” (priorytet I). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie finansowania na realizację 
KPOŚK. Wprowadzenie ułatwień 
proceduralnych dla inwestycji w gminach. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 

Uruchomienie działań zapisanych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
w Polsce oraz w programie wodno-środowiskowym 
kraju. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Realizacja PWŚK. Zapewnienie finansowania 
na realizację działań zawartych w PWŚK. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 

Opracowanie programów działań specjalnych 
mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia 
powodowanego przez substancje niebezpieczne 
i priorytetowe pochodzące przede wszystkim ze 
źródeł przemysłowych 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Opracowanie do końca 2013 r.  
 wykazów wielkości emisji i stężeń substancji 
priorytetowych przez dyrektorów RZGW, 
a następnie na tej podstawie planów działań. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Realizacja programów działań na obszarach 
szczególnie narażonych na azotany pochodzenia 
rolniczego 

Zadanie ciągłe TAK 
Realizacja programów działań na OSN. 
Zapewnienie finansowania w ramach PROW 
na realizację działań na OSN.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego 
w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Osiągnięcie przez wszystkie zakłady sektora 
rolno-spożywczego standardów odpływu 
w zakresie azotu i fosforu zgodnych 
z dyrektywą 91/271/EWG. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

 
Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw 
rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Finansowe wsparcie projektów dot. 
ograniczania odpływu zanieczyszczeń z 
obszarów wiejskich. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 
Ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony 
ujęć wód podziemnych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK Ustanowienie stref ochronnych GZWP 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

 
Rozwój sieci monitoringu jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie finansowania dla zaplecza 
kadrowego i sprzętowego monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w celu 
umożliwienia jego realizacji zgodnie 
z wymogami UE.  
Objęcie monitoringiem wszystkich substancji 
priorytetowych zgodnie z nowymi przepisami 
UE w tym zakresie, które wejdą w życie. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

 
Ścisła współpraca z państwami leżącymi nad 
Morzem Bałtyckim w realizacji programu ochrony 
wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej. 

Zadanie ciągłe TAK 

Prowadzenie działań na rzecz ochrony Morza 
Bałtyckiego w ramach HELCOM, Strategii UE 
dla regionu Morza Bałtyckiego, Ramowej 
Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych 
i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów 
ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Ograniczenie składowania osadów 
ściekowych. Zwiększenie ilości komunalnych 
osadów ściekowych przetwarzanych przed 
wprowadzeniem do środowiska oraz osadów 
przekształcanych metodami termicznymi. 
Maksymalizacja stopnia wykorzystania 
substancji biogennych zawartych w osadach 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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sanitarnego, chemicznego oraz 
środowiskowego.(cele Kpgo 2014) 

Obszar Gospodarka odpadami     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki 
odpadami są: 
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości 
wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 
kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, 
mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów 
itp.), 
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 
-zamknięcie wszystkich składowisk, które nie 
spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz 
opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, 
wraz z identyfikacją obiektów wpływających 
znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z 
dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 
2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, 
poz. 865), 
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz 
zużytych baterii i akumulatorów, 
- pełne zorganizowanie krajowego systemu 
zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- takie zorganizowanie systemu preselekcji 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na 
składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% 
w stosunku do odpadów wytworzonych w 
gospodarstwach domowych. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dalsza rekultywacja zamkniętych składowisk 
odpadów. Zwiększanie odzysku energii 
z odpadów komunalnych. Uszczelnienie 
systemu recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz ZSEE. 
Redukcja masy odpadów komunalnych 
składowanych w stosunku do masy 
wytworzonej. Wprowadzenie regulacji 
prawnych umożliwiających odzysk odpadów 
spożywczych. 
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Zorganizowanie banku danych o odpadach (do 
końca 2009 r.). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Stworzenie BDO do końca 2015r. (obowiązek 
wynikający z Ustawy o odpadach) 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Reforma obecnego systemu zbierania i odzysku 
odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom 
samorządowym znacznie większe uprawnienia w 
zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 
roku). 

Działanie 
zakończone  

 
NIE  nie dotyczy 
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Zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów 
zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, 
które można poddać procesom odzysku. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Selektywne zbieranie wybranych frakcji 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji u źródła oraz realizacja 
i finansowanie inwestycji związanych z 
przetwarzaniem odpadów ulegających 
biodegradacji. 
Osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r. 
czyli składowania max. 35% masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu 
odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych 
technologii w tym zakresie 

Zadanie ciągłe TAK 

Zapewnienie finansowania inwestycji 
dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, ze 
szczególnym naciskiem na odpady 
niebezpieczne i problemowe.  
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Dostosowanie składowisk odpadów do standardów 
UE (do końca 2009 r.). 

Działanie 
zakończone 

TAK 
Fizyczne zamknięcie wszystkich składowisk 
niedostosowanych do przepisów UE oraz ich 
rekultywacja. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Wprowadzenie rozwiązań poprawiających 
skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Usprawnienie i uszczelnienie systemu zbiórki i 
recyklingu wyeksploatowanych pojazdów. 
Zobowiązanie ubezpieczycieli do 
przekazywania pojazdów nienadających się do 
eksploatacji do stacji demontażu. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– legislacyjna i finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne 
modernizacji technologii prowadzących do 
zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji 
(technologie małoodpadowe). 

Zadanie ciągłe TAK 
Zapewnienie finansowania dla technologii 
małoodpadowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

 

Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości 
składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia 
udziału odpadów komunalnych poddawanych 
odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych 
dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie finansowania dla projektów dot. 
redukcji ilości składowanych odpadów 
komunalnych (rozwiązania technologiczne 
i organizacyjne). 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
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Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 
minimalizację powstawania odpadów (np. 
opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję 
w gospodarstwach domowych. 

Zadanie ciągłe TAK 

Edukacja ekologiczna (ze szczególnym 
naciskiem na edukację szkolną) w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich 
preselekcji w gospodarstwach domowych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
kontroli podmiotów odbierających odpady od 
wytwórców oraz podmiotów posiadających 
instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zwiększenie nadzoru nad postępowaniem 
z odpadami. Zapewnienie finansowania dla 
cykli kontrolnych oraz  
wzmocnienia kadrowego IOŚ w zakresie 
realizacji zadań dot. kontroli podmiotów zw. 
z gospodarką odpadami. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- finansowa 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Dokończenie akcji likwidacji mogilników, 
zawierających przeterminowane środki ochrony 
roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji 
eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów 
(do końca 2010 r.). 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie środków na dokończenie akcji 
eliminacji PCB z transformatorów i 
kondensatorów oraz unieszkodliwienia 
powstałych odpadów.  
Likwidacja odpadów zawierających PCB 
o stężeniu poniżej 50 ppm. 
Dokończenie akcji likwidacji mogilników. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
wysoka 
 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co 
cztery lata powinien być sporządzony krajowy plan 
gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkie 
plany gospodarki odpadami. Plan obecnie 
obowiązujący został zatwierdzony przez Radę 
Ministrów w 2006 r., tak więc w 2010 r. konieczne 
będzie opracowanie nowego, zaktualizowanego 
planu, zawierającego szczegółowe wytyczne dla 
reformy systemu gospodarki odpadami w Polsce, aby 
uzyskać istotny postęp, wymagany przez prawo Unii 
Europejskiej. 

Działanie 
zakończone 

TAK 

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek 
opracowywania planów gospodarki 
odpadami, które podlegają aktualizacji nie 
rzadziej niż co 4 lata. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

Obszar Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed 
hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny 
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny 
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny 
jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem 
społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych. 

Zadanie ciągłe TAK 
Realizacja programów ochrony przez hałasem.  
Zapewnienie finansowania dla realizacji 
programów ochrony przed hałasem. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
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Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Jest konieczne pilne sporządzenie map akustycznych 
dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla 
dróg krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich 
programów ochrony przed hałasem. W programach 
tych powinny być zawarte konkretne przedsięwzięcia 
techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu 
hałasu tam, gdzie jest on ponadnormatywny. 

Zadanie ciągłe TAK 

Zapewnienie pełnego finansowania dla 
opracowania i realizacji programów ochrony 
przed hałasem. 
Opracowanie metodologii sporządzania POH.  
Wprowadzenie instrumentów prawnych 
umożliwiających egzekwowanie obowiązku 
sporządzania map akustycznych i POH.  
 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

 

Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł hałasu 
przez tworzenie stref wolnych od transportu, 
ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru 
tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę 
ekranów akustycznych. 

Zadanie ciągłe TAK 

Likwidacja źródeł hałasu jest działaniem 
ciągłym związanym z dynamiką rozwoju miast 
i infrastruktury transportowej i przemysłowej. 
 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Istotne też jest wykorzystywanie planowania 
przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych 
źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych. 

Zadanie ciągłe TAK 
Uwzględnianie map akustycznych w procesie 
planowania przestrzennego. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 
Konieczny jest też rozwój systemu monitoringu 
hałasu. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Zapewnienie zaplecza sprzętowego i 
kadrowego dla realizacji zadań związanych 
z monitoringiem hałasu. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych jest istotne zorganizowanie 
laboratorium referencyjnego do pomiaru pól 
w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie 
specjalistów w zakresie ich pomiaru, a także 
opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur 
zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól 
elektromagnetycznych. 

Nie 
zidentyfikowano 

realizacji 
działania 

TAK 
Zapewnienie zaplecza sprzętowego i 
kadrowego dla realizacji zadań związanych 
z monitoringiem PEM. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 

 

Poza tym jest konieczne zobowiązanie operatorów 
telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi 
ochrony środowiska instalacji stanowiących źródła 
promieniowania. 

Działanie 
zakończone 

TAK  
Czy jest konieczna interwencja: nie 
 
 

Obszar Substancje chemiczne w środowisku     

Cele 
średniookr
esowe do 

2016 r. 
 

Średniookresowym celem polityki ekologicznej 
w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie 
efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 
chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego 
z zasadami Rozporządzenia REACH. 

Zadanie ciągłe 
 

TAK 
Prowadzenie skutecznego nadzoru nad 
substancjami chemicznymi dopuszczonymi na 
rynek 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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Kierunki 
działań w 

latach 
2009-2012 

Głównym zadaniem, po przyjęciu przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw, będzie 
przygotowanie aktów wykonawczych do 
znowelizowanej ustawy w celu pełnej implementacji 
do polskiego prawa przepisów rozporządzenia 
REACH i innych aktów wspólnotowych. 

Zadanie ciągłe TAK 
Dostosowywanie prawa PL do zmian w prawie 
UE w zakresie substancji chemicznych. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
- legislacyjna 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Kontynuowane będą także programy krajowe 
dotyczące usuwania PCB z transformatorów, 
kondensatorów i innych urządzeń zawierających te 
związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, 
usuwanie azbestu, likwidacja mogilników. 

Działania nie 
zakończone - do 

kontynuacji 
TAK 

Dokończenie akcji usuwania PCB oraz akcji 
likwidacji mogilników. 
Realizacja POKA. Zapewnienie finansowania 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych i opracowywania 
programów usuwania azbestu. Prowadzenie 
działań edukacyjno-informacyjnych dot. 
usuwania azbestu.  

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 
Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Konieczne są szkolenia dotyczące odpowiedzialnego 
stosowania chemikaliów i postępowania z ich 
odpadami, wspierane finansowo przez fundusze 
ekologiczne oraz propagowanie produktów 
z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na 
zakupy i naczynia jednorazowego użytku). 

Zadanie ciągłe TAK 
Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu 
stosowania rozporządzenia REACH i CLP. 

Czy jest konieczna interwencja: tak 
– finansowa 
 

Pilność/istotność interwencji: 
średnia 
 

Istotne jest też uczestniczenie w pracach 
Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja 
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych 

Zadanie ciągłe TAK 
Uczestnictwo w pracach ECHO i Komitetu ds. 
REACH Komisji Europejskiej. 

Czy jest konieczna interwencja: nie 
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DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI FINANSOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU WSPARCIA DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH 

DLA SKUTECZNEJ REALIZACJI POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działania wymagające interwencji finansowej Preferowane rodzaje wsparcia 
Kategorie uprawnionych 
beneficjentów 

Rekomendowane 
źródła finansowania 

Rekomendowane układ 
instytucjonalny i realizacyjny 
wsparcie na poziomie krajowym 
(K) / regionalnym (R) 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 
sektorowych 

        

Rozwój metodologii wykonywania ocen oddziaływania na 
środowisko dla dokumentów strategicznych oraz szkolenia 
dla projektodawców tych dokumentów oraz dla osób 
oceniających. Rozpowszechnienie dobrych praktyk. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie rozwoju metodologii OOŚ 
lub szkoleń związanych z tematyką  

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska         

Promocja modelu proekologicznej produkcji towarów oraz 
do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą 
rozwoju zrównoważonego 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym ((działania 
o zasięgu regionalnym) 

Promocja systemu zielonych zamówień w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych 
przez wszystkie instytucje korzystające ze środków 
publicznych 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym (działania 
o zasięgu regionalnym) 

Promocja tworzenia zielonych miejsc pracy dotacje, pożyczki przedsiębiorstwa (głównie MŚP) 
programy UE, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie 
regionalnym 

Wsparcie finansowe dla rozwoju, transferu i wdrażania 
innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska 

dotacje - rozwój innowacyjnych 
technologii, wdrażanie rozwiązań 
o najwyższym potencjale 
innowacyjnym, pożyczki 

przedsiębiorstwa 
programy UE, 
NFOŚiGW, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa, 
w przypadku NFOŚiGW - 
wsparcie profilowane na 
określone obszary, technologie) 
i regionalnym (MŚP) 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej 
kształtującej zrównoważone wzorce konsumpcji. Promocja 
zrównoważonych wzorców konsumpcji.  

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym ((działania 
o zasięgu regionalnym) 
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Wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji 
i wysokiej efektywności energetycznej z napędami 
alternatywnymi w ramach projektów dotyczących rozwoju 
transportu publicznego. 

dotacje, pożyczki, partnerstwo 
publiczno-prywatne 

podmioty prowadzące działalność 
dotyczącą transportu publicznego 

programy UE 

wsparcie na poziomie krajowym 
(kluczowe, duże projekty) 
i regionalnym (mniejsze 
projekty) 

Zarządzanie środowiskowe         

Wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego 
przez uzyskanie przez nie dodatkowych punktów. 

preferencje na etapie oceny 
wniosków 

wszystkie grupy beneficjentów 
programy UE, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
i regionalnym 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS 
i normy ISO 14001 a także logo CP jako znaków jakości 
środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu 
lub świadczącej określoną usługę. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym ((działania 
o zasięgu regionalnym) 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska 

        

Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska 
dostępu do informacji o środowisku oraz kształtowanie 
zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
(akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół). 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym (działania 
o zasięgu regionalnym) 

Bezpośrednie wsparcie na rzecz rozwoju ekologicznych 
organizacji pozarządowych - wzmocnienie potencjału 
organizacyjnego oraz kadrowego. 

dotacje NGO NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(organizacje ogólnopolskie) 
i regionalnym (organizacje 
lokalne) 

Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz 
przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie 
społeczeństwa do informacji o środowisku. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym (działania 
o zasięgu regionalnym) 

Ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji 
ekologicznej wszystkich grup społecznych – większe niż 
dotąd zaangażowanie w tym zakresie funduszy 
ekologicznych. 

dotacje, konkursy dziennikarze  NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(inicjatywy o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym (inicjatywy 
o zasięgu regionalnym) 

Promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy 
produktów w celu ułatwienia konsumentom zachowań 
proekologicznych. Działania informacyjne skierowane do 
konsumentów we współpracy z sektorem przemysłu i 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) 
i regionalnym (działania 
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handlu. o zasięgu regionalnym) 

Rozwój badań i postęp techniczny         

Uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów 
naukowych dla najlepszych absolwentów uczelni 
związanych z ochroną środowiska. 

dotacje 
absolwenci uczelni wyższych na 
kierunkach związanych z ochroną 
środowiska 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 

Wdrażanie ekoinnowacji opracowanych w polskich 
placówkach naukowobadawczych 

dotacje przedsiębiorstwa 
programy UE, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa) i 
regionalnym (MŚP) 

Zwiększenie wymiany zespołów badawczych z najlepszymi 
zagranicznymi instytutami. 

dotacje jednostki naukowo-badawcze NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 

Doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową 
instytutów, uczelni i systemów monitoringu. Wsparcie na 
rzecz wybranych jednostek naukowych i badawczych. 
Wsparcie systemu monitoringu zgodnie z wieloletnią 
koncepcją rozwoju systemu monitoringu środowiska.  

dotacje 

jednostki naukowo-badawcze, 
jednostki zaangażowane w działania 
związane z monitoringiem 
środowiska 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 

Wspieranie platform technologicznych jako miejsca 
powstawania rozwiązań innowacyjnych przez ośrodki 
naukowe i jednostki gospodarcze 

dotacje 
jednostki naukowo-badawcze, 
przedsiębiorstwa, NGO 

programy UE 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku         

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy 
za szkody w środowisku dla pracowników administracji, 
sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym         

Szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów 
ekologicznych w planowaniu przestrzennym 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 
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Ochrona przyrody         

Ochrona ex-situ i in-situ gatunków i siedlisk 
przyrodniczych. Ochrona gatunków zwierząt, roślin i 
grzybów zagrożonych wyginięciem, w szczególności na 
obszarach Natura 2000. 

dotacje 

wszystkie podmioty posiadające 
doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów dotyczących ochrony 
przyrody, właściciele i zarządcy 
obszarów, na których występują 
zagrożone gatunki lub siedliska 

programy UE, 
NFOŚiGW 
(współfinansowanie), 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(ochrona ex-situ, działania na 
obszarach Natura 2000, 
działania dotyczące ochrony 
gatunków i siedlisk o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania w 
rezerwatach, parkach 
krajobrazowych, działania o 
zasięgu regionalnym) 

Dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności 
biologicznej Polski.  

dotacje 

właściwe jednostki administracji 
publicznej, podmioty zarządzające 
(sprawujące nadzór) nad obszarami 
chronionymi 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym  

Przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy 
ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się 
zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju. 

dotacje 

wszystkie podmioty posiadające 
doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów dotyczących przywracania 
drożności korytarzy ekologicznych, 
właściciele i zarządcy obszarów, na 
których występują zagrożone gatunki 
lub siedliska 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla 
obszarów chronionych. Wspieranie zrównoważonego 
zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Wsparcie na 
rzecz wdrożenia założeń przyjętych w planach ochrony. 

dotacje 
właściwe jednostki administracji 
publicznej, LP 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(plany ochrony dla obszarów 
Natura 2000, programy ochrony 
gatunków i siedlisk) i 
regionalnym (plany ochrony 
rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych) 

Działania mające na celu ochronę środowiska 
przyrodniczego przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. 

dotacje 

wszystkie podmioty posiadające 
doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów dotyczących ochrony 
przyrody, właściciele i zarządcy 
obszarów, na których występują 
gatunki inwazyjne 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Działania na rzecz ochrony krajobrazu. Wsparcie rozwoju i 
wdrożenia efektywnych narzędzi w zakresie ochrony 
i zarządzania krajobrazem. 

dotacje 

wszystkie podmioty posiadające 
doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów dotyczących ochrony 
przyrody, właściciele i zarządcy 
obszarów objętych ochroną 

programy UE, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie 
regionalnym 
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krajobrazową 

Rozwój systemu terenów zielonych w miastach. dotacje JST 
programy UE, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie 
regionalnym 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów         

Kontynuacja „Krajowego programu zwiększenia lesistości”, 
większy nacisk na wzmacnianie korytarzy ekologicznych, 
ochronę wód i gleb etc. 

dotacje 
LP, właściciele gruntów rolnych 
wskazanych do zalesienia 

programy UE, 
NFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym  

Rozwój systemów małej retencji wodne. Przywracanie 
przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych. 

dotacje LP, parki narodowe programy UE wsparcie na poziomie krajowym  

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do 
siedliska, zwiększenie różnorodności genetycznej i 
gatunkowej biocenoz leśnych, w tym kontynuacja 
programu restytucji jodły w Sudetach oraz ochrony i 
restytucji cisa w Polsce. 

dotacje 
LP, parki narodowe, właściciele 
lasów prywatnych 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym  

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz rozbudowa 
funkcji leśnych banków genów 

dotacje LP, parki narodowe NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym  

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz 
minimalizacja ryzyka związanego ze zmianami 
klimatycznymi 

        

Rozwój małej retencji wody poza lasami. dotacje JST programy UE 
wsparcie na poziomie 
regionalnym 

Opracowanie lub aktualizacja odpowiednich dokumentów 
strategicznych i planistycznych związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. 

dotacje 
właściwe jednostki administracji 
publicznej 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(dokumenty o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (dokumenty o 
zasięgu regionalnym) 

Modernizacja systemów melioracyjnych przez 
zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, 
umożliwiające sterowanie odpływem. 

dotacje ZMIUW, właściciele gruntów rolnych programy UE wsparcie na poziomie krajowym  

Działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości 
zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju 
oraz ochronę przed powodzią, zgodne z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy 

dotacje JST, RZGW 
programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
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Powodziowej. regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody 
przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie 
skierowane do wszystkich grup społecznych). 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów zarządzania 
ryzykiem. Wsparcie systemu ratowniczego. Wsparcie 
systemu monitoringu środowiska. 

dotacje 

JST, jednostki straży pożarnej, 
policja, jednostki zaangażowane w 
działania związane z monitoringiem 
środowiska 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z 
negatywnymi efektami zmian klimatu na obszarach 
szczególnie narażonych. 

dotacje) 
JST, LP, inne podmioty prowadzące 
działalność na obszarach szczególnie 
narażonych 

programy UE 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Realizacja działań miękkich, promujących zbudowanie 
odpowiedniej bazy wiedzy w zakresie skutków zmian 
klimatu i adaptacji do nich, a także reagowania na 
zagrożenia z nimi związane oraz prowadzenie szeroko 
zakrojonych działań szkoleniowych i kampanii 
edukacyjnych w tym zakresie. 

dotacje 

jednostki administracji publicznej, 
podmioty posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji projektów 
dotyczących edukacji ekologicznej 

programy 
UE/NFOŚiGW* 

wsparcie na poziomie krajowym  

Ochrona powierzchni ziemi         

Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa 
integrowanego. 

dotacje rolnicy programy UE wsparcie na poziomie krajowym  

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do 
produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej żywności. 

dotacje rolnicy, organizacje  programy UE   

Rekultywacja terenów zanieczyszczonych, 
zdegradowanych i zdewastowanych. 

dotacje, pożyczki, partnerstwo 
publiczno-prywatne w przypadku 
terenów, które mogą być 
zagospodarowane na cele 
gospodarcze 

JST, inne podmioty zarządzające 
terenami zdegradowanymi 

programy UE, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie 
regionalnym 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi         
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Promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla. 
Wsparcie finansowe i promocja opracowywania 
technologii wydobycia metanu ze złóż węgla. 

dotacje/pożyczka 
jednostki naukowo-badawcze, 
przedsiębiorstwa 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym  

Środowisko a zdrowie         

Poprawa funkcjonowania państwowego monitoringu 
środowiska i monitoringu sanitarnego przez poprawę 
technicznego wyposażenia służb kontrolnych w 
nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe. 

dotacje 

jednostki zaangażowane w działania 
związane z monitoringiem 
środowiska i monitoringiem 
sanitarnym 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno-szkoleniowych dla 
służb zakładów przemysłowych i pracowników 
administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom 
oraz skażeniom środowiska. Szkolenia dla pracowników 
administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie 
SEVESO III. 

dotacje 

jednostki administracji publicznej, 
podmioty posiadające doświadczenie 
w zakresie realizacji projektów 
dotyczących edukacji ekologicznej 

programy 
UE/NFOŚiGW* 

wsparcie na poziomie krajowym  

Doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie 
wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania 
ryzykiem wystąpienia awarii. 

dotacje JST, jednostki straży pożarnej 
programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Jakość powietrza         

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 
wsparcie realizacji programów ochrony powietrza 
(szczególnie w zakresie PM10,PM2,5 i benzoalfapirenu), w 
szczególności w strefach miejskich, w których notuje się 
przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i 
PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE. 

dotacje JST, jednostki straży pożarnej 
programy UE, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego 
z procesów wytwarzania energii. Ograniczanie emisji z 
zakładów przemysłowych. 

dotacje/pożyczka przedsiębiorstwa 
programy UE, 
NFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa) i 
regionalnym (MŚP) 
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Wsparcie działań dotyczących podnoszenia efektywności 
energetycznej i produkcji energii z OZE. Wsparcie 
systemów prosumenckich. Budowa inteligentnych 
systemów energetycznych. Budowa lub rozbudowa 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
technologii wysokosprawnej kogeneracji. 

dotacje/pożyczki, partnerstwo 
publiczno-prywatne, np. w 
przypadku budowy instalacji 
solarnych na obiektach publicznych) 

wszystkie podmioty 
programy UE, 
NFOŚiGW, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym, duże lub 
kompleksowe projekty oraz o 
zasięgu ponadregionalnym) i 
regionalnym (mniejsze projekty, 
działania o zasięgu 
regionalnym) 

Rozwój systemów energetycznych pod kątem efektywnej 
dystrybucji energii z OZE. Wsparcie projektów dotyczących 
magazynowania energii. 

dotacje/pożyczki 
operatorzy systemów 
energetycznych 

programy UE, 
NFOŚiGW, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie krajowym  

Rozwój technologii gazyfikacji węgla umożliwiający 
wdrożenie w skali przemysłowej.  

dotacje/pożyczka 
jednostki naukowo-badawcze, 
przedsiębiorstwa 

programy UE, 
NFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym  

Rozwój transportu kolejowego i publicznego 
dotacje/pożyczki, partnerstwo 
publiczno-prywatne 

PKP PLK, podmioty prowadzące 
działalność w obszarze transportu 
publicznego 

programy UE 
wsparcie na poziomie krajowym 
(kluczowe, duże projekty) i 
regionalnym (mniejsze projekty) 

Ochrona wód         

Rozwój systemów kanalizacji sanitarnej, budowa lub 
modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów dla wszystkich aglomeracji ujętych 
w KPOŚK. 

dotacje, pożyczki - 
współfinansowanie 

JST, przedsiębiorstwa zależne od JST 

programy UE, 
NFOŚiGW 
(współfinansowanie, 
przyłącza) 

wsparcie na poziomie krajowym 
(kluczowe, duże projekty w 
aglomeracjach pow. 10 tys. 
RLM) i regionalnym (mniejsze 
projekty, w aglomeracjach pon. 
10 tys. RLM) 

Uruchomienie działań zapisanych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce 
oraz w programie wodno-środowiskowym kraju. 

dotacje 
podmioty właściwe zgodnie 
założeniami przyjętymi w 
dokumentach 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym, duże lub 
kompleksowe projekty oraz o 
zasięgu ponadregionalnym) i 
regionalnym (mniejsze projekty, 
działania o zasięgu 
regionalnym) 

Realizacja programów działań na obszarach szczególnie 
narażonych na azotany pochodzenia rolniczego. Realizacja 
programów działań na OSN. Zapewnienie finansowania w 
ramach PROW na realizację działań na OSN. 

dotacje 
podmioty prowadzące działalność 
rolniczą na OSN 

programy UE wsparcie na poziomie krajowym  



407 | S t r o n a  

Wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w 
wysokosprawne oczyszczalnie ścieków 

dotacje/pożyczki przedsiębiorstwa programy UE wsparcie na poziomie krajowym  

Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w 
zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe 

dotacje) 
podmioty prowadzące działalność 
rolniczą 

programy UE wsparcie na poziomie krajowym  

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. Zapewnienie finansowania dla zaplecza 
kadrowego i sprzętowego monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w celu umożliwienia 
jego realizacji zgodnie z wymogami UE.  

dotacje 
jednostki zaangażowane w działania 
związane z monitoringiem wód 
powierzchniowych i podziemnych 

NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 

Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych 
i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów 
ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

 dotacje/pożyczki JST, przedsiębiorstwa zależne od JST programy UE 

wsparcie na poziomie krajowym 
(kluczowe, duże projekty w 
aglomeracjach pow. 10 tys. 
RLM) i regionalnym (mniejsze 
projekty, w aglomeracjach 
poniżej 10 tys. RLM) 

Racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach 
produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków 

dotacje/pożyczki przedsiębiorstwa programy UE 
wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa) i 
regionalnym (MŚP) 

Gospodarka odpadami         

Rozwój systemu selektywnego zbierania u źródła odpadów 
komunalnych, w szczególności ulegających biodegradacji 
oraz realizacja i finansowanie inwestycji związanych z 
przetwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji. 

 dotacje/pożyczki JST, przedsiębiorstwa zależne od JST 
programy UE, 
NFOŚiGW 
(współfinansowanie) 

wsparcie na poziomie krajowym 
(kluczowe, duże projekty w 
aglomeracjach pow. 10 tys. 
RLM) i regionalnym (mniejsze 
projekty, w aglomeracjach pon. 
10 tys. RLM) 

Inwestycji dotyczące odzysku i recyklingu odpadów, a 
także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym 
zakresie, ze szczególnym naciskiem na odpady 
niebezpieczne i problemowe.  

dotacje/ pożyczki przedsiębiorstwa 
programy UE, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa) i 
regionalnym (MŚP) 

Rozwój i unowocześnienie systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów. 

pożyczki przedsiębiorstwa NFOŚiGW wsparcie na poziomie krajowym 
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Modernizacja technologii prowadząca do zmniejszania 
ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie 
małoodpadowe). Wsparcie wdrażania technologii, w tym 
innowacyjnych umożliwiających zmniejszanie 
materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizacja 
gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, 
przez przedsiębiorców. 

dotacje/pożyczki przedsiębiorstwa 
programy UE, sektor 
bankowy 

wsparcie na poziomie krajowym 
(duże przedsiębiorstwa) i 
regionalnym (MŚP) 

Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów. dotacje JST 
programy UE, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie 
regionalnym 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej 
minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, 
toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach 
domowych, ze szczególnym naciskiem na edukację 
szkolną. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
skutecznej kontroli podmiotów odbierających odpady od 
wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do 
odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów. 

dotacje WIOŚ i GIOŚ 
programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania znaczeniu 
strategicznym oraz o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

Dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających 
przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady 
niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów 
i kondensatorów. 

dotacje właściwe podmioty 
programy UE, 
WFOŚiGW 

poziom regionalny 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych         

Wsparcie opracowania, aktualizacji i realizacji założeń 
programów ochrony przed hałasem. 

dotacje 
podmioty właściwe do realizacji 
zadań wskazanych w programach 
ochrony przed hałasem 

WFOŚiGW poziom regionalny 

Szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania 
chemikaliów i postępowania z ich odpadami oraz 
propagowanie produktów z substancji ulegających 
biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia 
jednorazowego użytku). Szkolenia dla przedsiębiorców z 
zakresu stosowania rozporządzenia REACH i CLP. 

dotacje 

podmioty publiczne i prywatne 
posiadające doświadczenie w 
zakresie realizacji działań 
edukacyjnych 

programy 
UE/NFOŚiGW*, 
WFOŚiGW 

wsparcie na poziomie krajowym 
(działania o zasięgu 
ponadregionalnym) i 
regionalnym (działania o 
zasięgu regionalnym) 

programy UE/NFOŚiGW* - decyzja dotycząca finansowania działania wyłącznie na poziomie programów UE (głównie POIiŚ 2014-2020) lub NFOŚiGW, lub konieczne określenie precyzyjnej 

demarkacji. 
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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POŻĄDANEJ MODYFIKACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 

2014-2020, WYNIKAJĄCE Z ANALIZY STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻEŃ POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 2009-2012  

Wspierane działanie 
Rekomendacje dotyczące modyfikacji działania w oparciu o wnioski 

z przeprowadzonych analiz 

Oś priorytetowa I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności 
energetycznej 

Priorytet inwestycyjny 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii 

Budowa jednostek o większej mocy wytwarzania energii elektrycznej 
wykorzystujących przede wszystkim energię wiatru, a także biomasę i biogaz. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� można rozważyć wdrożenie modelu gmin samowystarczalnych 
energetycznie (projekty pilotażowe) 

Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� można rozważyć rozszerzenie katalogu działań o przedsięwzięcia 
związane z magazynowaniem energii wytworzonej z OZE 

Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej 
i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa 

Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji, a także wprowadzanie systemów zarządzania energią w dużych 
przedsiębiorstwach. Budowa własnych instalacji OZE, jak również zmiana systemu 
wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� wskazane zastosowanie głównie instrumentów zwrotnych oraz 
innych instrumentów, które stymulują wdrożenie rozwiązań 
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie 

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów 
na energooszczędne 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Tworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 
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Realizacja projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło i chłód 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia 

Budowa inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, poprzez 
modernizację i rozbudowę systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia 
związanych z wdrożeniem technologii „smart” mającą na celu zwiększenie możliwości 
przyłączania OZE oraz ograniczenie strat sieciowych, w tym także zakup i montaż 
inteligentnych układów pomiarowych 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Pilotażowe i demonstracyjne programy zarządzania popytem, aplikacje do 
monitorowania obciążeń poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej oraz 
działania informacyjno-szkoleniowe 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym 
wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych 

Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wdrażanie 
systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, 
wymiana źródeł ciepła. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Priorytet inwestycyjny 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną 

Budowa lub rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa jednostki 
wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 
wytwarzania energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię 
elektryczną i ciepła w skojarzeniu 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Priorytet inwestycyjny 5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz 
stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi 

Projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji oraz z zakresu małej retencji. 
� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 

ochrony środowiska 
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Opracowanie (lub aktualizacja) odpowiednich dokumentów strategicznych i 
planistycznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� należy rozważyć rezygnację z finansowania w ramach priorytetu 
5.2, uruchomienie elastycznych instrumentów wsparcia przez 
NFOŚiGW 

Realizacja projektów związanych z budową lub modernizacją urządzeń wodnych 
będzie dopuszczona pod warunkiem uwzględnienia ich w dokumentach 
strategicznych przygotowywanych w celu wypełnienia wymogów Ramowej 
Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

Działania w obszarze zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związane z 
tworzeniem i wdrażaniem efektywnych systemów zarządzania ryzykiem oraz w 
zakresie wsparcia systemu ratowniczego. Uzupełniająco wspierany będzie również 
system monitoringu środowiska. 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� należy rozważyć rezygnację z finansowania w ramach priorytetu 
5.2, uruchomienie elastycznych instrumentów wsparcia przez 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, w szczególności w obszarze rozwoju 
(wzmocnienia) systemu monitoringu 

Działania infrastrukturalne nakierowane na wzmocnienie odporności na zagrożenia 
związane z negatywnymi efektami zmian klimatu na obszarach, które są szczególnie 
narażone (w szczególności na obszarach miejskich oraz na wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego) 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� konieczne doprecyzowanie zakresu finansowania działań na 
obszarach miejskich lub przeniesienie działań na poziom RPO 
(działania mają charakter regionalny; w części RPO w okresie 2007-
2013 finansowano działania dotyczące ograniczenia zagrożeń 
związanych z gwałtownymi opadami deszczu; na poziomie RPO 
wypracowano skuteczne mechanizmy wsparcia tego rodzaju 
przedsięwzięć; w części RPO planowana jest realizacja tego rodzaju 
działań w perspektywie 2014-2020) 

Realizacja działań miękkich, promujących zbudowanie odpowiedniej bazy wiedzy w 
zakresie skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, a także reagowania na zagrożenia 
z nimi związane oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i 
kampanii edukacyjnych w tym zakresie 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� należy rozważyć rezygnację z finansowania w ramach priorytetu 
5.2, uruchomienie elastycznych instrumentów wsparcia przez 
NFOŚiGW 

Priorytet inwestycyjny 6.1 Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

Rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki � działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
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odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów ochrony środowiska 
 

Instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania 
materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� w przypadku działań dotyczących zmniejszenia materiałochłonności 
procesów produkcyjnych wskazane zastosowanie głównie 
instrumentów zwrotnych, które stymulują wdrożenie rozwiązań 
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie 

Priorytet inwestycyjny 6.2. Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 000 
RLM, w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, 
oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach 
kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

Racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu 
oczyszczania ścieków 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� w przypadku działań dotyczących zmniejszenia materiałochłonności 
procesów produkcyjnych wskazane zastosowanie głównie 
instrumentów zwrotnych, które stymulują wdrożenie rozwiązań 
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie 

Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, 
w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury 

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 
� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 

ochrony środowiska 

Utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych 
mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian 
klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 
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Opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami 
określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni 
Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF) oraz w Krajowej strategii 
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� należy rozważyć rezygnację z finansowania w ramach priorytetu 
6.4 opracowania dokumentów planistycznych, uruchomienie 
elastycznych instrumentów wsparcia przez NFOŚiGW 

Wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo 
� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 

ochrony środowiska 

Doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
(wyłącznie podlegające Parkom Narodowym) 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska 
i efektywnego wykorzystania jego zasobów 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� wskazane jest ścisłe określenie obszarów tematycznych 
finansowanych na poziomie POIiŚ (zawężenie tematyczne 
finansowanych działań); w przypadku obszarów, które znajdą się 
poza zakresem finansowania POIiŚ, a są istotne z punktu widzenia 
skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska wskazane jest 
uruchomienie wsparcia na poziomie NFOŚiGW i WFOŚiGW 

Priorytet inwestycyjny 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych 
(w tym terenów podlegających przekształceniu/konwersji), redukcję zanieczyszczenia powietrza, i propagowanie działań służących redukcji hałasu  

Ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych 
� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 

ochrony środowiska 

Wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� konieczne doprecyzowanie zakresu finansowania działań lub 
przeniesienie działań na poziom RPO (działania mają charakter 
regionalny; w części RPO w okresie 2007-2013 finansowano 
działania dotyczące rekultywacji terenów 
zanieczyszczonych/zdegradowanych; na poziomie RPO 
wypracowano skuteczne mechanizmy wsparcia tego rodzaju 
przedsięwzięć; w części RPO planowana jest realizacja tego rodzaju 
działań w perspektywie 2014-2020) 

� należy rozważyć wprowadzenie mechanizmu wsparcia 
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kompleksowych projektów dotyczących poprawy jakości 
środowiska na obszarach miejskich, obejmujących różne działania 
związanie z ochroną środowiska (ochrona powietrza, gospodarka 
ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona różnorodności 
biologicznej, rekultywacja terenów zdegradowanych, adaptacja do 
zmian klimatycznych) - zintegrowane podejście do kluczowych 
problemów w obszarze ochrony środowiska w wybranych 
ośrodkach miejskich 

Rozwój miejskich terenów zielonych 

� działanie istotne z punktu widzenia skuteczniej realizacji polityki 
ochrony środowiska 

� konieczne doprecyzowanie zakresu finansowania działań lub 
przeniesienie działań na poziom RPO (działania mają charakter 
regionalny; w części RPO w okresie 2007-2013 finansowano 
działania dotyczące miejskich terenów zielonych; na poziomie RPO 
wypracowano skuteczne mechanizmy wsparcia tego rodzaju 
przedsięwzięć; w części RPO planowana jest realizacja tego rodzaju 
działań w perspektywie 2014-2020) 
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10. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE 

W ZAKRESIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA: 

1. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

2. II Polityka ekologiczna państwa 

3. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 

4. Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 

5. Analiza stanu wdrożenia przepisów prawa wspólnotowego w obszarach środowisko 

i gospodarka wodna do krajowego porządku prawnego wg stanu na dzień 14 maja 2012 r. – 

opracowanie MŚ/DZR 

6. Programy ochrony środowiska województw 

7. Raporty z realizacji programów ochrony środowiska województw 

8. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym 

9. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ), ewaluacje i raporty w ramach 

POIiŚ 

10. Regionalne programy operacyjne, ewaluacje i raporty w ramach RPO 

11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

13. Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 

2013-2016 z perspektywą do 2020. 

14. Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 

2009-2012. 

15. Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2013 - 

2016 z perspektywą do 2020 r. 

16. Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na lata 2009 – 2012. 

17. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

18. Lista programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

19. Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

20. Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – w poszczególnych latach. 

21. Sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

w poszczególnych latach. 

22. Uzasadnienia do projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, o zmianie ustawy Prawo wodne, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

23. Ocena skutków regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, 2013 

24. Założenia do ustawy – Prawo wodne – projekt z dnia 10 maja 2013 r. 
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Ponadto: 

1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

2. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 – AKPOŚK 2009 

3. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 – AKPOŚK 2010 

4. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

w latach 2008-2009 oraz 2010-2011 

5. Program Wodno-środowiskowy Kraju, KZGW 2010 

6. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 

000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające 

wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód, KZGW 2007 

7. Raport z wykonania Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, IMGW, KZGW 2011 

8. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 i 2014 oraz wojewódzkie PGO 

9. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 za okres od dnia 1 

stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., MŚ 2011 

10. Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej na temat osiągniętych poziomów ponownego użycia 

i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: 2009, 

2010, 2011, MŚ 

11. Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z transpozycji i wykonania dyrektywy 2000/53/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych 

z eksploatacji za okres od dnia 21 kwietnia 2008 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r., MŚ 2012 

12. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 

13. Informacja o realizacji w latach 2009-2010 „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032”, MG 2011 

14. Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2008-2009, MŚ, KZGW 2010 

15. Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011, MŚ 2012 

16. Ocena realizacji programów działań wynikających z Planów Gospodarowania Wodami oraz 

Programu Wodno-środowiskowego Kraju wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art. 

15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej, KZGW 2012 

17. Raport z realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(91/676/EWG) w okresie 01.05.2008 – 30.04.2012, MŚ, KZGW 2012 

18. Raport na temat gospodarki osadami ściekowymi i strategii jej rozwoju w Polsce, Jaspers 

2010 

19. Raport RP z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego za rok 2009 i projekcja emisji na rok 2010 

20. Sprawozdanie RP dla Komisji Europejskiej dotyczące istniejących źródeł emisji korzystających 

z zapisów art. 4 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza 

z dużych źródeł spalania paliw (stan na dzień 1 stycznia 2011 r.) 

21. Sprawozdanie okresowe za lata 2009-2010 dotyczące postępu w promowaniu 

i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, MG 2012 

22. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010-

2011 w układzie klasyfikacji SNAP – raport syntetyczny, KOBIZE 2013 
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23. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NMLZO, NH3, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2009-

2010 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, KOBIZE 2012 

24. Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO 

w Polsce za rok 2008, KOBIZE 2009 

25. Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok: 2008, 2009, 2010 i 2011, Inspekcja 

Ochrony Środowiska 

26. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 – raport końcowy, IUNG 

2012 

27. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2012 r., PIG-PIB 2013 

28. Działania resortu środowiska w zakresie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej w Polsce, MŚ 

2010 

29. Sprawozdanie z realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej w 2012 r., PIG-PIB 2013 

30. Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych 2007-2009 

31. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych 2010-2012 oraz 

2013-2016 

32. Krajowy Program Zwiększania Lesistości – aktualizacja 2009 

33. Raport o stanie lasów w Polsce: 2009, ,2010, 2011, 2012, DGLP 

34. Informacja o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2009, 2010, 2011 

i 2012 r., DGLP 

35. Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” 

w 2009, 2010, 2011 r., MŚ 

36. Raport krajowy o leśnych zasobach genowych – Polska, C. Kozioł, J. Matras, 2011 

37. Sprawozdanie z działalności Inspektora do spraw Substancji Chemicznych za lata 2009, 2010, 

2011, 2012 

38. Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja, J. Hadro, I. Wójcik, Przegląd Geologiczny vol. 

61, nr 7, 2013 

39. Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

bytowo-komunalnego, Atmoterm 2011 

40. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, IGiPZ PAN, 

2012 

41. Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011, Instytut na 
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