
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 85 

data posiedzenia: 18 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – 

Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 692, druki sejmowe nr 2066 i 2094). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zdzisław Pupa. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Czesław Ryszka, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek ze 

współpracownikami, 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

naczelnik Wydziału Monitoringu Powietrza i Hałasu Barbara Toczko, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

ekspert w Zespole ds. Legislacji Dariusz Hołub, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Katarzyna Papińska, 

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

prezes zarządu Krzysztof Zaręba, 

ekspert Komisji Środowiska: 

prof. Marek Gromiec, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego, 

a w szczególności transponowanie dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających 

przepisy dotyczące metod referencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów 

pomiarowych do oceny jakości powietrza. Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny 

i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń 

zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości 



 

 

powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Paweł Sałek omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”. 

Przewodniczący komisji Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Alicja Zając. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 692 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


