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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1014, druki sejmowe 

nr 3523 i 3641). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca, 

Stanisław Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Marian Poślednik, Zdzisław 

Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

 senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej: Stanisław Iwan, Maria Koc, Andrzej 

Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław 

Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janusz Sepioł; 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk, 

 Ministerstwo Finansów: 

 radca ministra w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Katarzyna Piasecka, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Bogusława 

Rutkowska ze współpracownikami, 

 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: 

 zastępca naczelnika Wydziału Analiz i Zagrożeń Ariadna 

Koniuch, 

 Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

 prezes zarządu Krzysztof Zaręba, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk przedstawił ustawę.  

Ustawa wdraża przepisy dyrektywy PE i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń 

poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywy Seveso 

III). Ustawa ma na celu dostosowania istniejącego systemu klasyfikacji zakładów o dużym 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6560/druk/940.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3F20917F80508D44C1257E4400375A3D
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albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu 

klasyfikacji substancji chemicznych oraz wzmocnienia wymogu dotyczącego dostępu 

społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński poinformował, że opinia 

legislacyjna nie została przygotowana z uwagi na zbyt krótki czas, który upłynął od jej 

przekazania do Senatu, i że zostanie ona przygotowana przed najbliższym posiedzeniem 

Senatu, a na obecnym etapie prac nad ustawą biuro nie zgłasza uwag legislacyjnych. 

W dyskusji senatorowie Zbigniew Meres, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, Jadwiga 

Rotnicka, Stanisław Hodorowicz interesowali się m.in. kwestiami dotyczącymi gotowości 

zakładów przemysłowych do podjęcia działań związanych z awariami przemysłowymi oraz 

sposobów finansowania tych działań. 

Wiceminister J. Ostapiuk zaznaczył, że pozytywnie ocenia obecny poziom zabezpieczenia 

przedsiębiorstw na wypadek dużych awarii, i podkreślił, że ustawa jedynie doprecyzowuje 

i uzupełnia już obowiązujące przepisy. 

Przewodniczący obradom senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. Komisje poparły przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Zbigniewa Meresa. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1014 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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