
Druk nr 2738 
Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Marszałek Senatu 
  BPS.DPS.030.63.2018 

Szanowny Pan  

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjęte przez Senat - zgodnie z art. 

121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - na 63. posiedzeniu w dniu 13 lipca 

2018 r. uchwały:  

 w sprawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, 

 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,  

 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz niektórych innych 

ustaw,



 w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 

o odpadach,

 w sprawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania. 

Przyjęcie poprawek Senatu może spowodować konieczność zmiany oznaczeń 

jednostek systematyzacyjnych, redakcyjnych lub ich fragmentów, w celu zachowania 

ciągłości numeracji albo ciągłości alfabetycznej, oraz w konsekwencji konieczność 

odpowiedniej korekty odesłań. 

  Z poważaniem 

 (-) Stanisław Karczewski 



U C H WA Ł A

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

z dnia 13 lipca 2018 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. 

ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 8e w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „złożył egzamin końcowy z wynikiem

pozytywnym” zastępuje się wyrazami „zdał egzamin końcowy”;

2) w art. 1 w pkt 6, w art. 8e w ust. 3 wyrazy „zaliczenia egzaminu” zastępuje się wyrazami

„zdania egzaminu”;

3) w art. 1 w pkt 10, w art. 10e dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego.”; 

4) w art. 1 w pkt 15 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w ust. 2” dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 

w brzmieniu: 

„7) przekazywanie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

informacji o utracie, zaginięciu, porzuceniu lub kradzieży odpadów 

zawierających czynniki biologiczne lub chemiczne, które mogą być 

wykorzystane do przygotowania lub pomocy w dokonaniu przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

karnego.”;”; 
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5)  w art. 14: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa odpowiednio o właściwym organie Inspekcji 

Ochrony Środowiska lub o właściwych organach Inspekcji Ochrony Środowiska, 

należy przez to rozumieć: 

1) w art. 37 ust. 12, art. 39 ust. 7, art. 109 ust. 14, art. 110 ust. 3, art. 111 ust. 2, 

art. 116, art. 118 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 3, art. 151 ust. 1–11 i 14, art. 152 

ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1–5, art. 171 ust. 4 pkt 2, art. 297, art. 325 ust. 6, 

art. 349 ust. 3–7, 9–13 i 15, art. 351 ust. 1 i 3–6 oraz art. 352 ust. 1 i 2 – 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 

2) w art. 108 ust. 1, 2, 5 i 6, art. 109 ust. 1 i 13, art. 282 ust. 8 i 9, art. 283 ust. 4 

i 5, art. 284–287, art. 289, art. 296 ust. 1, 4, 7, 8, 10 i 12–16, art. 300 ust. 1, 

art. 304 pkt 2, art. 400 ust. 9 oraz art. 416 ust. 4 – wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska.”; 

…) w art. 325 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, w uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, poddaje przeglądowi 

programy monitoringu wód, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 350 ust. 1, i w razie potrzeby odpowiednio te programy dostosowuje 

w celu zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych.”;”, 

b) skreśla się pkt 2, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 349: 

a) w ust. 4 i 15 wyrazy „właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska” 

zastępuje się wyrazami „właściwemu organowi Inspekcji Ochrony 

Środowiska”, 

b) w ust. 13 wyrazy „Inspekcja Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami 

„Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska”.”; 
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6)  w art. 20: 

a) w ust. 2 wyraz „ukończenia” zastępuje się wyrazem „odbycia”, 

b) w ust. 3 wyraz „ukończy” zastępuje się wyrazem „odbędzie”; 

7)  art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. Wymogu, o którym mowa w art. 8e ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 

1, nie stosuje się do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy byli 

zatrudnieni w wydziale lub dziale inspekcji wojewódzkiego inspektoratu ochrony 

środowiska i posiadali średnie wykształcenie oraz co najmniej 10 letni staż pracy w tym 

wydziale lub dziale.”;  

8)  w art. 29:  

a) w ust. 4 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 2”, 

b) w ust. 5 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lub 2” oraz po wyrazach 

„z pomiarami” dodaje się wyrazy „lub zmniejszeniu wykonywanych badań 

monitoringowych”, 

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których 

mowa w ust. 3, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 7. 

7. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany 

rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 3 minister właściwy 

do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na zaleceniu zmniejszenia 

wykonywanych badań monitoringowych.”; 

9)  w art. 31 w pkt 1 wyrazy „art. 19 ust. 2 i art. 30” zastępuje się wyrazami „art. 19 ust. 2, 

art. 27 ust. 1 i art. 30”. 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Stanisław KARCZEWSKI



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 9 poprawek. 

W proponowanym brzmieniu art. 8e ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w art. 

20 noweli posłużono się naprzemiennie sformułowaniami „ukończenie kursu”, „odbycie 

kursu”, a także „zdanie”, „złożenie” bądź „zaliczenie” egzaminu. W związku z tym wymagana 

jest korekta mająca na celu ujednolicenie terminologii w ramach ustawy (poprawki nr 1, 2 i 

6). 

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat, mając na uwadze przepisy aktów prawnych dotyczące 

służb specjalnych oraz zakres zadań i charakter działań tych służb, stanął na stanowisku, że w 

art. 10e ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska należy wprowadzić regulację wyłączającą 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego z obowiązku udostępniania, na żądanie 

organów Inspekcji Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych w toku wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych.  

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat, z uwagi na charakter zadań Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, uznał za zasadne wprowadzenie obowiązku przekazywania jej informacji 

o utracie, zaginięciu, porzuceniu lub kradzieży odpadów zawierających czynniki biologiczne 

lub chemiczne, które mogą być wykorzystane do przygotowania lub pomocy w dokonaniu 

przestępstw o charakterze terrorystycznym. 

Celem poprawki nr 5 jest uporządkowanie przepisów w kwestii podziału kompetencji 

między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i wojewódzkimi inspektorami ochrony 

środowiska w związku z przejęciem spraw w dziedzinie monitoringu środowiska przez 

Głównego Inspektora. Zmiana w art. 349 ma na celu dostosowanie terminologii tego przepisu 

do nomenklatury wprowadzanej niniejszą nowelizacją do ustawy – Prawo wodne, co pozwoli 

zachować spójność przyjętych rozwiązań. 

Poprawka nr 7 modyfikuje przepis art. 21 ustawy nowelizującej. Wskazana zmiana 

powoduje, iż inspektorem ochrony środowiska będzie mógł zostać nie tylko pracownik 

inspekcji legitymujący się wyższym wykształceniem, co jest zasadą, ale również pracownik, 

który w dniu wejścia ustawy w życie posiadał średnie wykształcenie oraz co najmniej 10 letni 
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staż pracy w wydziale lub dziale inspekcji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 

(czyli odpowiednie doświadczenie kontrolne). Poprawka zabezpiecza prawa pracowników 

z  wieloletnim doświadczeniem, jednocześnie pozostawiając im możliwość wyboru odnośnie 

do dalszej drogi zawodowej. 

Poprawka nr 8 precyzuje właściwość odpowiednich organów w zakresie monitorowania 

wykorzystania limitu wydatków budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z realizacją ustawy. 

Przepis art. 27 ust. 1, zgodnie z brzmieniem art. 31 ustawy uchwalonej przez Sejm, 

wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z przywołanym art. 27 ust. 1 wojewódzcy 

inspektorzy ochrony środowiska, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, przekażą 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykaz ruchomości przeznaczonych dotychczas 

na realizację zadań państwowego monitoringu środowiska i działalności laboratoriów oraz 

nieruchomości przeznaczonych dotychczas na realizację zadań państwowego monitoringu 

środowiska, działalności laboratoriów i ich status prawny. Senat dostrzegając konieczność 

wcześniejszego wejścia w życie omawianej regulacji przyjął poprawkę nr 9. 

 

 


