ZATWIERDZAM
Grzegorz Mroczek
Dyrektor Generalny
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
DPM-WMA.010.1.2021.IL
Warszawa, dnia 02-03-2021 r.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENTU OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI MIEJSKIEJ

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim.
i Środ. poz. 10 i 27) oraz w związku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178), ustala się dla Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki
Miejskiej wewnętrzny regulamin organizacyjny następującej treści:
§ 1.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,
zwany dalej „Regulaminem”, ustala szczegółową strukturę organizacyjną oraz podział zadań
w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, zwanym dalej „Departamentem”.

1.
2.

§ 2.
Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą realizację zadań należących do zakresu
działania Departamentu, określonych w § 3, 5 oraz 20 Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 3.
W skład Departamentu wchodzą:
1) Dyrektor (DPM-D);
2) Zastępca Dyrektora (DPM-ZD);
3) Wydział do spraw Jakości Powietrza (DPM-WJP);
4) Wydział do spraw Emisji do Powietrza (DPM-WEP);
5) Wydział do spraw Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu (DPM-WMA);
6) Wydział do spraw Ekoinnowacji (DPM-WE);
7) Sekretariat Departamentu (DPM-S).
§ 4.
1.

Dyrektorowi podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Wydział do spraw Jakości Powietrza;
3) Wydział do spraw Emisji do Powietrza;
4) Sekretariat Departamentu.
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2.

Zastępcy Dyrektora podlegają:
1) Wydział do spraw Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu;
2) Wydział do spraw Ekoinnowacji.
§ 5.
Schemat struktury organizacyjnej Departamentu przedstawia załącznik do Regulaminu.
§ 6.
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności realizacja obowiązków określonych w § 4
ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1-3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
§ 7.
Do właściwości Zastępcy Dyrektora należy w szczególności realizacja obowiązków
określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Klimatu
i Środowiska.
§ 8.
Do właściwości naczelników wydziałów należy w szczególności realizacja obowiązków
określonych w § 6 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
§ 9.
komórek organizacyjnych

Do właściwości wszystkich
Departamentu należy
w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-8, 11, 13-17, 19-25 oraz 27-29 Regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
2) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym:
a) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego oraz przygotowanie
do wykonywania zadań operacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
lub wojny,
b) realizacja zadań w systemie stałych dyżurów Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego
dalej „Ministrem”,
c) realizacja zadań w systemie kierowania Ministra;
3) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie właściwości danej
komórki organizacyjnej Departamentu;
4) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym przygotowywanie założeń do planu finansowego
Departamentu w części dotyczącej zadań realizowanych przez daną komórkę
organizacyjną Departamentu, monitorowanie wykonania planu oraz inicjowanie jego
zmian;
5) realizacja i monitorowanie wykonania umów i porozumień w zakresie właściwości danej
komórki organizacyjnej Departamentu;
6) analiza potrzeb, wnioskowanie o sfinansowanie oraz opracowywanie projektów umów
cywilnoprawnych i porozumień dotyczących ekspertyz, raportów oraz prac badawczorozwojowych niezbędnych do wykonywania zadań Departamentu, w szczególności
współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w ramach postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego;
7) udział w konferencjach, seminariach i sympozjach oraz pracach zespołów, komisji,
komitetów i grup roboczych;
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8)

współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
zwanego dalej „Ministerstwem”, jak również z innymi instytucjami, organami
i organizacjami, w tym z organami administracji publicznej właściwymi w sprawach
ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
9) współdziałanie z innymi resortami w przygotowywaniu tez i materiałów informacyjnych
dla członków Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu;
10) opiniowanie, pod względem merytorycznym, wniosków wyjazdowych zgłaszanych
do realizacji przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki, podległe
Ministrowi albo nadzorowane przez Ministra.
11) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych dokumentów i ich przekazywanie
do archiwum zakładowego;
12) współpraca między komórkami organizacyjnymi Departamentu w zakresie ich
właściwości.
§ 10.
Do zadań Wydziału do spraw Jakości Powietrza należy inicjowanie, opracowywanie oraz
wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery
i oddziaływań fizycznych (odory), a w szczególności:
1) transpozycja przepisów i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań prawnych oraz działania
sprawozdawcze, w zakresie ochrony atmosfery, w szczególności wynikające
z następujących aktów Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”:
a) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 16.01.2005 r.),
b) dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152
z 11.06.2008 r.),
c) decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej
zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań
dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r.),
d) dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre
załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE
ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych
i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (Dz. Urz. UE L 226
z 29.08.2015 r.);
2) udział w pracach nad nowymi aktami prawnymi UE, jak i innych organizacji
międzynarodowych, w zakresie ochrony atmosfery;
3) wykonywanie umów międzynarodowych w części dotyczącej ochrony atmosfery;
4) przygotowywanie i uzgadnianie nowych konwencji i protokołów do nich oraz innych umów
międzynarodowych, w zakresie ochrony atmosfery;
5) wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości wynikającej z przepisów
międzynarodowych dotyczących ochrony atmosfery;
6) prowadzenie krajowego punktu kontaktowego do Konwencji w sprawie transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (CLRTAP) oraz realizacja zaleceń,
w tym związanych ze sprawozdawczością oraz udział w spotkaniach na forum UE i forum
międzynarodowym, wynikających z CLRTAP, w zakresie właściwości Wydziału;
7) doskonalenie prawa, w tym jego harmonizacja z prawodawstwem UE, w zakresie ochrony
atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory), w szczególności:
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)
17)

18)

a) analiza i ocena skuteczności systemu prawnego oraz wnioskowanie w tym zakresie
o zmianę przepisów pozostających we właściwości innych organów,
b) ustalanie standardów jakości powietrza i współdziałanie z Głównym Inspektoratem
Ochrony Środowiska, przy ustalaniu zasad ich monitorowania w zakresie ochrony
atmosfery;
wdrażanie polityki Ministra z zakresu ochrony atmosfery przez:
a) inicjowanie i opracowywanie propozycji rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych
służących ograniczaniu zanieczyszczania atmosfery,
b) współdziałanie z innymi resortami i instytucjami przy programowaniu i realizacji zadań
zmierzających do poprawy stanu powietrza;
wdrażanie polityki Ministra z zakresu oddziaływań fizycznych (odory) przez:
c) inicjowanie i opracowywanie propozycji rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych
służących ograniczaniu oddziaływań,
d) współdziałanie z innymi resortami i instytucjami przy programowaniu i realizacji zadań
zmierzających do zmniejszenia tych oddziaływań;
realizacja zadań Ministra związanych z i ewaluacją Krajowego Programu Ochrony
Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), w szczególności nadzór nad jego
wdrażaniem;
analiza i ocena projektów uchwał sejmików województw w sprawie programów ochrony
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych oraz przygotowywanie opinii Ministra
w celu zapewnienia ich zgodności z prowadzoną polityką ochrony atmosfery oraz
wymaganiami określonymi w prawie krajowym i unijnym;
prowadzenie bazy programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
na potrzeby sprawozdawczości krajowej i UE;
obsługa techniczno-organizacyjna oraz biurowa prac Komitetu Sterującego do spraw
Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz zespołów roboczych powołanych w ramach
tego Komitetu;
przygotowywanie sprawozdań okresowych z realizacji zadań Komitetu Sterującego do
spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza;
realizacja zadań określonych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do roku 2030)” z zakresu Wydziału:
a) koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu „Rozwój czystego powietrza”,
w ramach którego realizowany jest projekt strategiczny „Czyste Powietrze” oraz projekt
„Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej Czyste powietrze – Zdrowy
wybór. Twój wybór!”, w tym inicjowanie nowych działań do realizacji w ramach
Programu,
b) przygotowywanie sprawozdań okresowych (miesięcznych, kwartalnych oraz
rocznych), a następnie przekazywanie ich do Biura Monitorowania Projektów
w Ministerstwie,
c) wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych resortów
w realizacji działań z zakresu ochrony atmosfery w ramach innych projektów;
realizacja projektu strategicznego "Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej": Czyste Powietrze;
udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach na forum UE i międzynarodowym oraz
udział w pracach Grupy Roboczej ds. Środowiska (WPE) w zakresie właściwości
Wydziału;
współpraca z organami ochrony środowiska, w tym wojewódzkimi inspektorami ochrony
środowiska, marszałkami województw, wojewodami i starostami, poprzez:
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19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

a) inicjowanie i współdziałanie w zakresie organizacji szkoleń i opracowywania
wytycznych w zakresie ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory),
b) współdziałanie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony
atmosfery,
c) współdziałanie w upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych dotyczących
ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory);
współpraca z Wydziałem do spraw Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu w zakresie
wdrażania projektów i działań w zakresie inicjatyw Ministra;
współpraca z Wydziałem Ekoinnowacji w zakresie wdrażania inicjatywy Ministra „Dom
z klimatem”;
współdziałanie z Departamentem Ciepłownictwa w kształtowaniu i wdrażaniu polityki
państwa w zakresie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną i racjonalizacją
zużycia energii;
współdziałanie z Departamentem Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departamentem
Elektroenergetyki i Gazu w kształtowaniu i wdrażaniu polityki państwa w zakresie
zagadnień związanych z wpływem na jakość powietrza rozwoju energetyki opartej na
źródłach odnawialnych;
współpraca z Departamentem Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej
w ramach prowadzenia spraw z zakresu nadzoru Ministra nad działalnością Instytutu
Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, zwanego dalej „IOŚ-PIB”,
w zakresie wykonywania przez Instytut zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami w zakresie zadań Departamentu;
realizacja zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412, 2127 oraz z 2021 r.
poz. 11), w tym:
a) prowadzenie spraw wynikających z Porozumienia o współpracy Ministra Klimatu
i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć
niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
b) sprawowanie nadzoru nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zwanym dalej „NFOŚiGW” w zakresie realizacji zadań
w ramach Programu „Stop Smog”, który w imieniu i na rzecz ministra właściwego do
spraw klimatu zawiera porozumienia o współfinansowanie przedsięwzięć
niskoemisyjnych oraz wykonuje prawa i obowiązki wynikające z tych porozumień,
c) monitorowanie wykorzystania limitu wydatków Funduszu Termomodernizacji
i Remontów oraz wdrożenie mechanizmu korygującego w stosownym przypadku;
współpraca z IOŚ-PIB w zakresie wykonywania przez Instytut zadań dotyczących
modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz
wyników tego modelowania;
współpraca z IOŚ-PIB w realizacji obowiązku sprawozdawczego do Komisji Europejskiej
dotyczącego informacji o programach ochrony powietrza;
prowadzenie z NFOŚiGW oraz Departamentem Funduszy Europejskich, działań
w zakresie optymalizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Programu
„Stop Smog”;
współpraca z NFOŚiGW oraz Departamentem Edukacji i Komunikacji w zakresie działań
edukacyjno-promocyjnych w odniesieniu do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
oraz Programu „Stop Smog”;
współudział w pracach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, w tym inicjowanie
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30)

31)
32)

33)

34)

i realizacja zadań w obszarze jakości powietrza w Grupie Roboczej ds. Ochrony
Powietrza i Energetyki;
współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie prac w ramach
Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego w zagadnieniach
odnoszących się do ochrony atmosfery;
bieżące wsparcie przedstawiciela Ministra w Radzie do spraw Zdrowia Publicznego;
wspieranie poprawy jakości powietrza w zakresie realizacji we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia celu operacyjnego ograniczenia ryzyka zdrowotnego
wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492);
Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie reprezentacji
Rzeczypospolitej Polskiej jako obserwatora w Radzie Arktycznej, w tym udział w pracach
Grupy Roboczej do spraw Metanu i Sadzy;
realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.
Do zadań Wydziału do spraw Emisji do Powietrza należy:
1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra
w zakresie ochrony powietrza, a w szczególności:
a) transpozycja przepisów oraz nadzór nad wdrażaniem rozwiązań prawnych w zakresie
emisji do powietrza oraz działania sprawozdawcze, w szczególności wynikające
z następujących aktów UE:
 dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających
w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach
i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającej
dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004 r.),
 dyrektywy 2009/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października
2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliw na etapie II podczas tankowania
pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009 r.),
 dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczaniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010 r.), w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 dyrektywy 2015/2193 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015 r.),
 dyrektywy 2016/2284 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń
atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy
2001/81/WE (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2016 r.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca
2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2
z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy (Dz. Urz. UE
L 173 z 09.07.2018 r.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia
2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE)
nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019 r.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia
20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198
z 25.07.2019 r.),
udział w pracach nad nowymi aktami prawnymi UE, jak i innych organizacji
międzynarodowych,
doskonalenie prawa, w tym jego harmonizacja z prawodawstwem UE, w zakresie
emisji do powietrza, w szczególności:

analiza i ocena skuteczności systemu prawnego oraz wnioskowanie w tym
zakresie o zmianę przepisów pozostających we właściwości innych organów,

ustalanie standardów emisyjnych substancji zanieczyszczających powietrze oraz
współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska przy ustalaniu zasad
ich monitorowania w zakresie emisji do powietrza,

inicjowanie i współdziałanie w opracowywaniu wskaźników emisji substancji
zanieczyszczających powietrze dla różnych technologii produkcji i technik
ochronnych,
inicjowanie i opracowywanie propozycji rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych
służących ograniczaniu zanieczyszczania powietrza oraz współdziałanie z innymi
resortami i instytucjami przy programowaniu i realizacji zadań zmierzających do
zmniejszenia emisji do powietrza,
współpraca z organami ochrony środowiska, w tym wojewódzkimi inspektorami
ochrony środowiska, marszałkami województw, wojewodami i starostami, poprzez:

inicjowanie i współdziałanie w zakresie organizacji szkoleń i opracowywania
wytycznych w zakresie emisji do powietrza,

współdziałanie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących emisji
do powietrza,

współdziałanie w upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych
dotyczących emisji do powietrza,
koordynowanie realizacji zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
i organami i jednostkami, podległymi Ministrowi albo nadzorowanymi przez Ministra,
oraz innymi resortami, związanych z ujednoliceniem danych o emisjach do powietrza
przekazywanych przez podmioty do różnych jednostek,
wykonywanie umów międzynarodowych w części dotyczącej ochrony powietrza,
przygotowywanie i uzgadnianie nowych konwencji i protokołów do nich oraz innych
umów międzynarodowych, wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości
wynikającej z przepisów międzynarodowych,
udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach na forum UE i międzynarodowym oraz
udział w pracach Grupy Roboczej ds. Środowiska (WPE), w zakresie właściwości
Wydziału,
nadzór nad wdrażaniem Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczeń
Powietrza wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 oraz
2320),
przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego programu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza,
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2)

k) nadzór nad wdrażaniem mechanizmów derogacyjnych wynikających z dyrektywy
2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczaniom i ich kontrola),
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
l) współpraca z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami w realizacji
obowiązku sprawozdawczego do Komisji Europejskiej w zakresie inwentaryzacji emisji,
prognozy emisji oraz raportu metodycznego IIR na podstawie art. 11 oraz 11b ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, bazy danych emisyjnych oraz rejestru średnich źródeł spalania paliw,
m) projektowanie nowych i modyfikacja istniejących instrumentów w zakresie opłat
za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wypracowywanie interpretacji do regulacji prawnych w tym zakresie oraz przedkładanie
propozycji działań legislacyjnych w ww. zakresie,
n) prowadzenie krajowego punktu kontaktowego Koalicji na Rzecz Klimatu i Czystszego
Powietrza (CCAC) oraz realizacja zaleceń, w tym związanych ze sprawozdawczością,
oraz udział w spotkaniach CCAC na forum UE i międzynarodowym,
o) koordynowanie realizacji zadań określonych w Deklaracji z Kolombo w zakresie emisji
azotu na poziomie krajowym i międzynarodowym,
p) współpraca z Wydziałem do spraw Jakości Powietrza przy udziale w Radzie Arktycznej
oraz uczestniczenie w pracach Grupy Roboczej do spraw Metanu i Sadzy w zakresie
właściwości Wydziału,
q) współpraca z Departamentem Gospodarki Odpadami w zakresie wykonywania zadań
dotyczących emisji do powietrza wynikających z Konwencji sztokholmskiej w sprawie
trwałych zanieczyszczeń organicznych,
r) współpraca z Departamentem Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej
w ramach prowadzenia spraw z zakresu nadzoru Ministra nad działalnością IOŚ-PIB,
w zakresie wykonywania przez Instytut zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami w zakresie Wydziału,
s) współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i reprezentowanie Ministra
w pracach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, w tym inicjowanie
i realizacja zadań w obszarze emisji do powietrza w Grupie Roboczej ds. Ochrony
Powietrza i Energetyki,
t) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, instytucjami, organami
i organizacjami, w tym z organami administracji publicznej w pracach dotyczących
ograniczania emisji do powietrza z transportu;
realizacja zadań Ministra z zakresu określania wymagań jakościowych dla paliw stałych
w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, a w szczególności:
a) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Agencją
Skarbową w zakresie kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu
lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu, jeśli paliwa te
przeznaczone są do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania
o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
b) inicjowanie i opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących wymagań jakościowych
określonych dla paliw stałych w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania
o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w szczególności obsługa Zespołu do
spraw przeglądu wymagań jakościowych dla tych paliw,
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3)

c) inicjowanie i opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących sposobu pobierania
próbek paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, wzoru świadectwa jakości
paliw stałych w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;
realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 12.
Do zadań Wydziału do spraw Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu należy:
1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra
w zakresie adaptacji do zmian klimatu, a w szczególności:
a) prowadzenie działań w zakresie kreowania i wdrażania polityki adaptacji do zmian
klimatu, w tym wdrażanie i aktualizacja „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”,
b) wdrażanie projektu strategicznego "Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej": Adaptacja do zmian klimatu,
c) realizacja zadań w zakresie miejskiego wymiaru polityki klimatycznej i ekologicznej,
d) współpraca z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w realizacji
Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie koordynacji zadań Ministra we wzmocnieniu
zdolności miast i miejskich obszarów funkcjonalnych do tworzenia zrównoważonego
rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców,
e) koordynowanie wdrażania projektów i działań w zakresie inicjatywy Ministra: Miasto
z klimatem,
f) prowadzenie działań analitycznych w obszarze polityki klimatyczno-ekologicznej
w ujęciu miejskim, w tym koordynowanie realizacji porozumienia Ministra z Polskim
Instytutem Ekonomicznym,
g) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w szczególności
z Departamentem Funduszy Europejskich, z NFOŚiGW oraz wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy programowaniu i wdrażaniu
funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu
i zrównoważonego rozwoju miast,
h) współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i reprezentowanie Ministra
w pracach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Grupie Roboczej
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Grupie Roboczej ds. Adaptacji do Zmian
Klimatu,
i) współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, z Komisją Europejską
i organizacjami międzynarodowymi w zakresie adaptacji do zmian klimatu
i zrównoważonego rozwoju miast, wykonywanie zadań krajowego punktu
kontaktowego Komisji Europejskiej ds. adaptacji do zmian klimatu i udział w pracach
Grupy Roboczej Komisji Europejskiej WG6,
j) współpraca z Europejską Agencją Środowiska w zakresie raportowania wdrażania
polityki adaptacji do zmian klimatu,
k) współpraca z IOŚ-PIB, innymi instytucjami naukowymi oraz samorządami, w zakresie
wdrażania polityki adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym;
2) inicjowanie i koordynowanie działań Ministra w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju
na szczeblu krajowym, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju miast m.in.
w obszarze transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
rewitalizacja, adaptacja do zmian klimatu;
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3)
4)

5)

6)

7)

koordynowanie działań Ministra w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju;
prowadzenie spraw w zakresie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania
pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem,
zwłaszcza w Afryce (UNCCD);
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem budżetem Departamentu w układzie
klasycznym i zadaniowym, w tym przygotowanie planów wydatków budżetowych
Departamentu oraz sprawozdań z ich wykonania;
realizacja zadań Ministra związanych z ewaluacją Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w sektorze środowisko, w tym:
a) przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich, wkładu
do Planu ewaluacji,
b) przygotowywanie ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w sektorze środowisko,
c) monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji i rozpowszechnianie
wyników ewaluacji,
d) uczestnictwo w pracach grupy sterującej ewaluacją, powołanej przez Instytucję
Zarządzającą;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§ 13.

Do zadań Wydziału Ekoinnowacji należy:
1) realizacja zadań określonych w "Polityce ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" w zakresie rozwoju ekoinnowacji
i ekologicznych technologiach środowiskowych, w tym programowanie i wdrażanie
instrumentów wspierających ekoinnowację oraz rozwój ekologicznych technologii
środowiskowych;
2) wdrażanie projektu strategicznego "Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej": GreenEvo – Akcelerator zielonych
technologii, w tym wspieranie międzynarodowego transferu polskich zielonych technologii,
współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami rządowymi, NFOŚiGW oraz wykonawcami
projektu, prowadzenie strony internetowej www.greenevo.gov.pl, jak również organizacja
i udział w międzynarodowych misjach gospodarczych;
3) podejmowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,
organami i jednostkami, podległymi Ministrowi i nadzorowanymi przez Ministra, oraz
innymi ministerstwami, działań na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju budownictwa
ekologicznego, w tym działań i projektów w ramach inicjatywy Ministra „Dom z klimatem”;
4) realizacja zadań dotyczących rozwoju ekologicznego budownictwa drewnianego, w tym
realizacja działań edukacyjnych i kampanii promocyjno-informacyjnych w zakresie
ekologicznego budownictwa;
5) wdrażanie projektu strategicznego "Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej": Budownictwo drewniane, w tym
koordynowanie realizacji umowy z NFOŚiGW, umów z wykonawcami i rozliczeń
w projekcie, współpraca ze Spółką Polskie Domy Drewniane S.A. oraz stowarzyszeniami
branżowymi przedsiębiorców i innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu,
w tym prowadzenie strony internetowej www.domzklimatem.gov.pl;
6) realizacja działań w ramach projektu dotyczącego udziału Ministerstwa w Światowej
Wystawie EXPO 2021 w Dubaju, w tym współpraca z IOŚ – PIB oraz instytucjami
rządowymi, samorządowymi oraz przedsiębiorcami;
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7)
8)

1.
2.

1.
2.
3.

prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§ 14.
Podstawowym zadaniem Sekretariatu Departamentu prowadzenie spraw związanych
z obsługą Departamentu celem zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.
Do zadań Sekretariatu Departamentu należy w szczególności:
1) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji Departamentu i nadzorowanie
prawidłowości jej obiegu;
2) przedkładanie przyjętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi i Zastępcy
Dyrektora oraz rozdzielanie jej zgodnie z dekretacją;
3) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz prowadzenie terminarzy
ich zajęć;
4) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych
pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
5) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Departamentu oraz
przygotowywanie związanych z tym analiz rocznych;
6) prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Departamentu;
7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu
w materiały biurowe oraz przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji
miejskiej i prowadzenie ewidencji wydanych biletów;
8) przygotowywanie projektów pism i informacji dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
9) koordynowanie w ramach Departamentu spraw związanych z Systemem
Ekozarządzania i Audytu (EMAS);
10) nadzór nad przestrzeganiem w Departamencie postanowień instrukcji kancelaryjnej
i rzeczowego wykazu akt oraz przekazywanie akt Sekretariatu Departamentu
do archiwum Ministerstwa;
11) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§ 15.
W przypadku nieobecności Dyrektora do zastępowania go upoważniony jest Zastępca
Dyrektora.
W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora
do zastępowania Dyrektora upoważniony jest wskazany przez niego naczelnik wydziału.
W przypadku nieobecności naczelnika wydziału Dyrektor lub Zastępca Dyrektora
wyznacza zastępującego go pracownika.

§ 16.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU OCHRONY POWIETRZA
I POLITYKI MIEJSKIEJ
/-/ zaakceptowano elektronicznie
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W porozumieniu:
DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRAWNEGO
/-/ zaakceptowano elektronicznie
DYREKTOR BIURA DYREKTORA
GENERALNEGO
/-/ zaakceptowano elektronicznie
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Załącznik do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego
Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI MIEJSKIEJ

Dyrektor

Zastępca
Dyrektora

Wydział do spraw
Miast i Adaptacji
do Zmian Klimatu

Wydział do spraw
Ekoinnowacji

Wydział do spraw
Jakości Powietrza

Wydział do spraw
Emisji do
Powietrza
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