Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Sprawozdanie z działalności MKOOpZ za rok 2014
Pracę Komisji regulują uchwały przyjęte na posiedzeniach Komisji i naradach
Przewodniczących Delegacji. Za realizację uchwał pod względem merytorycznym odpowiedzialne
są grupy robocze przy wsparciu serwisowym i organizacyjnym ze strony Sekretariatu, którego
zadaniem jest wspieranie wszelkich działań Komisji.
1.

NARADY W RAMACH MKOOpZ

W bieżącym roku sprawozdawczym w ramach MKOOpZ odbyły się następujące spotkania,
podane poniżej w porządku chronologicznym:
 19 Narada Przewodniczących Delegacji w dn. 17-18 czerwca 2014 r.,
 17 Posiedzenie Plenarne MKOOpZ w dn. 2-3 grudnia 2014 r. oraz
 13 narad grup i podgrup roboczych MKOOpZ, 4 spotkania ekspertów oraz 2 warsztaty.
Grupa G1 „Grupa Sterująca WFD”
30 Narada
18-20 marca
Wrocław
w powiązaniu z warsztatami dot. projektu MONERIS
19 marca
Wrocław
31 Narada
8-9 października
Poczdam
Grupa G2 „Powódź”
brak narad w 2014 roku
Spotkanie ekspertów G2:
21-22 stycznia

Wrocław

Wspólne spotkania z rzecznikami delegacji w G2:
20-21 maja
19-20 listopada

Wrocław
Wrocław

Grupa G3 „Zanieczyszczenia awaryjne”
13 Narada
8-10 kwietnia
14 Narada
14-15 października

Wrocław
Staré Těchanovice / Kružberk

Grupa G4 „Zagadnienia prawne”
brak narad w 2014 roku
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Grupa GD „Zarządzanie danymi”
29 Narada
28-29 stycznia
30 Narada
13-14 maja
31 Narada
23-24 września

Wrocław
Wrocław
Praga

Grupa GP „Planowanie w gospodarowaniu wodami/RBMP”
26 Narada
12-13 lutego
Wrocław
27 Narada
6-7 maja
Drezno
28 Narada
9-10 września
Wrocław
Grupa GM „Monitoring”
24 Narada
25 Narada

11-12 marca
Wrocław
30 września – 1 października Drezno

Spotkanie ekspertów ds. wyznaczania HMWB
11 lutego

Wrocław

Spotkanie rzeczników delegacji w G1 i GP
5-6 listopada

Wrocław

Warsztaty „Ocena oraz pobór próbek makrofitów i fitobentosu na Międzynarodowym Obszarze
Dorzecza Odry“
24-25 czerwca
Wrocław
2.

GŁÓWNE ZADANIA MKOOpZ W ROKU 2014
W 2014 roku działalność MKOOpZ koncentrowała się na:

a) wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW, Dyrektywa 2000/60/WE);
b) wdrażaniu Dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywy
Powodziowej, Dyrektywa 2007/60/WE);
c) nadzorowaniu przebiegu prac związanych z zakończeniem zadania pn. „Modelowanie emisji
substancji biogennych dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry ze zrzutów
punktowych oraz różnych źródeł rozproszonych dla historycznych, bieżących jak i przyszłych
wielkości emisji substancji biogennych”;
d) zapobieganiu zanieczyszczeniom awaryjnym;
e) promocji MKOOpZ tj. kwestie zmian na stronie internetowej MKOOpZ oraz dalszego rozwoju
zakładki dla dzieci i młodzieży oraz opracowanie projektu kalendarza MKOOpZ na rok 2015;
f) realizacji pozostałych zadań Komisji.
a. Wdrażanie RDW
Grupa G1 koncentrowała się przede wszystkim na realizacji zadań zawartych w tabeli
„Zadania G1 i jej podgrup roboczych w latach 2010-2015”. Chodzi tu głównie o prace związane
z opracowaniem projektu aktualizacji planu gospodarowania wodami dla MODO oraz kontynuację
prac nad ujednoliceniem charakterystyk granicznych i transgranicznych jednolitych części wód.
G1 zajmowała się również wspólnie z GP przygotowaniem workshopu na temat realizacji projektu
MONERIS w ramach MKOOpZ, organizowanym w ramach 30 narady G1 w dniach 18-20 marca
2014 r. Rozważano również możliwości wykorzystania wyników modelowania z projektu
MONERIS w przyszłości tzn. przy ustalaniu celów redukcji dla biogenów dla MODO w
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kontekście celów środowiskowych RDW oraz dyrektywy w sprawie strategii morskiej dla Morza
Bałtyckiego.
b. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej:
Zgodnie z mandatem Grupa G2 zajmowała się koordynacją zadań związanych
z wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej na terenie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry,
głównie odnośnie uzgodnienia treści oraz harmonogramu opracowania poszczególnych rozdziałów
projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym na MODO. Tematami tymi zajmował się
zespół ekspertów ds. wdrażania Dyrektywy Powodziowej w ramach G2 przy wsparciu rzeczników
delegacji G2. Eksperci rozpoczęli prace redakcyjne treści projektu wspólnego planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, których zakończenie zaplanowane jest na koniec lutego 2015 roku.
Grupa G2 zakończyła prace nad ulotką nt. działań Grupy G2 w ramach MKOOpZ –
Podsumowanie dot. wdrażania Dyrektywy Powodziowej w dorzeczu Odry na poziomie
międzynarodowym, która została wydrukowana oraz umieszczona w formie elektronicznej i w
formacie PDF na stronie internetowej MKOOpZ.
c. Realizacja zadania pn. „Modelowanie emisji substancji biogennych dla
Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry ze zrzutów punktowych oraz różnych
źródeł rozproszonych dla historycznych, bieżących jak i przyszłych wielkości emisji
substancji biogennych”, MONERIS:
Prace związane z modelowaniem emisji substancji biogennych na MODO zostały
zakończone w grudniu 2013 roku. Do modelowania firma wykonawcza wykorzystała model
MONERIS. Wykonawca przedstawił raport końcowy z przebiegu prac, jak również przekazał
aplikację StatPlanet, za pomocą której przedstawione są wyniki modelowania. Wykonawca
przekazał też narzędzie do obliczania emisji biogenów tj. model „MONERIS” w wersji 3.0.
W dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ, w powiązaniu z naradą Grupy
Roboczej G1, odbył się workshop na temat projektu MONERIS. Celem workshopu było
przedstawienie wyników projektu „MONERIS” oraz wymiana opinii, dotyczących dalszych
działań, związanych z wykorzystaniem tego modelu. Wykonawca DHI-Wasy przedstawił m. in.
przebieg, wyniki i wnioski z modelowania, jak również wizualizację wyników modelowania przy
pomocy, opartej na stronach www, aplikacji „StatPlanet”. Omówiono również aspekty aktualizacji
danych wykorzystanych w modelowaniu.
Podczas 19 Narady Przewodniczących Delegacji, zarówno Przewodnicząca Komisji, jak i
Przewodniczący Delegacji wyrazili zadowolenie z realizacji projektu, w który zainwestowano
dużo pracy, pieniędzy oraz zaangażowania. W innych komisjach rzecznych tego typu projekty nie
były dotąd realizowane w takim zakresie. Podkreślili oni, że ważne jest, aby skorzystać z modelu,
wraz ze zaktualizowaną bazą danych, a wyniki modelowania włączyć do trzeciego planu
gospodarowania wodami. Podczas 17 Plenarnego Posiedzenia MKOOpZ Przewodniczący
Delegacji powinni zadecydować o sposobie dalszego wykorzystania projektu MONERIS na
poziomie MKOOpZ oraz o zastosowaniu modelu 3.0.
Pod koniec sierpnia 2014 roku Sekretariat MKOOpZ opublikował wyniki
przeprowadzonego modelowania na stronie internetowej MKOOpZ.
d. Zapobieganiu zanieczyszczeniom awaryjnym
Zgodnie z wymogami art. 11 ust. 3 RDW, w ramach działalności Grupy G3
„Zanieczyszczenia awaryjne“ MKOOpZ, opracowany został „Plan awaryjny dla Odry“. W
aspekcie opracowywania planów gospodarowania wodami zgodnie z RDW, zawarto w nim
działania służące ochronie przed awaryjnym zanieczyszczeniem wód.
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Celem Planu Awaryjnego dla Odry jest przedstawienie w zarysie najważniejszych
elementów prewencji oraz zwalczania awarii, aby ograniczyć występowanie ewentualnych zdarzeń
awaryjnych. Do elementów tych należą podstawy prawne, wykazy oraz mapy obszarów
chronionych, potencjalnych źródeł zanieczyszczenia awaryjnego oraz profili awaryjnych, a także
zalecenia w zakresie zapobiegania awariom.
Kolejnym ważnym elementem Planu Awaryjnego dla Odry jest Międzynarodowy Plan
Ostrzegawczo-Alarmowy dla Odry. Celem Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego
dla Odry jest to, aby w przypadku wystąpienia awarii transgranicznej odpowiednie
Międzynarodowe Główne Centrale Ostrzegawcze mogły się o tym wzajemnie informować (przy
pomocy formularza zgłaszania awarii), tak aby można było podjąć konkretne działania na
poziomie krajowym w celu usunięcia awarii. Przebieg meldunków oraz poszczególne drogi ich
przekazywania na poziomie międzynarodowym opisane są przy tym w MPOA. Zawiera on
również odpowiednie formularze meldunkowe.
e. Promocja MKOOpZ
W ramach promocji MKOOpZ w roku 2014 Sekretariat kontynuował prace związane z
utworzeniem specjalnej zakładki dla dzieci na stronie internetowej MKOOpZ. Rozpoczęto również
prace związane z ogólną przebudową strony internetowej MKOOpZ.
Opracowano również kalendarz na rok 2015, który nawiązuje do serii broszur „Odra jakiej
nie znacie” i przedstawia wybrane gatunki zwierząt żyjące w dorzeczu Odry.
f. Realizacja pozostałych zadań Komisji
Oprócz ww. zadań, Komisja zajmowała się innymi kwestiami, które szczegółowo zostały
opisane w sprawozdaniach z działalności poszczególnych grup i podgrup roboczych.
3.

ZMIANY PERSONALNE W POSZCZEGÓLNYCH DELEGACJACH

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na okres kolejnych trzech lat Delegacja Niemiecka przejęła
przewodnictwo w MKOOpZ. Funkcję Przewodniczącej Komisji obejmuje pani Heide Jekel z
Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego. Na
stanowisko Przewodniczącego Delegacji Niemieckiej w MKOOpZ powołany został pan Thomas
Borchers, również z Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa
Jądrowego. W okresie sprawozdawczym miała również miejsce zmiana na stanowisku
Przewodniczącego delegacji czeskiej. W miejsce pana Karela Vlasaka, Dyrektora Departamentu
Ochrony Wód w Ministerstwie Środowiska (MZP) Republiki Czeskiej, na stanowisko to 9 lipca
2014 r. mianowany został pan Josef Nistler – nowy Dyrektor Wydziału Ochrony Wód.
Oprócz tych istotnych zmian, w roku 2014 doszło do kilku zmian personalnych w składach
delegacji poszczególnych grup i podgrup roboczych MKOOpZ, które były aktualizowane na
bieżąco w spisie członków MKOOpZ.
4.

SEKRETARIAT

Pod koniec marca 2014 roku w składzie personalnym Sekretariatu MKOOpZ doszło do
zmiany na stanowisku specjalisty ds. GIS. Stanowisko to objął pan Radosław Sławuta, wybrany w
drodze konkursu.
W związku z wygasającą z dniem 1 maja 2015 roku umową z panem Piotrem Barańskim,
Komisja uchwaliła przedłużenie umowy o pracę z obecnym Dyrektorem na kolejne trzy lata bez
konieczności przeprowadzania konkursu, zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu MKOOpZ.
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5.

BUDŻET

Prace MKOOpZ, a w szczególności Sekretariatu, finansowane są ze składek trzech
Umawiających się Stron. Udział Niemiec i Polski w budżecie MKOOpZ wynosi po 39,75 %,
natomiast Republiki Czeskiej 20,5 %.
a. Badanie rozliczenia rocznego za rok 2013
W dniach 16-17 kwietnia 2014 roku miała miejsce kontrola wydatków za rok 2013 w myśl art.
15, ust. 13 Regulaminu Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. To
16 spotkanie Rewidentów Finansowych MKOOpZ nie wykazało żadnych nieprawidłowości w
dokumentach księgowych ani uchybień w gospodarowaniu środkami budżetowymi MKOOpZ.
Zalecenia z poprzedniego badania rewidentów zostały zrealizowane prawidłowo.
Z dniem 31 grudnia 2014 roku wygasają mianowania dla obecnych rewidentów
finansowych, określone na lata 2012-2014. Zgodnie z art. 15 ust. 12 Regulaminu Komisji
Przewodniczący Delegacji podjęli decyzję o przedłużeniu na kolejne trzy lata dotychczasowych
mianowań dla obecnych rewidentów finansowych reprezentujących poszczególne strony Umowy o
MKOOpZ.
b. Wykorzystanie budżetu na rok 2014
Pozycje będące do dyspozycji w ramach budżetu na rok 2014 zostały wykorzystane w 87%,
co przedstawia poniższa tabela. Niewykorzystane środki z budżetu na rok 2013, które zgodnie z
zaleceniem Przewodniczących Delegacji przeniesione zostały do budżetu na rok 2014, zostały
wykorzystane w 99%.
Pozycja budżetu
1. Koszty osobowe
2. Wydatki związane z działalnością podstaw.
3. Wyposażenie biura
4. Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych
5. Pozostałe wydatki

Oczekiwane
wykonanie
[w % ]
93
52
95
95
110
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