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Regulacje prawa ochrony środowiska – zarówno krajowe jak i unijne – obejmują niemal wszystkie 
dziedziny gospodarki. Począwszy od podmiotów zajmujących się importem i wprowadzaniem na rynek 
gotowych produktów, a skończywszy na dużych zakładach produkcyjnych i elektrowniach 
konwencjonalnych, przedsiębiorcy podlegają różnorodnym regulacjom z zakresu ochrony środowiska. 

Rosnącą rolę prawa ochrony środowiska dostrzegliśmy już kilkanaście lat temu. Aby pomóc naszym 
Klientom w sprostaniu nowym wymaganiom, zbudowaliśmy wiodącą praktykę w tej dziedzinie.  
Nasi eksperci ds. prawa ochrony środowiska dysponują wieloletnim i kompleksowym doświadczeniem 
we wszystkich aspektach ochrony środowiska.
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Prawo ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska

O
pł

at
y 

za
 k

or
zy

st
an

ie
 ze

 śr

od
owisk

a   S
ubstancje chemiczne i ich mieszaniny   Substancje zubażające w

arstw
ę ozonow

ą    



Aktualne zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska 
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Doradzamy naszym Klientom zarówno w bieżących zagadnieniach, jak i w strategicznych projektach 
kształtujących politykę firm. Świadczymy obsługę prawną w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych 
oraz transakcyjnych.

Dysponujemy unikalnym doświadczeniem w doradzaniu przedsiębiorcom w postępowaniach 
administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Dzięki dogłębnej znajomości procedury 
administracyjnej, postępowania w których uczestniczy nasza kancelaria przebiegają sprawnie,  
we współpracy z organami administracji publicznej i ku zadowoleniu naszych Klientów.

Prawo ochrony środowiska, na tle innych gałęzi prawa, podlega wyjątkowo dynamicznemu rozwojowi, 
stawiając przedsiębiorcom coraz to nowe wyzwania i wymagając od nich nieustannego 
dostosowywania się do nowych wymogów regulacyjnych. Na bieżąco śledzimy najnowsze zmiany  
w prawie ochrony środowiska, informując o nich naszych Klientów i oferując im kompleksowe 
wsparcie w dostosowaniu się do nowych regulacji. 
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Jak możemy pomóc?

III okres rozliczeniowy EU ETS

Transpozycja dyrektywy IED

Dostosowanie do nowych regulacji 
dotyczących gospodarki odpadami

Nowy reżim odpowiedzialności za 
historyczne zanieczyszczenia gruntu

Nowe przepisy w zakresie opakowań 
i odpadów opakowaniowych

Reforma systemu wsparcia 
odnawialnych źródeł energii

Zmiany w unijnych regulacjach  
w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko
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Wybrane doświadczenia Zespołu Prawa Ochrony Środowiska

Emisja CO2 (Climate Change) oraz 

emisje przemysłowe

— Organizacja zrzeszająca wiodących 
przedstawicieli energetyki konwencjonalnej 
w Polsce - strategiczne i długofalowe doradztwo 
w zakresie możliwości otrzymania darmowych 
uprawnień do emisji CO2 przez energetykę po 2012 
roku

— Ministerstwo Gospodarki - wsparcie  
w negocjacjach z Komisją Europejską odnośnie 
warunków przyznania Polsce derogacji na 
podstawie art. 10a Dyrektywy EU ETS, m.in.  
w zakresie tzw. benchmarków

— Ministerstwo Środowiska - doradztwo   
przy tworzeniu KPRU I

— Międzynarodowa grupa energetyczna oraz 
wiodąca polska grupa kapitałowa - doradztwo 
w zakresie technologii CCS; optymalizacja strategii 
budowy nowego bloku pod kątem otrzymania 
nieodpłatnych uprawnień do emisji w III okresie 
rozliczeniowym EU ETS; analiza prawna pojęcia 
faktycznego wszczęcia inwestycji na potrzeby 
ubiegania się o nieodpłatne uprawnienia do emisji 
po 2012 roku

— Jedna z największych elektrociepłowni  
w Polsce - analiza rozliczenia korzyści związanych 
ze sprzedażą nadmiaru uprawnień do emisji CO2, 
przydziału uprawnień z krajowej rezerwy oraz 
wpływu bankingu uprawnień z II na III okres 
rozliczeniowy EU ETS na korektę roczną kosztów 
osieroconych

— Sieć polskich elektrociepłowni - analiza 
odpowiedzialności zarządu spółki za realizację KPI 
oraz możliwości bankingu uprawnień z II na III 
okres rozliczeniowy EU ETS

— Polski Rząd - wsparcie w przygotowaniu projektu 
rozporządzenia o standardach emisyjnych  
(w związku z Dyrektywą 2001/80/WE)

— Podmioty z sektora energetycznego 
- doradztwo w zakresie wpływu nowych regulacji 
wynikających z Dyrektywy o emisjach 
przemysłowych (IED) na istniejące i planowane 
instalacje spalania paliw

Ochrona środowiska w procesie 

inwestycyjnym 

— Jedna z największych polskich elektrowni 
węglowych - reprezentowanie klienta  
w postępowaniu dotyczącym budowy progu 
piętrzącego wodę na rzece na potrzeby poboru 
wody dla elektrowni

— Podmioty zaangażowane w budowę dwóch 
autostrad w Polsce - analiza ryzyk prawnych 
związanych m.in. z siecią „Natura 2000”

— Międzynarodowe i krajowe podmioty 
inwestujące w odnawialne źródła energii 
- wsparcie w procesach budowy farm wiatrowych

— Międzynarodowe koncerny energetyczne 
- bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne  
w procesach poszukiwania i rozpoznawania 
węglowodorów (m. in. gazu łupkowego) na terenie 
Polski

— Operator telefonii komórkowej w Polsce 
- wsparcie przy negocjowaniu umowy  
o wykorzystaniu wspólnej infrastruktury z innym 
operatorem

Odpowiedzialność za  

zanieczyszczone grunty

— Czołowy producent wyrobów z PVC  
i tworzyw sztucznych - doradztwo w zakresie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone w środowisku i zanieczyszczenie 
gruntu

— Wiodący producent węgla kamiennego  
i koksu w Europie Środkowej - doradztwo  
w kwestii odpowiedzialności za zdegradowane 
grunty pokopalniane

— Międzynarodowa grupa finansowa - 
doradztwo w zakresie odpowiedzialności za szkody 
spowodowane zanieczyszczeniem gruntu
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Odpady 

— Wiodąca polska grupa energetyczna 
- przeprowadzenie audytu gospodarki ubocznymi 
produktami spalania w jednej z największych 
elektrowni węglowych w Polsce

— Międzynarodowa grupa energetyczna 
- doradztwo prawne w projektach polegających  
na wybudowaniu i eksploatacji instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów

— Firma zajmująca się odzyskiem surowców 
wtórnych - wsparcie w zakresie transgranicznego 
przemieszczania odpadów

— Międzynarodowy producent chemii 
gospodarczej i detergentów - doradztwo  
w kwestii odpowiedzialności za odpady 
zgromadzone na składowisku przyzakładowym

— Ogólnoświatowy producent środków do 
pielęgnacji ciała – wsparcie w zakresie 
gospodarki odpadami opakowaniowymi i zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Inne 

— Duży podmiot z branży chemicznej - 
doradztwo w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, w tym negocjowanie wieloletniej 
umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
przemysłowych pomiędzy dwoma dużymi 
zakładami chemicznymi

— Międzynarodowy producent materiałów 
budowlanych - analiza prawna aspektów 
regulacyjnych instalacji i użytkowania mobilnych 
wytwórni betonu

— Organizacja zrzeszająca wiodących 
przedstawicieli energetyki konwencjonalnej 
w Polsce - kompleksowe wsparcie w kwestii 
hałasu powodowanego przez jednostki wytwórcze

— Czołowa polska grupa petrochemiczna 
- doradztwo w kwestii przepisów dotyczących 
biopaliw w Polsce, europejskich funduszy 
strukturalnych, pomocy państwa i handlu 
uprawnieniami do emisji CO2

— Podmioty z wielu sektorów gospodarki 
- przeprowadzenie badań due diligence istniejących  
i projektowanych farm wiatrowych, aktywów  
z sektora energetyki konwencjonalnej oraz 
infrastruktury przesyłowej, zakładów 
produkcyjnych oraz infrastruktury wypoczynkowej  
i polskich ośrodków narciarskich
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Eksperci ds. Prawa Ochrony Środowiska

„Bardzo dokładny i pracowity“ Zbigniew Kozłowski zbiera wyrazy uznania od 
klientów za umiejętność łączenia wiedzy prawniczej i praktycznej. Stanowi duże 
wsparcie w kluczowych projektach firmy. 

Chambers Europe (2013)

Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa ochrony środowiska  
Stanisław Wajda jest powszechnie ceniony przez klientów i konkurencję.  
„Bez wątpienia zasługuje na wyróżnienie“. 

Chambers Europe (2013)



“Kancelaria dysponuje znaczącym doświadczeniem i doradza przy najbardziej 
aktualnych zagadnieniach.” “Ich prawnicy są świetnie zorientowani  
w najnowszych trendach regulacyjnych.” 

Chambers Europe (2013)

Najlepsza polska kancelaria specjalizująca się w prawie ochrony środowiska. 
Chambers Europe (2013)

Lider usług prawniczych w dziedzinie prawa ochrony środowiska. 
Rzeczpospolita (2013)



CMS Legal Services European Economic Interest Grouping (CMS EEIG) stanowi Europejskie Zgrupowanie 
Interesów Gospodarczych, które koordynuje działalność organizacji skupiającej niezależne kancelarie 
prawne. CMS EEIG nie świadczy usług doradczych, świadczą je wyłącznie kancelarie członkowskie 
CMS EEIG w ramach swoich jurysdykcji. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich stanowią 
samodzielne i odrębne pod wzgledem prawnym podmioty, z których żaden nie posiada uprawnień 
do zaciągania zobowiązań w imieniu pozostalych. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich 
ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za swoje własne działania i zaniechania. Nazwa “CMS” oraz 
określenie “kancelaria” odnoszą się do niektórych bądź do wszystkich kancelarii członkowskich lub ich 
poszczególnych biur. 
 
Kancelarie wchodzące w skład CMS:
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Associazione Professionale (Włochy);
CMS Albiñana & Suárez de Lezo S. L. P. (Hiszpania);
CMS Bureau Francis Lefebvre S. E. L. A. F. A. (Francja);
CMS Cameron McKenna LLP (Wielka Brytania);
CMS DeBacker SCRL / CVBA (Belgia);
CMS Derks Star Busmann N. V. (Holandia);
CMS von Erlach Henrici Ltd (Szwajcaria);
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Niemcy);
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) 
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portugalia).

Biura CMS:  
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpia, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratysława, Bristol, Bruksela, 
Budapeszt, Bukareszt, Casablanca, Drezno, Dubaj, Dusseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Istambuł, 
Kijów, Kolonia, Lipsk, Lizbona, Ljubljana, Londyn, Luksemburg, Lyon, Madryt, Mediolan, Meksyk, 
Monachium, Moskwa, Paryż, Pekin, Praga, Rio de Janeiro, Rzym, Sarajewo, Sevilla, Sofia, Strasburg, 
Stuttgart, Szanghaj, Tirana, Utrecht, Warszawa, Wiedeń, Zagrzeb, Zurych.

www.cmslegal.com


