
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  26 maja 2009 r.

Nr posiedzenia:  16

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat strategii gospodarowania wodami oraz realizacji ramowej
dyrektywy wodnej.

2. Informacja o źródłach i sposobach finansowania śródlądowych dróg wodnych
w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa, Wojciech Skurkiewicz, Michał
Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej Karolina Kulicka,

− Generalna Dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy
Państwowe”:
− p.o. zastępcy dyrektora generalnego do spraw gospodarki leśnej

Grzegorz Furmański,
− Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

− dyrektor Mieczysław Ostojski,
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

− główny specjalista w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej
Maria Zalewska,

− główny specjalista w Departamencie Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych Krzysztof Nóżka,

− referendarz w Departamencie Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych Bartosz Bernacki,

− Ministerstwo Infrastruktury:
− podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko,
− naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Żeglugi Krzysztof

Błaszkiewicz,
− specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Żeglugi Bartosz

Jaszczewski,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:

− zastępca prezesa Iwona Koza,
− zastępca dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

Adriana Dembowska,
− radca prezesa Tadeusz Mrówczyński,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Władysław Majka,
− kierownik w Departamencie Edukacji i Ochrony Przyrody Leszek
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Jóźwiak,
− Najwyższa Izba Kontroli:

− doradca techniczny Maria Pokora,
− doradca techniczny Katarzyna Papińska,

− urzędy żeglugi śródlądowej:
− dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Krzysztof Woś,
− dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś,
− dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Jerzy Słonimski,

− przedstawiciele samorządu terytorialnego:
− wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz,
− sekretarz gminy Dębica Leszek Reguła,
− przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Technicznej Bolesław Pysz,
− Polski Klub Ekologiczny:

− członek zarządu PKE Urszula Binkot,
− ekspert Mariusz Gajda.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Zastępca prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza przedstawiła informację na temat

strategii gospodarowania wodami i stanu prac związanych z wdrażaniem ramowej dyrektywy wodnej.
Strategia gospodarki wodnej przyjęta przez Radę Ministrów w roku 2005 określa podstawowe kierunki i
zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu
zasobami wodnymi w Polsce. Przyjęto, że cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie sprawnie
działającego systemu, który, wykorzystując mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie
zapewniał utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych, a
także pozwalał na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał bezpieczeństwo powodziowe
kraju i chronił go przed skutkami suszy. Strategia będzie dostosowana do obecnych warunków gospodarczo-
ekonomicznych oraz wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód i ekosystemów od wody
zależnych. W związku z tym przygotowywany jest obecnie przez resort środowiska projekt Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami (NSGW) do roku 2030, z etapowaniem do roku 2015. Nakreślone zostały
w nim cele i zadania gospodarki wodnej, a także podstawowe kierunki reformy obecnego systemu
gospodarowania wodami.
Wypowiedź uzupełniła podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko.

Ad. 2 W drugim punkcie obrad, dotyczącym źródeł finansowania, również głos zabrała pani Iwona Koza.
Przedstawiła ona podstawowe akty prawne dotyczące dróg wodnych, klasyfikację śródlądowych dróg
wodnych, źródła i sposób finansowania wydatków na drogi wodne w tym omówiła środki finansowe: z
budżetu państwa, na wydatki bieżące, na wydatki inwestycyjne, środki finansowe z „Programu dla Odry –
2006”, środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki
finansowe z Funduszu Spójności. Przypomniała również o zadaniach planowanych na 2009 r.
Następnie odbyła się łączna dyskusja, dotycząca zarówno pierwszego, jak i drugiego punktu obrad. Głos
w niej zabrali: Władysław Majka, Stanisław Rokosz, Maria Pokora, Krzysztof Majkowski, Stanisław
Gorczyca, Wojciech Skurkiewicz, Bernard Błaszczyk, Andrzej Grzyb, Jadwiga Rotnicka, Krzysztof Woś,
Mariusz Gajda.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


