
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 20 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 52

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja o działalności oraz realizacji zadań Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Janusz Zaleski,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

− dyrektor generalny Michał Kiełsznia,
− Najwyższa Izba Kontroli:

− dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego Teresa Warchałowska,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Leszek Jóskowiak,

− Instytut Ochrony Środowiska:
− główny specjalista Magdalena Głogowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Generalny dyrektor ochrony środowiska Michał Kiełsznia przypomniał, że GDOŚ, a także

16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zostało powołane 15 listopada 2008 r. na mocy ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W celu
usprawnienia procesu zarządzania środowiskiem w Polsce stworzono wtedy wyspecjalizowaną
strukturę administracji rządowej, która scentralizowała zadania i kompetencje w zakresie ochrony
środowiska, rozproszone dotąd pomiędzy różne organy. Nowa organizacja struktur środowiskowych
jest stworzona na wzór tych, które już funkcjonują w innych krajach UE. Powołanie instytucji sprawia,
że wiele procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym jest
znacznie krótsze niż dotychczas.
Obecnie GDOŚ i jej oddziały skupiają się głównie na ocenach oddziaływania inwestycji na
środowisko, sprawdzania i opiniowania procedur oceny oddziaływania na środowisko
przeprowadzanych dla projektów ubiegających się o środki unijne, przeprowadzania postępowań
w sprawach transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także na udziale w grupach roboczych,
realizacji konwencji z Espoo, konwencji CITES, zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi
obszarami chronionymi oraz ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. M. Kiełsznia omówił
strukturę organizacyjną GDOŚ i jej 16 oddziałów, obecne zadania instytucji i formy innej działalności,
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tj. współpracę z Komisją Europejską, obowiązki wynikające z przynależności do organizacji
międzynarodowych. Poruszył także problemy, które wynikły w związku z ostatnimi kataklizmami
powodziowymi.
Podczas dyskusji glos zabierali senatorowie: Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech
Skurkiewicz, Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński, Michał Wojtczak, Andrzej Grzyb, Leszek
Piechota.
Senatorowie pytali m.in. o strukturę zatrudnienia w GDOŚ i regionalnych dyrekcjach, o fundusze,
jakimi dysponuje instytucja, o stan inwentaryzacji i wielkość obszarów Natura 2000, o możliwości
„konfliktu interesów” między zapewnieniem ochrony przyrody a koniecznością odbudowy i budowy
infrastruktury przeciwpowodziowej na terenach objętych tegoroczną powodzią.
Na zakończenie posiedzenia senator Andrzej Grzyb zaproponował, aby zorganizować kolejne
posiedzenie poświecone informacji na temat realizacji planu ochrony Borów Tucholskich.

Ad. 2 Senatorowie omówili i przyjęli program wizytacji planowanej w drugiej połowie sierpnia na teren
województwa zachodniopomorskiego.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


