
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  3 listopada 2009 r.

Nr posiedzenia:  29

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Realizacja Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie systemu gospodarowania odpadami.
3. Sprawy organizacyjne.

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
− podsekretarz stanu Adam Zdziebło,
− dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Infrastruktury Monika

Pałasz,
− Ministerstwo Infrastruktury
− dyrektor Departamentu Funduszy UE Jarosław Pasek,

− Ministerstwo Środowiska:
− sekretarz stanu Stanisław Gawłowski,
− dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego „Infrastruktura

i Środowisko” Aleksandra Malarz,
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zbigniew Wiśniewski,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny NIK Katarzyna Papińska,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− dyrektor biura Ryszard Ochwat,

− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba,
− członek zarządu Marian Wójcik,

− Polska Izba Gospodarki Odpadami:
− prezes Dariusz Wójcik,

− Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami:
− członek związku Joanna Wątor.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, dyrektor Departamentu

Koordynacji Programów Infrastruktury Monika Pałasz oraz sekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska Stanisław Gawłowski przedstawili Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
(POIiŚ). Podkreślili, że pogram jest nie tylko największym programem operacyjnym, jaki jest
realizowany w Polsce, ale także największym programem, jaki do tej pory był realizowany
w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.
Ze środków POIiŚ wspierane są obszary kluczowe z punktu widzenia rozwoju kraju, co przekłada
się na realizację projektów infrastrukturalnych w sześciu sektorach gospodarki (środowisko,
transport, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i szkolnictwo wyższe) poprzez realizację celów
szczegółowych programu, którymi są: budowa infrastruktury, zwiększenie dostępności głównych
ośrodków gospodarczych poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz
alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu, zapewnienie długookresowego
bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie
energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie potencjału
kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia
atrakcyjności Polski, wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy, rozwój
nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie
nowoczesnych technologii.
Zgodnie z celem głównym programu wybrane zostały priorytety odpowiadające obszarom, które
mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności Polski i jej regionów.
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację programu wyniesie ponad
37 ,5 mld euro. W ramach tej kwoty środki z Unii Europejskiej (UE) wynosić będą powyżej
27,9 mld euro, podczas gdy wkład krajowy stanowić będzie ok. 10 mld euro. Wysokość wkładu
krajowego ma charakter szacunkowy i zależeć będzie od poziomu dofinansowania poszczególnych
projektów.
Prelegenci przedstawili procedurę pozyskiwania środków, stopień wykorzystania funduszy i stan
realizacji w sektorze środowiska. Stwierdzono, ze zainteresowanie funduszami jest duże i realizacja
programu przebiega dobrze.
Podczas dyskusji głos zabierali: Zdzisław Pupa, Krzysztof Majkowski, Michał Wojtczak, Krzysztof
Zaręba. Na pytania odpowiadali Stanisław Gawłowski, Monika Pałasz.

Ad. 2 Snatorowie po krótkiej dyskusji jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie systemu
gospodarowania odpadami.

Ad. 3 Senatorowie zostali poinformowani o planie pracy na najbliższy miesiąc, o posiedzeniach komisji
oraz spotkaniu z delegacją zagraniczną.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


