
NOTATKA 
z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 12 czerwca 2012 r. 

Nr posiedzenia: 16 
  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Mechanizmy finansowania obszarów cennych przyrodniczo w rozwoju gminy. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej Kobiak, 
Bogdan Pęk, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 

− zaproszeni goście: 
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: 

− generalny dyrektor ochrony środowiska Michał Kiełsznia, 
− dyrektor Departamentu Obszarów NATURA 2000 Anna Kraska, 
− główny specjalista w Departamencie Obszarów NATURA 2000 Jakub 

Mielczarek, 
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

− zastępca prezesa zarządu Jan Wiater, 
− p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Leszek Jóskowiak,  

− Najwyższa Izba Kontroli: 
− doradca techniczny w Departamencie Środowiska Katarzyna Papińska, 

− Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój: 
− przewodniczący komisji rewizyjnej PIGE Henryk Oleksy. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Informację na temat wsparcia finansowego ochrony obszarów cennych przyrodniczo przedstawił 
generalny dyrektor ochrony środowiska Michał Kiełsznia. Stwierdził, iż konieczne jest informowanie 
samorządów lokalnych o tym, że obszary NATURA 2000 mogą stać się szansą dla gmin i stanowić 
wsparcie dla ich rozwoju. Brak takiej świadomości utrudnia realizację idei ochrony przyrody i siedlisk 
oraz zachowanie bioróżnorodności na obszarach cennych przyrodniczo. System wsparcia finansowego 
w zakresie utrzymania obszarów NATURA 2000 jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez fundusze wojewódzkie. Niewiele spośród państw Unii 
Europejskiej ma tak dobrze działające mechanizmy finansowania. Środki finansowe z funduszy 
środowiskowych nie mają być jednak z założenia „rekompensatą” za posiadanie obszarów NATURA 
2000, lecz stanowić rodzaj premii za dbałość o obszary cenne przyrodniczo.  
Szczegółowe informacje o programach wsparcia dla gmin przedstawili: zastępca prezesa NFOSiGW Jan 
Wiater i p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w NFOŚiGW Leszek Jóskowiak. Wymienili 
programy priorytetowe, bezpośrednio wspierające ochronę obszarów cennych przyrodniczo, programy 
skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, wspierające rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska w gminach oraz programy operacyjne, wdrażane przez NFOŚiGW, finansowane ze środków 
zagranicznych. Zaznaczyli, że beneficjentami tych środków są przede wszystkim samorządy. 
Senatorowie zwrócili uwagę, że zgodnie z założeniami programów finansowania, nie ma możliwości 
skierowania wsparcia finansowego do osób fizycznych, np. właścicieli lasów lub innych obszarów 
cennych przyrodniczo. Uznali, że takie rozwiązanie nie jest słuszne. Podczas dyskusji zgłosili 
propozycję, aby programy priorytetowe na etapie ich przygotowywania przez NFOŚiGW były 
konsultowane z parlamentem.  
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 
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