
NOTATKA 
z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 7 lutego 2012 r. 

Nr posiedzenia: 6 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012 w częściach właściwych  
przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 53, druki 
sejmowe nr 44, 134 i 134-A).  

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej 

Kobiak, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak, Alicja 
Zając, 

 
− zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Środowiska:  
− podsekretarz stanu Aneta Wilmańska, 
− dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Agnieszka Dalbiak, 
− dyrektor Departamentu Ekonomicznego Hanna Pawłowicz, 
− dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko Aleksandra Malarz,  
− zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego Iwona Jastrzębska,  

− Ministerstwo Finansów: 
− dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Dariusz Atłas,  
− naczelnik w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Małgorzata 

Halicka, 
− specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Anna 

Perkowska,  
− naczelnik Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ewa Majewska, 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha, 
− dyrektor Departamentu Planowania i Sprawozdawczości Dorota 

Comberska, 
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

− zastępca głównego inspektora ochrony środowiska Roman Jaworski, 
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: 

− zastępca dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
Tomasz Kielar,  

− główna księgowa Irena Marczak, 
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: 

− prezes Leszek Karwowski,  
− Państwowa Agencja Atomistyki: 

− prezes Janusz Włodarski,  
− dyrektor generalny Robert Czarnecki, 
− dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Budżetowego Bożena Łopacka, 

− Najwyższa Izba Kontroli: 
− p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska Anna Krzywicka, 
− doradca techniczny Agnieszka Kołakowska,  

 
− pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński. 
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Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska omówiła ustawę budżetową na rok 
2012 w części 22 – gospodarka wodna i części 41 – środowisko. Zwróciła uwagę, że w części 22 
dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 40 264 tys. zł, co stanowi wzrost o 128% w stosunku 
do dochodów w 2011 r. Limit wydatków w tej części zaplanowano na kwotę ponad 331 mln zł, co 
stanowi nieco powyżej 100% wydatków w porównaniu z 2011 r. Zaplanowane wydatki będą 
pokrywane dodatkowo ze środków Unii Europejskiej. W części dotyczącej środowiska dochody 
budżetowe zaplanowano w wysokości ponad 1349 mln zł, co stanowi 223% dochodów 
przewidzianych w ustawie na rok 2011. Taki wzrost dochodów wynika z przychodów: z tytułu aukcji 
uprawnień do sprzedaży emisji gazów cieplarnianych, przychodów Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), funduszy wojewódzkich, a także ze środków 
przekazywanych przez marszałków województw. Wydatki w tej części zaplanowano w wysokości 
ponad 379 mln zł, co stanowi 79% wydatków w stosunku do ustawy budżetowej z 2011 r.  
W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o możliwość realizacji, w ramach zagwarantowanych w 
ustawie budżetowej środków, niektórych zadań, np. Programu dla Odry 2006, przygotowania map 
cyfrowych Polski niezbędnych do realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej, o wysokość 
środków przeznaczonych na funkcjonowanie parków narodowych, o możliwość pozyskiwania 
funduszy ze sprzedaży uprawnień do emisji oraz o realizację programu zalesiania. 
Odpowiadając na pytania senatorów, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek 
Karwowski i dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 
Ministerstwie Środowiska Aleksandra Malarz stwierdzili, że zadania te są realizowane zgodnie z 
harmonogramem, m.in. w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PIiŚ), i nie ma żadnych 
zagrożeń co do ich terminowej realizacji. W zakres PIiŚ wchodzi jeszcze wiele inwestycji, np. remont 
i modernizacja zbiorników we Włocławku i Nysie. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2012 r. 
przedstawiła wiceprezes Małgorzata Skucha. W 2012 r. środki funduszu wyniosą łącznie 5 mld 860 
mln zł, z tego około 3 mld 463 mln zł przeznaczono na dotacje i pożyczki (dotacje około 2 mld zł, 
pożyczki około 1,3 mld zł). Przychody NFOŚiG wyniosą około 1,5 mld zł i będą niższe mniej więcej o 
0,5 mld zł w stosunku do 2011 r., a wydatki – 2,5 mld, i będą wyższe mniej więcej o 0,5 mld zł w 
porównaniu z 2011 r. 
W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o wydatki z tzw. subfunduszu wrakowego, a także o 
zagrożenia zachowania płynności funduszu. 
Budżet Państwowej Agencji Atomistyki przedstawił prezes Janusz Włodarski. Jak poinformował, 
dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 267 tys. zł. W 2012 r. wydatki budżetowe wyniosą 
167 652 tys. zł, co daje wzrost o 166% w stosunku do wydatków w 2011 r. Wynika to z uwzględnienia 
środków na opłacenie składek członkowskich. 
W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwracano na fakt, że ponad 80% wydatków Państwowej Agencji 
Atomistyki stanowią opłaty na składki członkowskie z tytułu przynależności Polski do różnych 
organizacji. 
Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Dariusz Atłas 
przedstawił wyjaśnienia dotyczące części 83 (zał. nr 2) – rezerwy celowe oraz części 85 (zał. nr 1 i 2) 
– budżety wojewodów ogółem. W tych działach umieszczono środki przeznaczone na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska, leśnictwo, ogrody botaniczne i zoologiczne, a także na naturalne 
obszary i obiekty chronione przyrody.  
Po krótkiej dyskusji senator Jadwiga Rotnicka zaproponowała przyjęcie ustawy budżetowej na rok 
2012 bez poprawek. W wyniku głosowania wniosek ten przyjęto jednomyślnie, 6 głosami. 
Do przedstawienia opinii komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został 
upoważniony senator Stanisław Gorczyca. 
 

Konkluzja: Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2012 bez poprawek 
w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. 
 

 
 

Posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS, KS 


