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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmio-
towemu zakresowi działania komisji: Gospodarka wodna; Środowisko; Państwo-
wa Agencja Atomistyki; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także 
plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; 
Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczań-
skiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego 
Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Na-
rodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; 
Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskie-
go Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście 
Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; 
Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2772, 
2978 i 2978 A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo, witam serdecznie po długim okresie 

wypoczynku. Dzisiaj przed nami stoi zadanie zaopiniowa-
nia ustawy budżetowej, a przynajmniej tych jej części, które 
merytorycznie dotyczą zakresu działania naszej komisji.

Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska.
Proszę pana ministra o przedstawienie głównych zało-

żeń, głównych zapisów, które dotyczą części „Środowisko” 
i „Gospodarka wodna”. Potem część „Państwowa Agencja 
Atomistyki”… Panie Ministrze, proszę o wprowadzenie 
w tematykę. Ewentualne szczegóły być może współpra-
cownicy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Dziękuję uprzejmie.)

Dodam tylko, że serdecznie wszystkich witam. Nie będę 
wymieniała wszystkich państwa, bo czasu mamy mało – 
do godziny 16.00 sprawozdanie musi zostać przedłożone 
komisji budżetu i finansów, a mamy przed sobą jeszcze 
jedno posiedzenie.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Senatorowie!
Jestem z dość liczną ekipą z Ministerstwa Środowiska 

i instytucji okołoresortowych, więc w dalszej części posie-
dzenia, o ile będą pytania i potrzeba bardziej szczegóło-
wych wyjaśnień do projektu budżetu w częściach 22 i 41, 
czyli „Gospodarka wodna” i „Środowisko”, będę prosił 
o pomoc koleżanki i kolegów.

Prognoza dochodów na 2015 r. w części „Gospodarka 
wodna” została określona na poziomie 35,8 miliona zł – 
będę nieco zaokrąglał te kwoty, nie podawał ich z dokład-
nością do trzeciego czy czwartego miejsca po przecin-
ku – a w części „Środowisko” na poziomie 2 miliardów 
89 milionów zł. Limity wydatków budżetu państwa, w tym 
środków europejskich, na 2015 r. wynosić będą łącznie 
3 miliardy 600 milionów zł, z czego na gospodarkę wodną 
będzie to 654,4 miliona zł, a na środowisko – 2,9 miliar-
da, prawie 3 miliardy zł. Ze środków budżetu państwa to 
będzie 737 milionów zł, z czego na gospodarkę wodną 

364 miliony zł, a na środowisko – 372 miliony zł. Limity 
wydatków na rok 2015 uwzględniają również środki na 
realizację projektów realizowanych z udziałem środków 
Unii Europejskiej. W tej łącznie kwocie, o której mówiłem, 
czyli 2 miliardów 979 milionów zł… Środki na realizację 
projektów, które realizujemy poprzez rezerwy celowe, na 
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe itd…

Przechodząc do omówienia części 22 „Gospodarka wod-
na”, uprzejmie informuję, że dochody budżetowe będą tu 
wynosić prawie tyle samo, ile zaplanowano na rok 2014, 
czyli 35,8 miliona zł, a wydatki wynosić będą 654 milio-
ny zł, co daje 110% środków z budżetu na rok 2014. Wzrost 
wydatków budżetowych to przede wszystkim zwiększenia 
w limitach dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
które po likwidacji gospodarstw pomocniczych przejęły 
pewne zadania, ale także zwiększone płatności do organizacji 
międzynarodowych, 15 milionów zł dla Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej na bieżące utrzymanie infrastruktu-
ry technicznej i 34 miliony zł na kontynuacje projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli 
chodzi o realizacje projektów współfinansowanych z udzia-
łem środków Unii Europejskiej, to jest wiele takich progra-
mów. Największym programem jest Program Operacyjny 
„Infrastruktura i środowisko”. Pozostałych programów nie 
będę wymieniał… Kwoty na te programy kształtują się na 
poziomie od 446 tysięcy zł do 10 milionów zł.

Ważna rzecz to dotacje celowe. Zostały one zaplanowa-
ne w kwocie około 20 milionów zł i są to dotacje na zadania 
Państwowej Służby Hydrogeologicznej realizowane przez 
PIG, dla Państwowej Służby do spraw Bezpieczeństwa 
Budowli Piętrzących prowadzonej przez IMiGW i dla 
Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 
prowadzonej przez IMiGW. Te trzy instytucje otrzymają 
dotacje celowe.

Jeżeli chodzi o część 41 „Środowisko”, to dochody bu-
dżetowe są na poziomie 2 miliardów 89 milionów zł, a wy-
datki wynoszą 2 miliardy 946 milionów zł. I to jest 123%, 
jeśli chodzi o ustawę budżetową na rok 2014. Wydatki 
w ramach budżetu państwa – 372 miliony zł, a w ramach 
budżetu środków europejskich – 2 miliardy 573 miliony zł. 
Chciałbym zwrócić uwagę na kilka pozycji. I tak: dotacje 
celowe dla parków narodowych na działalność bieżącą… 
Tu mamy 7,5 miliona zł. Dalej: ponad 2 miliony 200 tysię-
cy zł na realizację w Ministerstwie Środowiska dodatko-
wych zadań, które powstały w wyniku nowelizacji prawa 
górniczego i geologicznego; 498 tysięcy dla Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska na zadania własne – ubole-

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 09)
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do RZGW i od 1 stycznia będą już pracownikami RZGW. 
Jeśli chodzi o kwestię przesunięcia środków finansowych, 
to zgodnie z przyjętym rozwiązaniem ustawowym będzie 
to decyzja na poziomie rozporządzenia. Podobnie jest, jeśli 
chodzi o kwestie wynagrodzeń. Będzie tu potrzeba przesu-
nięcia części środków w dyspozycji wojewody do części 22 
„Gospodarka wodna”. Trzeba będzie podjąć decyzję zwią-
zaną z przesunięciem środków na realizację tych zadań. 
Dotychczasowa ustawa przewidywała na rok 2015 47 mi-
lionów zł, które były w dyspozycji pełnomocnika rządu 
do spraw programu „Odra 2006”. A zatem organizacyjnie 
jesteśmy już przygotowani, to zadanie jest realizowane, ale 
finansowo jeszcze nie – będzie to realizowane później, po 
zatwierdzeniu budżetu i przygotowaniu stosownego roz-
porządzenia. A więc jeśli chodzi o kwestie organizacyjne 
związane z przygotowywaniem się do reformy, to nie ma 
jeszcze żadnych przesunięć finansowych. Założenie jest 
takie, że reforma wejdzie w życie w 2016 r., a więc jest 
to kwestia następnego budżetu. Natomiast organizacyjne 
oczywiście już się do tego przygotowujemy, bo jest to bar-
dzo poważna zmiana w systemie zarządzania gospodarką 
wodną. W regionalnych zarządach gospodarki wodnej, na 
razie wewnątrz tych struktur, już dokonuje się tego roz-
działu na część gospodarowania wodami i część zarzą-
dzania majątkiem. Ale, jak mówię, dzieje się to w ramach 
dzisiejszych struktur RZGW. Jednocześnie przygotowuje 
się system zarządzania w obszarze zlewni, czyli podmio-
tów gospodarczych, które będą miały zarządzać majątkiem 
dorzecza Wisły i Odry. W chwili obecnej jest to przygoto-
wywane organizacyjnie. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Mam jeszcze jedno krótkie pytanie. Dochody budże-

towe w zasadzie są na tym samym poziomie, może ciut 
mniejsze, co w roku upływającym, ale przy tych zmianach 
organizacyjnych, przy nowym podejściu… Czy to nam 
wystarczy? Jak wygląda sprawa wykorzystywania środków 
zewnętrznych, środków europejskich?

Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski:
Projekty, które są w chwili obecnej realizowane, są już 

na ukończeniu. Tak że nie będzie to miało na nie żadnego 
wpływu. Te projekty, które muszą być zrealizowane do 
końca 2015 r., są realizowane – zakładamy, że wszystkie 
zostaną zrealizowane w całości. Kwestią inną jest przygo-
towanie projektów na kolejną perspektywę – prowadzimy 
rozmowy z narodowym funduszem ochrony środowiska 
i przygotowujemy projekty, których realizacja jest zakła-
dana w kolejnej perspektywie. Najważniejsze jest to, że 
w 2015 r. pojawią się dwa wielkie strategiczne dokumenty 
w obszarze gospodarki wodnej, czyli plany gospodarowa-
nia wodami i plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 
One są w chwili obecnej na etapie konsultacji. Ostateczny 
kształt i zawartość zarówno działań technicznych, jak i nie-
technicznych, które będą planowane od 2016 r… Ten osta-
teczny kształt poznamy dopiero w czerwcu tego roku. Na 

wam, że dla GIOŚ jest tak niewiele, bo potrzeby są znacznie 
większe – i ponad 542 miliony zł na kontynuację projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

I kolejna informacja dotyczącą tej części budżetu: na 
rok 2015 zaplanowano środki w kwocie ponad 2 miliardów 
600 milionów zł na programy realizowane z udziałem środ-
ków europejskich. Największym programem, jak już wspo-
minałem, jest Program Operacyjny „Infrastruktura i środo-
wisko”. Ponadto wiele innych programów, bo i Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i fun-
dusze norweskie, i pomoc techniczna, i „Kapitał ludzki”… 
One wszystkie są wymienione szczegółowo w naszych 
materiałach.

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na dotacje celowe, 
które wynoszą prawie 84,5 miliona zł. Są one przeznaczone 
dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporzą-
dzenie planów zalesień gruntów prywatnych, dla parków 
narodowych, dla… Tu mamy ponad 82 miliony zł. Bardzo 
się cieszymy, że Ministerstwo Finansów uznało nasze racje 
i zwiększyło ten limit. Ponad 7,5 miliona zł na zadania 
przeznaczone z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom 
przebywającym w górach i na obszarach wodnych… To 
niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo nas wszystkich 
przebywających w parkach narodowych. Dodatkowo dla 
parków narodowych przewiduje się pieniądze ze środ-
ków europejskich, z mechanizmu Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z POIiŚ, ze szwajcarsko-polskiego pro-
gramu współpracy… Mamy tu 224 tysiące zł.

I to w zasadzie tyle tytułem wstępu. W materiałach, 
które państwo otrzymaliście – to są objaśnienia do pro-
jektu ustawy budżetowej w części 22 „Gospodarka wod-
na” i części 41 „Środowisko” – są wszelkie detale. Gdyby 
były pytania, to jesteśmy gotowi do odpowiadania na nie. 
Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Poproszę teraz prezesa KZGW o przybliżenie kwestii 

wydatków w części „Gospodarka wodna”, przybliżenie 
tego, jak to się ma do zmiany organizacyjnej, do której przy-
gotowuje się nasza służba, KZGW, związanej z prawem 
wodnym. Czy to zostało uwzględnione w nowej prognozie, 
w planie budżetowym, czy jeszcze nie? Czy nastąpiły prze-
sunięcia pracowników, czy jeszcze nie? Czy może pan nas 
poinformować o tym, jak ta sprawa wygląda?

Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania dotyczące sa-

mych wydatków, to oczywiście odpowiem.
Kwestie związane z reorganizacją. Działania, które są 

w chwili obecnej realizowane, to przede wszystkim likwi-
dacji programu „Odra 2006” i, powiedziałbym, przejęcie 
tego programu przez prezesa krajowego zarządu za pośred-
nictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Rozmowy dotyczące liczby pracowników się 
zakończyły – te etaty, ci pracownicy zostaną przeniesieni 
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jednak weźmiemy pod uwagę inflację, to mimo wszystko 
będziemy mieli niewielki spadek finansowania szkolnictwa 
podległego ministrowi środowiska. Czy w tym segmencie 
państwo cokolwiek zamierzacie zrobić?

I kolejna sprawa, ostatnia, którą chciałbym poruszyć. 
Czy w części 41 budżetu jest gdziekolwiek odzwierciedle-
nie środków finansowych, które Lasy Państwowe przeka-
zują do budżetu państwa – 800 milionów zł – czy to jest 
poza częścią 41? Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Może podzielimy się odpowiedziami…
Jeżeli chodzi o parki narodowe, Panie Senatorze, to na 

parki narodowe z budżetu państwa będzie przeznaczona 
kwota 96 milionów 960 tysięcy zł. W tym materiale to jest 
na stronie 66. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 
z budżetu – 6 milionów 142 tysiące zł. To jest poza środ-
kami z narodowego funduszu, z wojewódzkich funduszy, 
które też wspomagają parki narodowe, oraz bez pieniędzy, 
że tak powiem, programowych, czyli z programu LIFE 
i wszystkich innych, z których parki narodowe, w zależ-
ności od aktywności menedżmentu, korzystają.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A kwota 7,5 miliona zł, 
którą pan przywoływał, jako dotacja celowa dla parków? 
Jak rozumiem, to jest kwestia dodatkowa. W swojej wy-
powiedzi pan ją przywoływał.)

Panie Senatorze, to był wzrost o 7 milionów zł w sto-
sunku do budżetu z lat ubiegłych. Że tak powiem, dodajemy 
tę kwotę…

Dochody… Może po kolei. Szkolnictwo leśne. Czy pani 
dyrektor mogłaby przedstawić szczegóły?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody 
w Ministerstwie Środowiska 
Anna Żornaczuk-Łuba:
Dzień dobry, Anna Żornaczuk-Łuba, Departament 

Leśnictwa i Ochrony Przyrody.
Jeśli chodzi o szkolnictwo leśne, szkoły zawodowe, to 

rzeczywiście ten wzrost jest na poziomie 2,1%. Staramy 
się dobrze współpracować ze szkołami tak, ażeby zapewnić 
środki na bieżącą działalność. Pewne przesunięcia zostały 
dokonane, zaplanowaliśmy pewne wydatki majątkowe. 
Należy mieć na uwadze, że ten wzrost jest spowodowany 
również tym, że niezbędne jest zabezpieczenie środków 
finansów na awanse zawodowe nauczycieli, a w związki 
z tym na podwyżkę ich wynagrodzeń. Myślę, że to jest 
główna przyczyna zabezpieczenia wyższych środków. Poza 
tym pewnego rodzaju inwestycje, które chcemy poczynić… 
Ale przede wszystkim awanse zawodowe nauczycieli.

razie same działania techniczne i nietechniczne w ramach 
planów gospodarowania wodami zawierają się w kwocie 
około 24 miliardów zł na okres sześciu lat. Głównym kosz-
totwórczym obszarem jest krajowy program oczyszczania 
ścieków. Zgodnie z dotychczasową propozycją plany za-
rządzania ryzykiem powodziowym zakładają na najbliższe 
sześć lat kwotę około 11 miliardów zł z przeznaczeniem 
na działania techniczne i nietechniczne. Działania nietech-
niczne – około 2 miliardów zł. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Tutaj też mamy niewielki wzrost tych środków, wy-

datków na realizację projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej. Dziękuję.

Zwracam się teraz do państwa senatorów: czy macie 
pytania dotyczące części „Gospodarka wodna”?

Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz, a potem…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy chodzi tylko 

o gospodarkę wodną, czy również o środowisko? Bo pani 
przewodnicząca powiedziała, że gospodarki… Ja nie mam 
pytań co do części „Gospodarka wodna”, ale mam do pana 
ministra pytania dotyczące części „Środowisko”.)

Chciałabym omawiać to po kolei, najpierw jedno, a po-
tem… Jeżeli państwo uważacie, że powinniśmy postąpić 
inaczej, to przejdziemy do omówienia…

(Głos z sali: Może najpierw całość?)
Dobrze. A potem będą pytania.
Wobec tego teraz część „Środowisko”, objaśnienia do 

tej części.
Kto z państwa chciałby zapytać… prosić o pogłębienie 

tego, co powiedział pan minister?
(Senator Zdzisław Pupa: To może ja zapytam.)
Ale najpierw pan senator Skurkiewicz, który również 

chciał zapytać o część „Środowisko”. Tak?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak, tak.)
Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Proszę włączyć 

mikrofon, bo nie słychać.)
Włączony jest, tak…
Kilka pytań. Gdyby pan minister zechciał wskazać, 

przywołać kwotę budżetową, globalną kwotę, jaka jest 
przeznaczona na parki narodowe, bez dotacji celowych 
i bez dotacji narodowego funduszu ochrony środowiska… 
Ile z budżetu państwa będzie przekazane do parków naro-
dowych? To jest jedna kwestia.

Druga kwestia. Dochody budżetowe w części 41 
„Środowisko” będą stanowiły zaledwie 75% dochodów 
ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014. Jest to różnica 
blisko 700 milionów zł. Czym to jest spowodowane? Być 
może to jest spowodowane tym, że… No, może poczekam 
na państwa odpowiedź.

Kolejna sprawa. Chodzi o szkolnictwo zawodowe, 
głównie szkoły leśne. Tam jest wzrost środków finan-
sowych o 2% w stosunku do budżetu z roku 2014. Jeśli 
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Było jeszcze pytanie dotyczące Lasów. Na stronie 8 ma-
teriału, objaśnień do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. 
w części „Środowisko”, jest zapisana kwota 800 milio-
nów zł wpływu z tytułu wpłat do budżetu państwa z kapitału 
własnego dokonywanego przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne „Lasy Państwowe”.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to dwa słowa na 

temat gospodarki wodnej… Byłem na posiedzeniu komisji 
rolnictwa, więc…

Panie Ministrze, mamy tutaj taką informację: wydatki 
przyszłoroczne w ramach Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej wynoszą 100% wydatków tegorocznych. Czy to 
nie jest za mało na gospodarkę wodną, na lepsze przygo-
towanie się na nadejście powodzi, wzrost stanu wód? Jak 
pan minister to ocenia? Poziom wydatków zaplanowanych 
na przyszły rok, rok 2015 r., wynosi 100% wydatków za-
planowanych w roku 2014, czyli nie ma zmiany. Podobnie 
z Państwową Służbą Hydrologiczno-Meteorologiczną… 
Te sprawy są bardzo istotne dla mieszkańców terenów 
górzystych, Podkarpacia. Chciałbym zostać trochę uspo-
kojony, że mamy zabezpieczone środki, które w związku 
z ewentualnym nadejściem większej wody pozwolą… że 
jesteś stanie działać tak, aby uchronić ludność przed skut-
kami powodzi.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o wydatki na gospodarkę 

wodną, to mamy wzrost.
(Senator Zdzisław Pupa: Tu mam napisane, że to jest 

100% poprzedniego…)
Strona 9 objaśnień… Ten wzrost wydatków budżeto-

wych wynika… To jest 109,9% środków ujętych w ustawie 
na 2014 r. To jest 6 milionów 327 tysięcy zł dla RZGW na 
zadania, które, jak już wspominałem, wcześniej realizowane 
były poprzez gospodarstwa pomocnicze. I 15 milionów zł 
na bieżące utrzymanie infrastruktury hydrotechnicznej.

(Senator Zdzisław Pupa: Ja spojrzałem na roz-
dział 71016, na dotacje celowe…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Mówimy o wydatkach budżetowych.
(Senator Zdzisław Pupa: Rozumiem.)
Dane, o których ja mówiłem, to są wydatki budżetowe.
(Senator Zdzisław Pupa: Dobrze. Dziękuję bardzo)
I słowo komentarza. No, tyle możemy uzyskać… 

Gospodarka wodna jest zagadnieniem bardzo pojemnym. 
Porządkowanie i utrzymanie naszych cieków i wód jest 
kosztowne. Oczywiście można mówić o większych potrze-
bach, ale tyle możemy uzyskać i przeznaczyć na ten cel.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Przepraszam, Pani Przewodnicząca… Pani nie zro-

zumiała mojego pytania. Tak, jest wzrost o 2,1%. Ale ja 
pytałem o to, dlaczego ten wzrost jest tak niewielki w po-
równaniu z inflacją. Inflacja jest bodajże planowana na 
poziomie 3,5%, czyli realnie rok do roku jest spadek środ-
ków finansowych, jeżeli chodzi o wydatki na szkolnictwo. 
Dlatego… Wie pani, pani mówiła, powiedziałbym, zupełnie 
w drugą stronę. Ja rozumiem, że jest wzrost o 2,1%, ale 
jak uwzględnimy inflację, to okaże się, że bez wątpienia 
jest tu spadek, a przy tym mizernym budżecie na szkoły 
zawodowe… Państwo chcecie dalej je pogrążać.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę krótko odpowiedzieć, jeżeli można.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody 
w Ministerstwie Środowiska 
Anna Żornaczuk-Łuba:
Te wydatki tak naprawdę są zabezpieczone na tym 

samym poziomie, ponieważ wskaźnik inflacji jest plano-
wany na…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wskaźnik makroekonomiczny jest planowany na po-

ziomie 2,3%. Tak że staramy się o to, żeby te środki nie 
były mniejsze.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pupa.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 

Ostapiuk: Jeszcze dwa pytania, Pani Przewodnicząca. Nie 
odpowiedzieliśmy na dwa pytania.)

To przeoczyłam…
Bardzo proszę.
(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
…Zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o 643 mi-

liony zł. To wynika przede wszystkim ze zmniejszenia 
dochodów z aukcji uprawnień do emisji w 2015 r. w sto-
sunku do dochodów zaplanowanych na 2014 r. Komisja 
Europejska zdecydowała o zmniejszeniu poziomu handlu 
uprawnieniami do emisji. Polska będzie w nim uczestni-
czyła w mniejszym niż dotychczas zakresie. To odpowiedź 
na jedno pytanie.
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zakończył stratą, dość znaczącą. Tej straty nie należy jed-
nak rozumieć w kontekście działalności przedsiębiorstwa 
– po prostu więcej wydał dotacji, aniżeli wziął pożyczek, 
aniżeli zastosował instrumentów zwrotnych. To jest moż-
liwe, dopuszczalne i prawem, i logiką w zależności od 
rodzaju zadań, jakie realizuje. Rada nadzorcza postawiła 
przed zarządem zadanie, żeby w roku 2014, 2015 i 2016 
zmieniać tę proporcję 30:70 – 30% stanowią pożyczki, 
a 70% to dotacje – na chociażby 50:50, tak żebyśmy nie 
tracili kapitału zapasowego funduszu. No, nie sztuka rozdać 
pieniądze tej instytucji – sztuka nimi gospodarować w taki 
sposób, żeby majątek cały czas był na poziomie co najmniej 
niezmniejszającym się.

Jeżeli chodzi o szczegóły… Pani Prezes, bardzo proszę 
o odpowiedzi na te dwa pytania, pytanie o rodzaje wydat-
ków i pytanie o handel emisjami.

Zastępca Prezesa 
Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Dorota Zawadzka-Stępniak:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o plan budżetu narodo-

wego funduszu, to na te trzy kategorie wydatków planujemy 
wydatkować następujące kwoty: 1 miliard 300 milionów zł 
na działania z zakresu racjonalnego gospodarowania odpa-
dami i ochronę powierzchni ziemi; 1 miliard zł z małym 
kawałkiem na działania z zakresu ochrony atmosfery – 
przy czym chodzi tutaj zarówno wspieranie działań doty-
czących poprawy efektywności energetycznej, wsparcia 
odnawialnych źródeł energii, jak i likwidację niskiej emisji 
– oraz 525 milionów zł na działania z zakresu ochrony 
zasobów wodnych i ich zrównoważonego gospodarowa-
nia. Przypomnę, że całkowity plan wydatków na rok 2015 
obejmuje kwotę 3 miliardów 800 milionów zł.

Chciałabym jeszcze nawiązać jeszcze do tego, co po-
wiedział pan minister. W ramach naszej strategii działania 
planujemy, że w roku 2016 ta proporcja pomiędzy pożycz-
kami a dotacjami osiągnie wskaźnik… 35% będą stanowić 
dotacje, a 65% – pożyczki.

I odpowiedź na pytanie dotyczące handlu międzynaro-
dowego. Jako krajowy operator systemu zielonych inwe-
stycji realizujemy umowy, które podpisał minister środowi-
ska w imieniu rządu Polski. Ze względu na daty końcowe 
realizacji tych umów w tym momencie nie bierzemy pod 
uwagę nowych konkursów w zakresie systemu zielonych 
inwestycji. Na chwile obecną nie zakładamy zatem nowych 
przychodów w związku z tym mechanizmem.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie?
Bardzo proszę, pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
Na wstępie powiem, że nie mam jakichś większych 

uwag do tego budżetu. No, jest on zbliżony do budżetu 
z poprzedniego roku. Chciałbym się skupić na… Chodzi mi 
o szerszą informacje co do planu finansowego narodowego 
funduszu. Mówi się, że podstawową działalnością naro-
dowego funduszu ochrony środowiska w latach objętych 
planem jest ochrona środowiska i gospodarki wodnej, która 
nakierowana będzie przede wszystkim na wykorzystanie 
bezzwrotnej pomocy europejskiej dla przedsięwzięć współ-
finansowanych, jak powiedział pan minister, z Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” oraz programu 
LIFE+. Wysoki udział, jeśli chodzi o współfinansowanie 
ze środków europejskich, osiągną zadania w zakresie go-
spodarki odpadami i ich przetwarzania. Mówi się również 
o dużym finansowaniu budowy i przebudowy obiektów 
hydrotechnicznych, to jest druga duża grupa wydatków. 
I trzecia grupa wydatków, związana z odnawialnymi źró-
dłami energii. Chciałbym się dowiedzieć – nie znalazłem 
tej informacji w tych wykazach tabelarycznych – ile mniej 
więcej środków, może procentowo, zostanie przeznaczo-
ne na te cele? Mówię tutaj o gospodarce odpadami i ich 
przetwarzaniu, o budowie i przebudowie obiektów hydro-
technicznych oraz o odnawialnych źródłach energii. To 
pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Wspierane będą również przedsięwzię-
cia realizowane w ramach krajowego systemu zielonych 
inwestycji – będą one dofinansowane ze środków uzy-
skanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów 
cieplarnianych no i oczywiście z innych źródeł takich jak 
dotacje i pożyczki inwestycyjne ze środków niepochodzą-
cych z tego źródła. Chciałbym zapytać, czy, że tak powiem, 
jasna jest sytuacja, jeśli chodzi o środki uzyskane ze sprze-
daży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Chciałbym 
się dowiedzieć, czy jest tu jakieś zagrożenie, czy może to 
wszystko jest na dobrej drodze.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Dziękuję uprzejmie.
O przedstawienie szczegółów bardzo będę prosił panią 

prezes Dorotę Zawadzką. Pytanie pana senatora jest, po-
wiedziałbym, o tyle dobrze zaadresowane, że pani prezes 
Zawadzka, pracując w Ministerstwie Środowiska, w prze-
szłości zajmowała się organizacją procesu handlu.

Ja bym chciał powiedzieć tak. Projekt planu finansowe-
go narodowego funduszu staramy się dostosować tak, żeby 
realna wartość funduszu nie spadała. No, rok 2013 fundusz 
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Senator Alicja Zając:
Czy pan dyrektor ma wiedzę na temat dalszego posze-

rzania obszarów Natura 2000? Których regionów to doty-
czy? Czy dalszy etap realizacji jest, powiedziałabym, już 
założony, czy my się dopiero przymierzamy do tego, aby 
w tej nowej perspektywie… Mówimy dzisiaj o budżecie 
na najbliższy rok, ale przy okazji, korzystając z obecności 
pana dyrektora, chciałabym zapytać o obszary Natura 2000 
i ewentualne plany ich poszerzenia. Czy my to nadal mamy 
do opracowania? Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Michał Kiełsznia:
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wyznaczanie ob-

szarów Natura 2000, to ten proces uznajemy za zakoń-
czony, przede wszystkim w przypadku obszarów ptasich. 
Jeżeli chodzi o obszary siedliskowe, to także… Po ostat-
nich negocjacjach z Komisją, po dodaniu obszarów po-
ligonowych, które stanowiły przedmiot pewnego sporu 
z Komisją Europejską, ten proces również został zakoń-
czony. Niemniej jednak w przypadku opracowania pla-
nów zadań ochronnych lub planów ochrony dopuszczalne 
i możliwe jest – ja uważam, że jest to pozytywne zjawisko 
– korygowanie granic obszarów Natura 2000, korygowanie 
ich in plus lub in minus. Chodzi o to, że w ramach planów 
zarządzania wykonuje się badania i inwentaryzacje, z któ-
rych to może wynikać, że można te granice zmniejszyć – 
tam, gdzie nie ma cennych wartości przyrodniczych – lub 
skorygować in plus, jeżeli okazuje się, że we wstępnej 
fazie nie wzięto pod uwagę tego, że obecna granica nie 
obejmuje jakichś cennych siedlisk i gatunków. Powtórzę: 
proces wyznaczania obszarów Natura 2000 zasadniczo 
jest zakończony. Czasami przyrodnicy zgłaszają, przede 
wszystkim do Komisji Europejskiej, chęć wyznaczenia 
nowych obszarów Natura 2000, ale trzeba pamiętać o tym, 
że kryteria wyznaczania tych obszarów są dosyć ściśle 
określone w załącznikach do dyrektywy. My się tych kry-
teriów trzymamy i nie spodziewam się jakichś większych 
problemów z powiększaniem obszarów Natura 2000.

Senator Alicja Zając:
Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli… Ja miałabym 

apel do pana dyrektora, żeby uczulił regionalne dyrek-
cje ochrony środowiska, aby te były z kolei czułe na głos 
mieszkańców terenów wokół terenów chronionych, czyli 
otulin itd., na tym samym poziomie, co są czułe na głos 
organizacji ekologicznych, czasem niby-ekologicznych 
czy pseudoekologicznych. Te wszystkie twory różnego 
pochodzenia, które się pojawiają w mniej lub bardziej 
oczekiwanych momentach, często przynoszą dla środo-
wiska, zwłaszcza w małych regionach, więcej szkody niż 
pożytku. Tak że apelowałabym do pana dyrektora… Pan 
jest długo na tym stanowisku i, jak sądzę, ma pan dosko-

Chciałabym zapytać o realizację zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000, jak również planów parków 
narodowych. Na jakim etapie są te prace? Przerzuciłam 
tę informację, ale nie zauważyłam… No, może to jest py-
tanie zbyt szczegółowe… Kolejny rok dyskutujemy nad 
tym, że… Niestety, ale jeżeli chodzi o parki narodowe, to 
środków z budżetu jest zawsze za mało. W zależności od 
tego, który przedstawi lepszy projekt realizacji zadań, ten 
dostaje dotację z budżetu państwa. To jest jedna sprawa. 
Chodzi o parki narodowe.

I drugie pytanie. Chodzi o wzmocnienie instytucji 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
Zakup samochodów i sprzęt specjalistyczny do prowadze-
nia monitoringu nietoperzy… Chciałabym prosić o kilka 
słów na ten temat.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Janusz Ostapiuk: Dziękuję uprzejmie. Pan dyrektor 
Kiełsznia… Jeżeli mogę prosić pana dyrektora o odpo-
wiedzi w części dotyczącej Natury 2000 i wydatków na 
plany ochrony… Ja w międzyczasie spróbuję znaleźć 
szczegółowe dane dotyczące wydatków na plany ochrony 
parków narodowych.)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Michał Kiełsznia:

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Senatorowie!
W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia realizacji 

projektu, który zakładał wykonanie ponad czterystu pla-
nów zadań ochronnych dla Natury 2000. Większość tych 
planów już jest wykonana i ogłoszona jako zarządzenia 
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. W tej chwili 
przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, 
w ramach której chcemy dokończyć wykonywanie pla-
nów zadań ochronnych dla kolejnych… Chodzi o ponad 
czterysta planów zadań ochronnych. Przygotowujemy się 
także do tego, żeby realizować zadania, które z tych pla-
nów wynikają. Także dzięki pomocy narodowego funduszu 
ochrony środowiska przygotowujemy się do projektu, jak 
my go nazywamy, protezowego, który będzie wypełniał tę 
lukę między jedną a drugą perspektywą tak, aby po pierw-
sze, zachować ciągłość tych działań, po drugie, nie stracić 
fachowców, których pozyskaliśmy w trakcie realizacji tych 
pierwszych czterystu projektów.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to trudno jest mi w tej 
chwili wypowiedzieć się szczegółowo na temat wzmoc-
nienia RDOŚ w Rzeszowie. Postaram się jak najszybciej 
takie dane uzupełnić i przekazać informację…

(Senator Alicja Zając: Jeżeli pani przewodnicząca po-
zwoli, to w uzupełnieniu…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Bardzo proszę.
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Zastępca Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody 
w Ministerstwie Środowiska 
Anna Żornaczuk-Łuba:

Dziękuję.
Na chwilę obecną mamy zatwierdzone trzy pla-

ny ochrony parków narodowych: plan dla parku „Bory 
Tucholskie”, plan dla parku pienińskiego i plan dla parku 
białowieskiego. Projekty planów ochrony są finansowa-
ne ze środków zewnętrznych. Są tutaj wykorzystywa-
ne zarówno środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i środki dostępne 
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro-
dowisko”. W 2015 r. planujemy do zatwierdzenia pięć 
kolejnych planów ochrony, a chodzi o następujące par-
ki: Kampinoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór 
Stołowych, Roztoczański Park Narodowy, Bieszczadzki 
Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy. Tak że 
postęp jest. Mam nadzieję, że realizacja…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
I moje pytanie, króciutkie, które dotyczy narodowego 

funduszu ochrony środowiska. Opłaty zastępczych kar wy-
nikających z ustawy – Prawo energetyczne… Jest tu dosyć 
znaczący, dwukrotny czy dwuipółkrotny wzrost przycho-
dów. Z jakiego tytułu konkretnie to wynika? To elektrownie 
będą płaciły za korzystanie ze środowiska. Tak? Może pani 
troszeczkę przybliży to zagadnienie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Pani prezes Zawadzka… Bardzo proszę.)

Zastępca Prezesa Zarządu 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Dorota Zawadzka-Stępniak:

Szanowni Państwo, są to wpływy z kogeneracji, opłaty 
zastępcze za kogenerację. Planujemy, że te środki będą 
wyższe. Chciałabym wskazać, że środki z innych opłat 
zastępczych, na przykład opłat z białych certyfikatów, 
jeszcze roku 2015 i 2016 będą wskazane, ale potem… 
Najprawdopodobniej od 2017 r. narodowy fundusz zo-
stanie pozbawiony kwot z opłat zastępczych za efektyw-
ność energetyczną ze względu na zmianę, na stworzenie 
nowej ustawy o efektywności energetycznej. Odpowiedź 
na pani pytanie brzmi: kogeneracja, to są opłaty zastępcze 
za kogenerację.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Skurkiewicz.

nałe rozeznanie w tej sytuacji. Wszystkie kraje na świecie 
doskonale sobie radzą z tą grupą… No, ja siebie też nazy-
wam ekologiem, więc trudno mi określić… Chodzi o tych, 
którzy mówiąc, że chronią, bardziej szkodzą, niż faktycznie 
chronią. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
To był apel do pana. Czy pan chce odpowiedzieć?

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Michał Kiełsznia:
Jeżeli mogę ustosunkować się do tego apelu… 

Tworzenie planów zadań ochronnych nazywamy proce-
sem społecznym, gdyż jedną z bardziej istotnych części 
tego procesu są właśnie konsultacje społeczne. Tworzone 
są specjalne grupy, do których należą interesariusze, przede 
wszystkim ludzie, którzy mieszkają na tych terenach… 
Ja całkowicie zgadzam się z tym, że bez zaangażowania 
i akceptacji tych osób nie jest możliwe chronienie przed-
miotów ochrony w ramach Natury 2000. To są specyficzne 
obszary, niezamknięte, niewyłączone z życia. Te obszary 
są tak cenne również dzięki temu, że ludzie, którzy tam 
mieszkają, w odpowiedni sposób gospodarują.

Zgadzam się też z tym, że czasami… Powiem inaczej: 
staramy się nie pozwolić na to, aby Natura 2000 stała się 
swoistą bronią za czymś lub przeciw czemuś. To jest forma, 
która służy ochronie przyrody, ochronie bardzo specyficz-
nych, wybranych gatunków i siedlisk na danym terenie. 
Mamy oczywiście na uwadze, że jeszcze wiele jest do 
zrobienia. Trwają rozmowy – one na dzisiaj jeszcze nie są 
zbyt konkretne, bo nie ma wskazanych funduszy – doty-
czące tego, w jaki sposób to zorganizować: czy za pomocą 
PROW, czy za pomocą specjalnych preferencji w finanso-
waniu działań, projektów na obszarach Natura 2000 skie-
rowanych głównie w celu polepszenia warunków życia 
społeczności lokalnych… Dziękuję bardzo.

(Senator Alicja Zając: Bardzo dziękuję.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 

Ostapiuk: Jeżeli mogę…)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Jeśli chodzi o podstawowe narzędzie zarządzania środo-

wiskiem, jakim są plany ochrony parków narodowych, to 
chciałbym powiedzieć, że z Rządowym Centrum Legislacji 
wydyskutowaliśmy wreszcie tę formułę… W tej chwili 
nie ma przeszkód do aprobowania tych dokumentów. Pani 
dyrektor Łuba, gdyby można prosić o szczegóły… Trzy 
mamy zatwierdzone… Proszę kontynuować…



110. posiedzenie Komisji Środowiska10

tatrzański, o którym pan wspomniał, ma nieporównywalnie 
większe możliwości uzyskiwania dochodów własnych niż 
na przykład park tucholski. Liczba osób, które odwiedzają 
park tucholski, kształtuje się w granicach stu tysięcy rocz-
nie, podczas gdy kilka milionów osób odwiedza Tatrzański 
Park Narodowy czy cztery miliony – Karkonoski Park 
Narodowy. Bierzemy to pod uwagę.

Bierzemy również pod uwagę wydatki bieżące. W przy-
padku Kampinoskiego Parku Narodowego bardzo dużą 
pozycją – to działanie jest realizowane od kilku lat – są 
wykupy gruntów. Nie ma lepszej ochrony takiej substancji 
jak park narodowy położony blisko Warszawy – tam jest 
ogromna presja na zabudowę – jak po prostu przecinanie 
możliwości zdobywania różnych decyzji poprzez wyku-
pywanie gruntów i włączanie ich do stanu własności par-
ku narodowego. Narodowy fundusz ochrony środowiska 
również w tym uczestniczy, jeśli chodzi o Kampinoski 
Park Narodowy. Bodajże, że tak powiem, dwie rady wstecz 
podjęliśmy decyzję o znaczącym wsparciu… Bo akurat są 
wolne grunty do wykupienia za niewielkie pieniądze. I jest 
możliwość włączenia ich w granice parku. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Skoro nie ma pytań dotyczących omówionych dzia-

łów, przejdźmy proszę do części „Państwowa Agencja 
Atomistyki”. Następnie poproszę Ministerstwo Finansów 
o opinię o budżecie.

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Janusz Włodarski:
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Dochody budżetowe na rok 2015 w części 68 

„Państwowa Agencja Atomistyki” zostały zaplanowane 
w wysokości 230 tysięcy zł jako wpływy z tytułu opłat za 
egzamin niezbędny do uzyskania uprawnień umożliwia-
jących zatrudnienie na stanowiskach istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz-
nej. Planowane dochody stanowią mniej więcej 86% prze-
widywanego wykonania ogółem dochodów budżetowych 
w 2014 r., a ta różnica wynika po prostu z różnej liczby 
osób, które taki egzamin w danym roku muszą przejść.

Jeśli chodzi o wydatki, to w ustawie budżetowej na 
rok 2015 na realizację zadań prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki planowane wydatki wynoszą 30,4 miliona zł 
i są wyższe o 10,6% od wydatków określonych w ustawie 
budżetowej na rok 2014. Ten wzrost wydatków wynika 
z włączenia do części 68 środków w wysokości blisko 
3 milionów zł na zadania, które w roku 2014 finansowane 
były z rezerw celowych, a w szczególności na pokrycie wy-
nagrodzeń dla trzydziestu etatów członków korpusu służby 
cywilnej, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzeń 
bezosobowych członków Rady do Spraw Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Ochrony Radiologicznej działającej przy pre-
zesie Państwowej Agencji Atomistyki i kosztów działania 

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chodzi o parki narodowe. Pierwsza spra-

wa to podział dotacji celowych. Dlaczego akurat Kampinoski 
Park Narodowy ma najwyższy udział w tej dotacji? To jest 
ponad 8 milionów zł. W porównaniu z innymi parkami to 
jest bardzo duża kwota. To jest pierwsza rzecz.

I druga sprawa, zatrudnienie w parkach narodowych. 
Państwo planujecie zatrudnienie w roku 2015 na pozio-
mie tysiąc pięćset sześćdziesiąt osób. Czy w porównaniu 
do roku 2014 to jest wzrost, czy spadek zatrudnienia? 
Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników parków 
narodowych?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Już, sekundkę… Tylko odgrzebiemy dokumenty 
dotyczące wynagrodzenia…)

To może w międzyczasie uwaga, jeśli pani przewod-
nicząca pozwoli, do pana dyrektora Kiełszni. W swojej 
wypowiedzi pan powiedział, że państwo się przygotowu-
jecie do nowej perspektywy unijnej. Ja myślałem, że nowa 
perspektywa już trwa, a państwo jesteście do niej przygo-
towani. Przynajmniej od dwunastu miesięcy trwa…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Może nie będziemy dyskutować w tym stylu. Dobrze? 

Są oczywiście przygotowani, przygotowują się… To nie 
jest pytanie stricte budżetowe.

Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
To bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o średnie wynagrodze-

nie, to wynosi ono 3 tysiące 899 zł. Od 4 tysięcy 304 zł do 
najniższego wynagrodzenia – to jest w przypadku parku 
„Ujście Warty” – wynoszącego 3 tysiące 236 zł… Jest 
ono na poziomie tym samym, niezmieniającym się rok 
do roku.

Zatrudnienie na poziomie tysiąc pięćset dwadzieścia 
trzy osoby, które miało miejsce w roku poprzedzającym… 
Ono będzie utrzymane w zasadzie na zbliżonym poziomie, 
tu nie będzie dużych różnic, z wyjątkiem tych wynikających 
z przyczyn naturalnych.

I pytanie dotyczące sposobu podzielania dotacji. Czy 
pani dyrektor byłaby w stanie w tej chwili odpowiedzieć, 
czy odpowiemy panu senatorowi na piśmie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dlaczego akurat park 

kampinoski ma taki udział w tej dotacji, a inne mają ten 
udział o wiele niższy? Na przykład park tatrzański ma 
niespełna 5 milionów zł, a, jak podejrzewam, problemów 
z funkcjonowaniem jest tam o wiele więcej.)

Panie Senatorze, są dwa czynniki, które wpływają na 
wysokość dotacji budżetowych: po pierwsze, zadania, ja-
kie są do wykonania w danym parku, po drugie, możli-
wości uzyskiwania przez park dochodów własnych. Park 
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jako urzędu kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej. W ostatnich miesią-
cach w związku z sytuacją na Ukrainie obserwujemy, może 
bardziej w mediach niż w społeczeństwie, pewien nie-
pokój. Czy w czasie tych ostatnich miesięcy Państwowa 
Agencja Atomistyki zwiększyła częstotliwość badań? Czy 
są wyniki, które by wskazywały na to, że faktycznie są 
jakieś zagrożenia z tamtej strony? Słyszeliśmy wszyscy 
o awariach itd. Tak że prosiłabym króciuteńko na temat tej 
praktycznej, nie finansowej, strony państwa działalności, 
którą na co dzień się zajmujecie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Janusz Włodarski:
Dziękuję.
Można by powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia… Na 

szczęście to były przede wszystkim tak zwane plotki. Plotka 
jest o tyle niebezpieczna, że… W przypadku rzeczywistego 
zdarzenia możemy coś zmierzyć, podać wyniki i zapropono-
wać jakieś działania, a w przypadku plotki w zasadzie trudno 
jest zareagować w sposób właściwy, bo nigdy nie wiadomo, 
jak ona się rozwinie. Szczęśliwie, że plotka nie niesie za 
sobą żadnych szkód dla ludzi, dla społeczeństwa… W tym 
ostatnim okresie widać było naszą zwiększoną aktywność. 
Jeśli chodzi o wykonywanie pomiarów, to mamy właściwie 
całodobowy system monitoringu. W szczególnych wypad-
kach możemy zbierać informacje z praktycznie dowolną 
częstotliwością. Nie było jednak potrzeby zwiększania 
częstotliwości poboru tych próbek, bo i tak jest to robione 
dosyć często w ciągu doby. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju 
podawana jest na bieżąco. Natomiast zwiększyliśmy naszą 
aktywność informacyjną w prasie czy poprzez stronę inter-
netową. Podawaliśmy bieżące informacje o sytuacji, która 
na szczęście nikomu nie zagrażała.

Senator Alicja Zając:
Przeglądając materiały, zauważyłam, że istnieje świad-

czenie na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy – 19 tysięcy zł. Czy to wy-
nika z odszkodowań za wypadki przy pracy? Nie bardzo ro-
zumiem… To jest strona 5, wydatki budżetowe, dział 750, 
rozdział „Urzędy naczelnych i centralnych organów admi-
nistracji rządowej”… Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Panie Prezesie, proszę bardzo.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Janusz Włodarski:
Te wydatki wynikają z obowiązków pracodawcy doty-

czących świadczenia pewnych usług pracownikom polega-
jących na… Może nie wszystkie te obowiązku wymienię 

komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzania 
egzaminów na uzyskanie uprawnień określonych w ustawie 
– Prawo atomowe.

Planowane na rok 2015 wydatki w szczególności 
obejmują… Podam trzy podstawowe grupy wydatków. 
Pierwszą stanowią koszty związane z funkcjonowaniem 
samej Państwowej Agencji Atomistyki. Te wydatki są pla-
nowane w wysokości 16,7 miliona zł, co stanowi mniej 
więcej 55% planowanych wydatków ogółem. Te są wydatki 
przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń – niespełna 10 milionów zł. Planowane przeciętne 
wynagrodzenie miesięczne brutto w Państwowej Agencji 
Atomistyki wyniesie 5 tysięcy 434 zł. Inna pozycja zwią-
zana z kosztami funkcjonowania agencji: 2,3 miliona zł 
na pokrycie kosztów oceny sytuacji radiacyjnej kraju oraz 
wykonywanie zadań służby awaryjnej. I kolejne wydatki: 
niespełna 5 miliona zł jest przeznaczone na pokrycie opłat 
czynszowych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, 
usług telekomunikacyjnych itp.

Do drugiej grupy naszych wydatków należą wydatki 
związane z opłaceniem składki członkowskiej z tytułu przy-
należności Polski do Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej. Tutaj została ujęta kwota w wysokości 13,5 mi-
liona zł, która stanowi nieco ponad 44% wydatków ujętych 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

Trzecia grupa wydatków związana jest z wypłatą świad-
czeń dla byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud 
Uranu w Kowarach. Świadczenia te obejmują wypłatę 
rent uzupełniających i ekwiwalent za deputat węglowy. 
To jest, można powiedzieć, spadek, który agencja otrzy-
mała po okresie eksploatacji tych zakładów produkcji… 
Przewidziano 200 tysięcy zł na pokrycie tych świadczeń.

Oprócz wydatków ujętych bezpośrednio w części 68 
w projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano także środ-
ki w części 83 „Rezerwy celowe”. W poz. 61 „Program 
polskiej energetyki jądrowej” zostały ujęte środki dla 
Państwowej Agencji Atomistyki. Są one przewidziane 
głównie na wykonanie niezbędnych ekspertyz i analiz do-
tyczących ram prawnych określających funkcjonowanie 
energetyki jądrowej, na realizację programu kształcenia 
i szkolenia kadr oraz na przygotowanie agencji do pełnienia 
roli dozoru jądrowego dla potrzeb energetyki jądrowej. 
Kwota przewidziana w rezerwie celowej wynosi 1 milion 
206 tysięcy zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Czy są uwagi lub pytania państwa senatorów do tej 

części budżetu?
Bardzo proszę, pani Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Ja mam pytanie natury ogólnej. Wiadomo, że to jest 

instytucja szczególna, niedochodowa – dochody są tylko 
z tej jednej… ale niezmiernie ważna. Są tutaj zapisane cele 
do osiągnięcia, wśród których mamy zwiększenie poziomu 
zrozumienia w społeczeństwie… zwiększenie poziomu 
zaufania społeczeństwa do Państwowej Agencji Atomistyki 
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I dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz na-
turalne obszary i obiekty chronionej przyrody”. Dochody 
w tym dziale nie zostały zaplanowane w budżetach wo-
jewodów, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 
18 milionów 872 tysiące zł, z tego głównie na dotacje 
celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje 
bieżących zadań własnych samorządu województwa na 
zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem par-
ków krajobrazowych we wszystkich województwach. Jest 
to kwota 18 milionów 618 tysięcy zł.

Przedstawiłam w skrócie podstawowe wartości, jeśli 
chodzi o te trzy działy. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa ma pytanie?
Pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Pytanie do szanownej pani dyrektor. Proszę państwa, 

w części 85 dział 020 „Leśnictwo”… Dlaczego niektórzy 
wojewodowie nie zaplanowali wydatków w tym zakresie? 
Znane są pani powody, dla których te wydatki nie zostały 
zaproponowane?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansowania Sfery Gospodarczej 
w Ministerstwie Finansów 
Elżbieta Milewska:
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Minister finansów ujmuje w budżecie środki zaplano-

wane przez wojewodów. Planowane są one na podstawie 
ustawy o lasach… Nie wszyscy wojewodowie planują 
środki na zadania dla powiatów. Może przybliżę… To są 
środki przeznaczone na gospodarowanie… na odnowienie 
lub przebudowę drzewostanów uszkodzonych w wyniku 
oddziaływania gazów, pyłów przemysłowych, pożarów 
lub klęsk żywiołowych. Nie wszyscy wojewodowie takie 
zapotrzebowanie zgłaszają. My ujmujemy zapotrzebo-
wanie zgłaszane przez wojewodów, których wymieni-
łam, i dokładnie w takich wielkościach, jakie proponują 
wojewodowie.

(Senator Zdzisław Pupa: Rozumiem, że tam nie ma 
potrzeb… Oni nie widzą potrzeby, żeby takie wydatki re-
alizować. Tak?)

Przypuszczam, że nie każdy wojewoda planuje, że bę-
dzie klęska żywiołowa bądź też pożar. I może z tego po-
wodu… Każdy wojewoda ma również środki w rezerwie, 
więc w przypadku wystąpienia takich zjawisk w pierwszej 
kolejności posiłkuje się środkami ze swojej rezerwy.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Czy są kolejne pytania?
Bardzo proszę, pani senator Zając.

z pamięci. Długo byłem dyrektorem generalnym agencji 
i leżało to w moich obowiązkach. Chodzi o finansowanie czy 
dofinansowywanie wyposażenia takiego jak okulary…

(Głos z sali: Woda w upały.)
Tak, także woda w dni szczególnie upalne.
(Głos z sali: I ubrania ochronne.)
Ubrania ochronne i tego typu wyposażenie. Stąd ta 

pozycja.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Wyczerpano pytania do przedstawiciela agencji ato-

mistyki.
Pozostało nam jeszcze Ministerstwo Finansów… 

Budżet środków Unii Europejskiej,  przybliżenie kwestii 
podziału na budżety wojewodów…

Kto z Ministerstwa Finansów będzie to przedstawiał?
Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansowania Sfery Gospodarczej 
w Ministerstwie Finansów 
Elżbieta Milewska:
Elżbieta Milewska, zastępca dyrektora Departamentu 

Finansowania Sfery Gospodarczej.
Pozwolę sobie przedstawić część 85 „Budżety woje-

wodów” w zakresie działu 020 „Leśnictwo”, działu 900 
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, działu 925 
„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 
i obiekty chronionej przyrody”.

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Jeżeli chodzi o dział „Leśnictwo”, to dochody w tym 

dziale nie zostały zaplanowane. Zaplanowano na 2015 r. 
wydatki na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 
173 tysięcy zł, co stanowi 118,5% wydatków zaplanowa-
nych na 2014 r. Te wydatki zaplanowały województwa: 
małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzy-
skie i warmińsko-mazurskie.

Jeżeli chodzi o dział 900 „Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska”, to dochody w tym dziale w budże-
tach wojewodów zaplanowano na poziomie 10 milionów 
389 tysięcy zł, co stanowi 82,4% dochodów zaplanowanych 
na 2014 r. Spadek wysokości dochodów w stosunku do 
roku poprzedniego wynika ze zmniejszenia zainteresowania 
usługami oferowanymi przez wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska z uwagi na dużą konkurencyjność 
na rynku usług laboratoryjnych. Jeżeli chodzi o wydatki 
w tym dziale, to zostały one zaplanowane na poziomie 
142 milionów 294 tysięcy zł, co stanowi 101% wydatków 
zaplanowanych na 2014 r. Wzrost wydatków w tym dziale 
w stosunku do roku 2014 wynika z potrzeb zgłoszonych 
przez wojewodów w materiałach planistycznych i związany 
jest głównie ze wzrostem wydatków na funkcjonowanie in-
spekcji ochrony środowiska. Z powyższej kwoty na wydat-
ki bieżące przypada 138 milionów 307 tysięcy zł, natomiast 
na wydatki majątkowe – 3 miliony 465 tysięcy zł.
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rozpropagować wśród innych województw? Tak że pro-
siłabym o krótką informację na ten temat, może być na 
e-maila. Dziękuję bardzo.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansowania Sfery Gospodarczej 
w Ministerstwie Finansów 
Elżbieta Milewska:
Jeżeli pani senator pozwoli, to dopytamy wojewodę 

o szczegóły i prześlemy je pani senator. Dziękuję.
(Senator Alicja Zając: Bardzo proszę. I dziękuję.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa… Widzę, że dyskusja wygasa. 

Czy ktoś z państwa senatorów ma jakąkolwiek propozycję 
zmiany czy wprowadzenia poprawki do ustawy budżeto-
wej w częściach, które są dzisiaj omawiane przez naszą 
komisję?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie ma takich propozycji.
Wobec tego, po wyczerpaniu dyskusji i po przedsta-

wieniu tego budżetu, stawiam wniosek, ażeby Komisja 
Środowiska zaopiniowała pozytywnie, bez wprowadzania 
poprawek, przedłożoną ustawę budżetową.

Kto z państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o pod-
niesienie ręki. (3)

Kto jest przeciwny? (0)
Kto wstrzymał się od głosu? (2)
Dziękuję uprzejmie.
Stwierdzam, że komisja zaopiniowała pozytywnie usta-

wę budżetową. Dziękuję państwu bardzo.
Zamykam posiedzenie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja przedstawię sprawozdanie.
O godzinie 11.30 mamy następne posiedzenie. Przyjdą 

goście… Dlatego musimy zrobić przerwę. Ogłaszam prze-
rwę do godziny 11.30. Dziękuję bardzo.

Senator Alicja Zając:

Tu jest taki ciekawy zapis… Jeżeli pani dyrektor wie, 
o co chodzi, to prosiłabym o informację. W wydatkach 
budżetów wojewodów w zakresie gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska… W pkcie 5 jest zapis, że w woje-
wództwie zachodniopomorskim będzie organizowany samo-
dzielny dobrowolny rok ekologiczny. Co to za inicjatywa? 
Przyznam, że nie słyszałam o niej. Czego ona ma dotyczyć? 
W ogóle ta nazwa jest ciekawa: dobrowolny rok…

(Głos z sali: Rzeczywiście ciekawe.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Bardzo proszę.
Dobrowolny, czyli dobre chęci…
(Senator Zdzisław Pupa: Dział „Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska”?)

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansowania Sfery Gospodarczej 
w Ministerstwie Finansów 
Elżbieta Milewska:

Pani Senator, to jest propozycja zgłoszona przez woje-
wodę. Nie posiadam  szczegółowych dokumentów, dzięki 
którym mogłabym w tej chwili przybliżyć pani senator 
tę tematykę, odpowiedzieć na to pytanie. Tylko tytuł… 
Ewentualnie możemy zobowiązać się, że dopytamy wo-
jewodę o szczegóły.

Senator Alicja Zając:

Bardzo bym prosiła… Szczególnie zastanawia mnie 
wyraz „dobrowolny”. Bo rozumiem, że rok ekologiczny… 
Ale dlaczego dobrowolny? To jest jakaś taka, przepraszam, 
dziwna nazwa. A może w tym jest coś ciekawego, co można 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 16)
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