
N O T A T K A   

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 1 października 2015 r. 

Nr posiedzenia: 145 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „ Ochrona powietrza przed 

zanieczyszczeniami”. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

3. Przyznanie przez Komisję Środowiska specjalnego wyróżnienia za 

działalność na rzecz ochrony praw zwierząt. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Bogdan Pęk, 

Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław 

Ryszka, Alicja Zając, 

 
 goście m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej 

Marcin Korolec ze współpracownikami, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

 prezes zarządu Małgorzata Skucha,  

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa 

Kontrolnego Zbigniew Wrona, 

 dyrektor Delegatury w Krakowie Jolanta Stawska, 

 
 Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad. 1. 

 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka poinformowała, że marszałek Senatu zlecił Komisji 

Środowiska rozpatrzenie wniosków zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby 

Kontroli (NIK) „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” oraz ewentualne 

przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w celu wykonania tych wniosków. 

Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska przedstawiła wyniki kontroli działań 

podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przez samorządy w kilku 

województwach. Wskazała m.in. konieczność przyspieszenia prac zmierzających do 
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ustanowienia przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem gospodarki 

standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych 

w gospodarstwach domowych oraz potrzebę określenia minimalnych wymagań 

jakościowych dla paliw stałych, a także stworzenia ram prawnych umożliwiających 

wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej na obszarze wysokiego natężenia 

ruchu samochodów. 

W dyskusji senator Bogdan Pęk zainteresował się m.in. wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (NSA) w sprawie zaskarżonej uchwały Rady Miasta Krakowa 

zakazującej korzystania z pieców opalanych węglem. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec poinformował, że NSA uchylił 

wspomnianą uchwałę. Wiceminister podkreślił, że znowelizowana we wrześniu br. przez 

parlament ustawa – Prawo ochrony środowiska doprecyzowuje przepisy, na podstawie 

których sejmik województwa, w drodze uchwały, może wprowadzić ograniczenia lub zakaz 

w zakresie eksploatacji instalacji służących do spalania paliw.  

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata 

Skucha poinformowała, że fundusz aktywnie włącza się w działalność samorządu 

terytorialnego na rzecz poprawy jakości powietrza, oferując wiele programów wsparcia, 

m.in. programy „Prosument”, „Ryś”, „Kawka”. 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka stwierdziła, że większość wniosków zawartych 

w raporcie NIK została już zrealizowana, ale część z nich wymaga szczegółowej analizy 

i podjęcia inicjatywy legislacyjnej. Jednak, z uwagi na kończącą się kadencję parlamentu, 

komisja pozostawia prace nad tymi wnioskami komisji do spraw środowiska następnej 

kadencji.  

Konkluzja: Komisja nie podjęła inicjatywy ustawodawczej. 
 

Ad. 2. 

 

 

 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

Wobec braku uwag do sprawozdania komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację. 

Konkluzja: Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej VIII kadencji. 

 

Ad. 3. Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka zwróciła się z prośbą do członków komisji o wyrażenie 

zgody na wręczenie w imieniu Komisji Środowiska wyróżnienia w formie medalu 

senackiego Mateuszowi Łątkowskiemu i jego żonie Klaudii Tomczak-Łątkowskiej za 

działalność na rzecz ochrony praw zwierząt. 

Komisja wyraziła zgodę przez aklamację. 
 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 

 
 

 

Opracowano w BPS 


