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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji zadań 

z zakresu gospodarki wodnej w nowym systemie prawno-organizacyjnym. 

2. Omówienie problematyki wyrażonej w stanowiskach Komisji Środowiska  

w sprawach ścieków i osadów ściekowych oraz ochrony Morza Bałtyckiego w kontekście 

rekomendacji Komisji Helsińskiej. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 zastępca przewodniczącego komisji Alicja Zając. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Krystian Probierz, Jadwiga Rotnicka, 

Czesław Ryszka, Alicja Zając,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

podsekretarz stanu Anna Moskwa ze współpracownikami, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”: 

prezes Przemysław Daca ze współpracownikami, 

zastępca prezesa Joanna Kopczyńska, 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

dyrektor Departamentu Inspekcji Bogusława Rutkowska, 

zastępca dyrektora Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska 

Małgorzata Marciniewicz-Mykieta, 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy: 

dyrektor Krystian Szczepański, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

dyrektor Departamentu Środowiska Anna Krzywicka, 

wicedyrektor Departamentu Środowiska Teresa Warchałowska, 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”: 

prezes Dorota Jakuta, 

przewodniczący Rady Tadeusz Rzepecki, 

ekspert komisji prof. Marek Gromiec. 

 

 

 



 

 

Ad 1–2. 
 

 Informację na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej w nowym systemie prawno-

organizacyjnym przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Omówiła główne zadania i kompetencje ministra 

właściwego ds. gospodarki wodnej, a także prace nad wdrażaniem dyrektyw wodnych 

i regulacji prawnych oraz powołaniem zespołów doradczych, poinformowała również 

o współpracy bilateralnej i międzynarodowej na wodach transgranicznych i o działaniach 

przeciwpowodziowych.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna 

Moskwa ustosunkowała się także do problematyki wyrażonej w stanowiskach Komisji 

Środowiska w sprawach ścieków i osadów ściekowych oraz ochrony Morza Bałtyckiego 

w kontekście rekomendacji Komisji Helsińskiej. Omówiła udział w negocjacjach 

prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie projektu rozporządzenia w sprawie 

minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (w rolnictwie) oraz 

prace mające na celu przygotowanie ekspertyzy dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie 

minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody.  

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysław Daca przedstawił 

organizację i funkcjonowanie PGW „Wody Polskie”, zadania i cele gospodarstwa wodnego, 

źródła finansowania, problemy pracownicze i sposoby ich rozwiązywania, omówił 

funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju, najważniejsze inwestycje, 

zabezpieczenia przeciwpowodziowe, prace utrzymaniowe, programy planistyczne. 

Zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Joanna Kopczyńska 

omówiła system opłat za usługi wodne oraz rolę Wód Polskich w pracach nad regulacją taryf 

za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Przedstawiła także informacje nt. realizacji Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Zadawano szczegółowe pytania o inwestycje, 

przedstawiciele resortu zobowiązali się udzielić pisemnej odpowiedzi na niektóre z nich. 

 

Opracowano w BPS 

 


