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Rotnicka)

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
…Czas i pozostałe obowiązki członków naszej komisji 

oprócz uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu.
Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Środowiska, 

którego program państwo otrzymali w załączeniu do ma-
teriałów mailowych, a dzisiaj został on rozdany przez se-
kretarza komisji.

Na początku chciałabym poczynić ogólne uwagi do-
tyczące organizacji czy też terminów zwoływania posie-
dzeń, bowiem wpłynęło do mnie pismo od pana senatora 
Andrzeja Kobiaka, że terminy posiedzeń różnych komisji 
bardzo często się pokrywają.

Otóż, proszę państwa, to będzie już stała praktyka, 
że nie zawsze uda nam się pogodzić terminy posiedzeń 
wszystkich komisji, bowiem prawie każdy członek naszej 
komisji oprócz członkostwa w Komisji Środowiska jest 
w jeszcze innej komisji, a ze względu na niedobór sal, na 
terminy posiedzeń innych komisji, nie zawsze uda nam 
się tak pracować, żeby nikt nigdzie się nie spieszył. Chcę 
jednak poinformować państwa, że obecność na posiedzeniu 
jednej komisji jak gdyby usprawiedliwia nieobecność na 
posiedzeniu drugiej komisji, która odbywa się w tym sa-
mym czasie. W praktyce wygląda to tak, że senator, który 
jest bardziej zainteresowany zagadnieniami jednej komisji, 
właśnie w niej uczestniczy, w drugiej może nie uczestni-
czyć, albo biega od sali do sali, żeby zagłosować. Niestety 
tak wygląda nasza praca. Tak że ja myślę, że uspokoi pana 
to, że nie zostaną wyciągnięte konsekwencje, jeśli pan 
wcześniej opuści nasze posiedzenie.

Teraz przejdźmy do meritum. Chcę poinformować pań-
stwa czy przypomnieć o tym, że dzisiaj w programie jest 
rozpatrzenie dwóch kwestii: przyjęcie planu pracy na ten 
rok oraz podział prac nad ustawą budżetową na rok 2012.

Na podstawie zgłaszanych do planu pracy zagadnień, 
które państwo przedłożyli na poprzednim posiedzeniu ko-
misji, starałam się przygotować plan. Po głębszej analizie 
stwierdziłam, że niektóre zgłoszone tematy były na tyle 
ogólne, że nie było wiadomo do końca, czym powinniśmy 
się w danej materii zająć. Starałam się nie tylko sama do-
precyzować dany temat, lecz także zwracałam się do osób 
zgłaszających dany temat z zapytaniem, czy właśnie to 
było ich intencją. Drugą sprawą jest to, że niektóre z tych 

tak zwanych problemów nadawałyby się nie do szerokie-
go omówienia na posiedzeniu komisji, ale, przynajmniej 
w pierwszym etapie, do skierowania pytania do ministra 
środowiska lub przedstawiciela innej jednostki podlegają-
cej Ministerstwu Środowiska lub jednostki równorzędnie 
działającej, żeby uzyskać informacje.

Spośród zgłoszonych tematów przyjmujemy – ja przy-
najmniej tak proponuję – temat pierwszy, czyli informację 
ministra środowiska na temat wyszczególnionych kwestii: 
podsumowanie polskiej prezydencji, wnioski z konferencji 
klimatycznej oraz plan prac legislacyjnych i priorytety re-
sortu środowiska. Temat drugi to oczywiście: rozpatrzenie 
ustawy budżetowej. Temat trzeci to zarządzanie środowi-
skiem w gminach – problemy i perspektywy. Jest to zgło-
szony przeze mnie temat, który nie został omówiony dwa 
tygodnie temu na posiedzeniu, a który wynika z inspiracji 
kontrolą NIK dotyczącej zarządzania środowiskiem w gmi-
nach. Okazuje się, że przeprowadzona kontrola wykazała 
niedostateczne przygotowanie gmin do wykorzystania… 
do zarządzania środowiskiem w gminach zgodnie z ustawą, 
a zwłaszcza w kontekście przygotowywanej ostatnio tak 
zwanej ustawy o odpadach i gospodarce śmieciowej. Warto 
byłoby zatem na ten temat porozmawiać, z tym że odbyłoby 
się to na posiedzeniu w marcu i byłoby to spotkanie typu 
seminaryjnego.

Kolejny temat to gospodarowanie populacjami zwierząt 
dziko żyjących w obliczu fragmentacji środowiska wyni-
kającej z budowy dróg.

(Senator Andrzej Grzyb: Czy mogę zgłosić uwagę?)
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Grzyb:
Ja wiem, że z różnych powodów jest to słuszne.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ale które?)
Nawet samo sformułowanie. Jednak jako Komisja 

Środowiska nie zaczynajmy tematu dotyczącego dzikich 
zwierząt od słowa „gospodarowanie”, poszukajmy jakiegoś 
innego słowa…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Regulacja?)
Albo dzikie, albo gospodarowanie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę was, pozwólcie się przekonać.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Stan populacji.)
Szczególnie wnioskodawcę proszę o wysiłek…
(Rozmowy na sali)

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 30)
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Odbędzie się burza mózgów nad „gospodarowaniem”. 
Dziękuję.

Kolejna propozycja pana Gorczycy to temat: perspek-
tywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jaka była na 
początku…

Senator Stanisław Gorczyca:

Intencja była taka… To oczywiście można byłoby 
rozwinąć. Jest przyjęty program do 2020 r., został też na-
rzucony określony procent produkcji energii odnawialnej, 
ale chciałbym po prostu zobaczyć, jak obecnie wygląda 
konkretny harmonogram tych działań, ile będzie środków 
na odnawialne źródła energii, jaki jest program do 2020 r. 
– konkretnie ujęty w jakimś harmonogramie czasowym. 
Być może można by to zrobić w formie seminarium, to 
nie musi koniecznie być posiedzenie komisji, ale byłoby 
dobrze, żeby osoby z ministerstwa odpowiedzialne za ten 
temat przedstawiły go konkretniej. Na razie nie do końca 
chyba wiemy, jak to będzie wyglądało.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Ja nie wiem po prostu, czy „perspektywy rozwoju” to 
jest dobra nazwa, czy może chodzi raczej o jakieś plany. 
Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Mnie się wydaje, że można…
(Brak nagrania)

Senator Stanisław Hodorowicz:

Jeżeli można, ja przychyliłbym się do…
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Proszę bardzo, 

proszę włączyć mikrofon.)
Ja przychyliłbym się do tego, żeby zacząć rzeczywiście 

od „fragmentacji środowiska” i uniknąć słowa „gospo-
darowanie”. Nie zmieni to istoty rzeczy, a będzie bardzo 
rozsądne.

Senator Stanisław Gorczyca:

Ja się na to zgadzam, pewnie ku zadowoleniu także 
pana senatora.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję pani przewodniczącej za propozycję. Zostało 
to doprecyzowane.

Kolejne zagadnienie to ochrona Półwyspu Helskiego 
jako jednego z parków krajobrazowych. To, co tam się 
dzieje, woła o pomstę do nieba.

Bardzo proszę.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Będziemy mówić po kolei.

Senator Stanisław Gorczyca:
Ja rozumiem intencje pana senatora, ale według mojej 

oceny to sformułowanie jest dobre, ponieważ chodzi tu 
o gospodarowanie. Fragmentacja środowiska to jest podzie-
lenie środowiska, z którym na przykład w okresie godów 
mamy problem. I wtedy trzeba po prostu w jakiś nadzwy-
czajny sposób szukać rozwiązań. Dzisiaj stwierdziliśmy, 
że około 30% przejść dla zwierzyny przez trasy szybkiego 
ruchu czy też autostrady jest zupełnie nietrafionych. To są 
wydatki rzędu 20–30 milionów zł i po rocznym monito-
ringu okazuje się, że zwierzyna w ogóle nie przechodzi 
tymi przejściami. Trzeba w szczególny sposób wykonywać 
właściwe operaty środowiskowe i budować przejścia tam, 
gdzie one naprawdę mają sens. Inaczej są to pieniądze 
wydawane po prostu bez potrzeby.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę do mikrofonu.

Senator Andrzej Grzyb:
Panie Senatorze, Doktorze Gorczyca, przyznaję, że pan 

ma w 100% rację. Ja prosiłem o usunięcie słowa „gospoda-
rowanie” nie po to, żeby, że tak powiem, negować całość 
tego tematu, ale żeby w przypadku Komisji Środowiska 
zostało to trochę delikatniej sformułowane.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Pęk.
(Senator Andrzej Grzyb: Jak człowiek zaczyna gospo-

darować środowiskiem, to jest to rodzaj nieszczęścia.)

Senator Bogdan Pęk:
Na tyle, na ile zdążyłem się już zorientować, kadra w tej 

komisji jest znakomita. Ja uważam, że nie możemy podda-
wać się żadnemu terrorowi, trzeba zachować się racjonalnie 
oraz nazywać rzeczy i zjawiska po imieniu. Rozumiem 
intencje, ale też jestem przeciwny.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję za wypowiedź.
Jeśli w tej chwili nie będzie innych propozycji, pozo-

stawimy ten temat jako taki temat roboczy, a panowie być 
może dojdą do porozumienia co do tego, jak moglibyśmy 
zapisać to nieco inaczej, jednocześnie nie zmieniając sensu. 
Czy jest przyzwolenie na takie rozwiązanie?

Senator Stanisław Hodorowicz:
Ja myślę, że tak. Zastanowimy się, aczkolwiek ja też 

przychylam się…
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(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Rozumiem, że 
byłby to taki studyjny wyjazd komisji.)

Senator Stanisław Gorczyca:
Połączylibyśmy to… Pani Przewodnicząca, dodatko-

wo moglibyśmy połączyć ten wyjazd z obejrzeniem kilku 
przejść dla zwierząt, czynnych i nieczynnych, zobaczyć, 
jak one wyglądają.

(Głos z sali: Przejedziemy się autostradą.)
Tak.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
…Fragmentacji środowiska. Dobrze.
Kolejne zagadnienie. Planowanie przestrzenne w aspek-

cie zachowania walorów krajobrazowych, ładu przestrzen-
nego i zrównoważonego rozwoju. To jest też jeden z wio-
dących tematów, bo to, co się dzieje w zagospodarowaniu 
przestrzennym… Czyli ten temat jest okej.

Teraz przeskakuję do tematu: wpływ prywatyzacji ko-
lejki linowej na Kasprowy Wierch na ochronę przyrody 
w Tatrzańskim Parku Narodowym. To zgłosił pan profesor 
Hodorowicz. Chciałabym podzielić się tutaj pewną uwagą 
co do tego, kto i w jakim trybie miałby to przygotować. 
Myślę, że najpierw powinniśmy skierować zapytanie do 
ministra, nie tylko ministra ochrony środowiska, ale także 
do ministra gospodarki albo do ministra skarbu państwa, 
w świetle chęci sprzedaży.

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Pani Przewodnicząca, Pani Profesor, nie do ministra 

skarbu, dlatego że to nie jest w jego gestii, to jest PKP, które 
jest w gestii Ministerstwa Infrastruktury, więc minister 
skarbu do tego nic nie ma.

(Głos z sali: To tak jak kolei.)
Tak. PKL jest to spółka córka PKP.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Czy pan profesor jest w stanie przygotować zapytanie, 

które komisja będzie sygnowała.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Myślę, że jestem w stanie, ale nie ukrywam, że być 

może do tego momentu ta kwestia się zdezaktualizuje. 
Dlaczego? W najbliższy poniedziałek transportuję panią 
prezes PKP do Zakopanego, gdzie te kwestie mają być 
omawiane między innymi z ochroniarzami, z samorządami 
lokalnymi, dlatego że one powodują ogromne napięcia, 
budzą ogromne kontrowersje, niepokój, a PKP chce dość 
szybko sprywatyzować całe przedsięwzięcie, PKL. Bo to 
dotyczy nie tylko kolejki Kasprowy Wierch, lecz także kil-
kunastu innych kolejek. Zdania są podzielone. Największe 
opory, emocje, także ze względu na pewną symbolikę, bu-
dzi oczywiście Kasprowy Wierch.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Chciałbym prosić panią przewodniczącą o uzupełnienie 

tego punktu i połączenie go z zagadnieniem dotyczącym 
ochrony Mierzei Wiślanej.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Tak, i Mierzei Wiślanej.
(Głos z sali: Tam jest podobna sytuacja.)
Kolejne zagadnienie to problemy gospodarowania od-

padami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. To chyba będzie wiodący temat 
w pierwszym półroczu, bo samorządy już protestują, że nie 
zdążą przygotować pewnych rzeczy.

Kolejne zagadnienie to wykorzystanie funduszy unij-
nych na ochronę środowiska – stan obecny i perspektywy. 
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Mam tylko krótkie pytanie. Czy nazwa tej ustawy brzmi: 

„ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”?

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Tak.
(Senator Stanisław Gorczyca: Dokładnie tak.)
(Senator Stanisław Hodorowicz: Dziękuję.)
My mówimy w skrócie „o odpadach”, z tym że to nie 

jest to samo.
(Senator Stanisław Gorczyca: To jest pełna nazwa.)
Następny temat, o którym już mówiłam, to: wykorzy-

stanie funduszy unijnych na ochronę środowiska – stan 
obecny i perspektywy. Jasno to zostało sformułowane przez 
kolegę Wojtczaka.

Kolejne…
(Senator Michał Wojtczak: Możemy rozszerzyć, bo my 

realizujemy też… te wszystkie kwestie połączyć…)
Poprosimy o to.
(Głos z sali: …Funduszy zewnętrznych)
(Senator Andrzej Grzyb: Jeśli można krótko coś dodać, 

to proszę panią przewodniczącą o udzielenie mi głosu.)
Udzielam.

Senator Andrzej Grzyb:
Jeśli szanowna komisja chciałaby i byłaby tym zain-

teresowana, to jestem gotów spowodować, że zostaniemy 
zaproszeni na otwarcie właśnie takiego zakładu gospodarki 
odpadami, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca. 
Posiedzenie byłoby można zorganizować tam na miejscu, 
zobaczyć, jak wygląda taki zakład wybudowany w Starym 
Lesie pod Starogardem Gdańskim na Pomorzu.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Zakład utylizacji. 
Tak?)

Tak. To jest gotowy zakład wybudowany według najnow-
szych technologii z wykorzystaniem środków unijnych. Jeśli 
komisja życzyłaby sobie i zechciała tam pojechać, to może-
my go obejrzeć w momencie, kiedy będzie uruchamiany.
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Do Sejmu, do komisji została skierowana nowelizacja 
ustawy o ochronie przyrody, która dotyka między in-
nymi tej problematyki. Ja akurat, przyznam szczerze, 
postulowałbym, aby ten temat albo odłożyć na jakiś czas, 
przynajmniej na ten rok, albo zająć się nim w zupełnie 
innej formule, konwencji.

Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, to chciałbym 
zwrócić państwa uwagę na jedną kwestię, mianowicie na 
problemy finansowe Białowieskiego Parku Narodowego, 
które pojawiły się w ostatnich tygodniach. Doprowadził do 
nich obecny dyrektor, który od kilku dni jest urlopowany 
przez ministra. Otóż ten człowiek podejmował potężne 
zobowiązania finansowe, których nie był w stanie zreali-
zować, przez co w styczniu nie było pieniędzy na pensje 
dla pracowników Białowieskiego Parku Narodowego. 
Myślę, że moglibyśmy zająć się tą kwestią, czyli samym 
zarządzaniem parkiem czy parkami narodowymi, bo to 
jest zagrożenie dla funkcjonowania parków narodowych 
– nieodpowiedzialne kierowanie czy nieodpowiedzialny 
nadzór.

Jeżeli chodzi o takie szczegółowe wchodzenie w sfor-
mułowanie tego tematu, to ja akurat polemizowałbym 
z takim hasłem „zagrożenia zachowania” w przypadku 
kwestii dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego 
czy Puszczy Białowieskiej. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Jak pan się do tego ustosunkuje?

Senator Stanisław Hodorowicz:
Ta kwestia oczywiście nie została wymyślona przeze 

mnie. Czytałem na ten temat sporo wystąpień fachowców 
i to utytułowanych fachowców, którzy mimo wszystko wi-
dzą zagrożenia. Ja się jednak nie upieram, nie twierdzę też, 
że to musi być rozpatrywane w tym momencie i że sprawa 
jest aż tak pilna. Puszcza będzie się bronić jeszcze przez 
wiele lat. Są to jednak pewne aspekty, które są podnoszone 
przez fachowców.

Podam państwu przykład z parku tatrzańskiego, bo nie 
znam się na parku białowieskim i to, co mówię, wynika 
z artykułów, które przeczytałem. W swoim czasie z parku 
tatrzańskiego wyrugowano owce. Tłumaczono to walo-
rami ochrony środowiska. Zrobili to wielcy ludzie, także 
profesorowie mojej uczelni, Wszechnicy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dziś w Dolinie Pięciu Stawów wystę-
puje roślinność, która zabija rdzenną roślinność. Rosną 
pokrzywy, są chwasty zabijające typową roślinność, która 
ukształtowała się na przestrzeni setek czy tysięcy lat. Ja 
akurat podaję tutaj zupełnie inny przykład…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham? …Dotyczący oczywiście innego ekosystemu, 

niemniej jednak być może ci fachowcy, którzy dostrzegają 
pewne zagrożenia, mają rację. Nie sądzę, że jeden czy drugi 
profesor, którzy piszą o tym, co dzieje się w tej chwili w 
Puszczy Białowieskiej, i którzy podnoszą larum, czynią to 
zupełnie bezpodstawnie. I ja mówię to w tym kontekście, 
ale oczywiście nie upieram się przy tym.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Ja mam pewną propozycję. Może wykorzystałby ją pan 

w celu promocji tego tematu. Na posiedzeniach senackich, 
w ramach ostatniego punktu, istnieje możliwość wygłosze-
nia oświadczenia, własnej opinii skierowanej na przykład 
do ministra infrastruktury i ministra środowiska, w której 
można by zaawizować ten temat. Może na czwartek lub 
piątek, w zależności jak będą przebiegały nasze obrady, 
przygotowałby się pan do takiego wystąpienia.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Pani Profesor, może już po tej poniedziałkowej wizycie.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Dopiero.)
Tak. Myślę, że na następnym posiedzeniu.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Dobrze.)
Zobaczymy, co przyniesie ta wizyta.
(Głos z sali: Jakie rozstrzygnięcie.)
Być może okaże się na przykład, że pani prezes 

PKP oświadczy, iż wstrzymuje prywatyzację. Jest także 
taka…

(Senator Alicja Zając: Pan senator jest za wstrzymaniem 
czy raczej przeciw wstrzymaniu?)

Ja jestem za ewentualną prywatyzacją, ale rozsądną 
prywatyzacją, to znaczy taką prywatyzacją, nad którą Skarb 
Państwa, samorządy miałyby kontrolę, dlatego że to jest 
wieloaspektowa kwestia. Oczywiście wchodzą tutaj w grę 
sprawy środowiska, ale wchodzą w grę także sprawy kon-
kurencji między Słowacją a Polską…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak jest. …Rozwój turystyki i zagwarantowanie pew-

nych interesów naszej stronie. Jest tutaj cały szereg aspek-
tów, niezależnie nawet od pewnej symboliki. Powiedzmy 
sobie szczerze, ludność z tamtych stron patrzy na to tak, 
jak gdyby prywatyzowano Wawel albo Wieliczkę. Zresztą 
może nawet nie tylko ludność z tamtych stron, ale także 
wielu intelektualistów.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dobrze. Ta sprawa jest w pewnym stopniu wyjaśniona. 

Gdyby okazało się, że zaistnieje konieczność jej szerszego 
omówienia, to wprowadzimy ją do planu…

(Senator Stanisław Hodorowicz: Bardzo dziękuję, Pani 
Profesor.)

Kolejna państwa propozycja: zagrożenia zachowania 
walorów przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej.

Bardzo proszę, kolega Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Mam kilka uwag. Szanowni Państwo, w poprzedniej 

kadencji byliśmy na wyjeździe studyjnym w Białowieży, 
podczas którego ten temat czy kwestie związane z tym 
tematem były rozbierane na części pierwsze. Wydaje mi 
się, że nieco błędnie sformułowany jest już sam temat 
takiego posiedzenia komisji, jako że nie ma zagrożeń 
zachowania walorów przyrodniczych, jest tylko pro-
blem dotyczący poszerzenia granic parku narodowego. 
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Senator Wojciech Skurkiewicz:
Tak, oczywiście. Z powodu tak ścisłej ochrony Puszczy 

Białowieskiej, przez takie osoby jak Wajrak i jemu podob-
ni ekolodzy, którzy nie pozwalają prowadzić gospodarki 
nawet w minimalnym stopniu, występuje tam sukcesja 
graba, który nie jest na tym terenie gatunkiem rodzimym. 
Następuje naturalna sukcesja gatunków, które są zagroże-
niem dla istnienia ekosystemu Puszczy Białowieskiej.

(Senator Stanisław Hodorowicz: O to dokładnie mi 
chodzi.)

Ja myślę, że pan czytał opinię profesora Sokołowskiego 
odnośnie do…

(Senator Stanisław Hodorowicz: Nie tylko.)
…funkcjonowania Puszczy Białowieskiej i odnośnie 

do tego, czego potrzeba puszczy, a czego nie powinno się 
robić. Myślę, że to wszystko wygląda tak, że jeżeli my 
ruszymy ten temat, to zaraz zaczną się problemy i zaraz 
będziemy mieli pisma, petycje, spotkania ekologów WWF, 
Greenpeace itd. I znów włożymy kij w mrowisko, podczas 
gdy w tej chwili sprawa jest już praktycznie wyciszona, bo 
jest projekt ustawy, propozycja projektu obywatelskiego, 
który w Sejmie jest już po pierwszym czytaniu. Mnie chodzi 
tylko o to, żeby chwilę poczekać, mamy cztery lata, jeszcze 
przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli to kontynuować.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję. Jestem skłonna przychylić się do tego stano-
wiska. Jeśli pan profesor także się zgodzi, to odłożymy ten 
temat na później…

(Senator Stanisław Hodorowicz: Tak, oczywiście.)
…bez dokładnego określania terminu, ale oczywiście 

nie zapomnimy o tym temacie.
(Senator Alicja Zając: My dzisiaj opracowujemy plan 

na rok 2012.)
Tak, na 2012. Może pod koniec 2012… Zobaczymy, 

co będzie się działo.
Kolejny temat to informacja na temat wpływu wydo-

bycia gazu łupkowego na środowisko oraz stanowisko 
Komisji Środowiska na temat wydobycia gazu łupkowego 
w Polsce.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Obecnie jest on bardzo aktualny, jest to temat rzeka.
Komisja Gospodarki Narodowej już niedługo, bo 

24 stycznia organizuje konferencję „Niekonwencjonalne 
złoża węglowodorów – szanse i zagrożenia”.

(Rozmowy na sali)
Właśnie 24 stycznia Komisja Gospodarki Narodowej 

organizuje konferencję na temat „Niekonwencjonalne złoża 
węglowodorów – szanse i zagrożenia”, który właściwie 
trafia w temat dotyczący gazu.

(Senator Alicja Zając: Jeżeli można, to może przesunie-
my to w czasie. Po tej konferencji zamiast Pospieszalskiego, 
którego przesuniemy na czerwiec, moglibyśmy to dać na 
jednym…)

Pytanie brzmi, czy w ogóle będzie taka konieczność, 
żeby komisja zajęła się tym tematem. Ja myślę, że to tak-
że na razie zostawimy, ponieważ zobaczymy, co będzie 
działo się na tej konferencji, bo na pewno będą ścierały się 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pan senator pewnie ma rację, ale także tutaj, tak jak 

w przypadku usunięcia owiec z gór, z hal, trzeba mieć 
świadomość również tego, że Puszcza Białowieska w ta-
kiej formie, w jakiej jest teraz, utrzymuje się od pokoleń 
dzięki pracy leśników. Niektórzy chcieliby teraz wyrzucić 
leśników z puszczy po to, żeby oni nie mieli na nią wpływu. 
To jest sytuacja analogiczna do tej, o której pan wspomniał, 
jeśli chodzi o owce. Ja myślę, że musimy podchodzić do 
tego bardzo spokojnie i nie chciałbym… Pan zapewne nie 
wie, że właśnie ta kwestia rodzi tam gigantyczny konflikt 
społeczny.

(Senator Stanisław Hodorowicz: Ależ wiem…)
Nie chciałbym, żebyśmy po raz kolejny zagłębiali się 

w ten problem i w ten konflikt, bo to jest konflikt z niewy-
jaśnionymi pewnymi kwestiami, które być może wyjaśnią 
się w najbliższym roku, w najbliższym czasie. Myślę też 
o tym, żebyśmy nie zostali posądzeni o to, że coś odgrze-
bujemy, rozdrapujemy rany, itd. Dlatego uważam, że ta 
kwestia może spokojnie poczekać.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Jeżeli państwo tak uważacie, to ja oczywiście…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, to ja tak uwa-

żam.)
…jak powiedziałem, nie upieram się. Jednak to, o czym 

mój przedmówca był łaskaw wspomnieć, to właśnie jest 
podnoszenie elementu zagrożenia ze strony leśników.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zgadzam się, ale leśnicy podnoszą właśnie ten pro-

blem.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Z tego co pamiętam…
(Senator Stanisław Hodorowicz: Nikt nie mówi, że nic 

się nie robi.)
…to my w poprzedniej kadencji nie mówiliśmy za dużo 

o walorach przyrodniczych, bo właściwie mówiliśmy o za-
rządzaniu, mówiliśmy o poszerzeniu terytorium puszczy, 
mówiliśmy o wyrąbie drewna, o konflikcie między puszczą 
a samorządem itd. To, co proponuje pan profesor, jest nieco 
inne, dotyczy trochę czegoś innego, bo dotyczy typowej 
ochrony przyrody.

(Senator Stanisław Hodorowicz: Tak jest.)
Jeżeli wchodzą gatunki obce dla danego środowiska, to 

znaczy, że coś w tym środowisku dzieje się nie tak i z cze-
goś to wynika.
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Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i myślę, 
że tu musi być jeszcze Ministerstwo Skarbu Państwa ze 
względu na rozdzielenie części, która ma dotyczyć zaso-
bów wodnych, i części, która ma dotyczyć majątku, albo 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, bo tam padają 
propozycje przekazania pewnych zadań samorządom.

To byłyby wszystkie tematy i tak są one potraktowane 
bardzo szeroko. Z tych propozycji, które państwo zgło-
siliście, wypisałam jeszcze te, które mogłoby być tylko 
zapytaniem do ministrów.

Po pierwsze, czy istnieje plan prywatyzacji lasów. O to 
często pytają ludzie, co będzie z lasami.

(Głos z sali: Nie ma.)
Kto pytał, a kto o tym mówił?
(Głos z sali: Pęk.)
Pęk. Tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja wiem, że nie ma, bo nikt nie chce prywatyzować. 

Dobrze, eliminujemy ten element.
Możliwości ograniczenia populacji bobrów i innych 

gatunków na przykład kormoranów.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kto? Kobiak. Tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
…Takich luźnych pytań, przecież nie będziemy na razie 

występować pisemnie.
(Głos z sali: To chyba nie są te pytania.)
To nie są pytania…
(Głos z sali: …Wilka, łosia…)
…kormorana. Szanowni Państwo, ja jestem zobowią-

zana przedstawić wszystkie propozycje. To nie jest propo-
zycja moja, tylko nasza wspólna, stąd to wszystko.

Następne pytanie: czy planowane są zmiany w łowiec-
twie, czy są proponowane zmiany w ustawie, a może jak 
wygląda stan prac nad ustawą?

(Głos z sali: Nie ma ustawy, nie ma stanu prac.)
To takie pytanie skierujemy do zespołu łowieckiego.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Stanisław Hodorowicz:
Pani Profesor, ta kwestia jest na pewno podnoszona 

w szerokich gremiach myśliwych. Rzeczywiście jest takie 
przekonanie, w moim odczuciu nieuzasadnione, że następuje 
zamach na pewne rozwiązania, które mają już swoją wielolet-
nią tradycję i funkcjonują zupełnie nieźle, więc byłoby można 
rzeczywiście zastanowić się nad tym, ale wystarczy, że…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Jest parlamentarny zespół do spraw tradycji łowiec-

kich itd.
(Głos z sali: Przyjmiemy to w całości, bo to jest ciekawe.)
Po wyczerpaniu dyskusji i przedstawieniu wszystkich 

tematów myślę, że i tak mamy ich bardzo dużo. Proponuję, 
abyśmy przyjęli ten ramowy plan pracy Komisji Środowiska, 
a skoro jest on ramowy, to może się zmienić.

Kto z państwa jest za tym, żeby ten plan przyjąć? Proszę 
o podniesienie ręki. (7)

Jednogłośnie za.

poglądy. W programie są: wstępne rozpoznanie zasobów 
perspektywicznych, racjonalna gospodarka…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…dysponowanie obszarami koncesyjnymi, prawda 

i mity o zagrożeniach, ekonomiczne aspekty, czyli właści-
wie na konferencji zostaną poruszone wszystkie elementy 
gospodarcze, a w tej chwili sprawa gospodarcza jest wio-
dąca. Tylko rozpoznanie złóż perspektywicznych, czyli 
przedostatni referat jest o zagrożeniach środowiskowych, 
referat profesora Andrzeja Jasińskiego, przewodniczące-
go Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na 
Środowisko. Oczywiście w tej materii będzie wiele opi-
nii, także takich jak opinia reprezentowana przez referenta 
i takie opinie będą reprezentowane przez… Ja proponuję 
wstrzymać się jeszcze z tym jakiś czas, aż do usłyszenia 
opinii, po tej konferencji zobaczymy, co będzie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak i do raportu Sonika, bo też go nie ma. Po raporcie 

i po konferencji.
Przejdźmy dalej: plany budowy elektrowni atomowej 

w Polsce w aspekcie ochrony środowiska – lokalizacja 
i technologia. Kolego Grzyb to pana temat: plany budowy 
elektrowni atomowej w Polsce w aspekcie ochrony środo-
wiska. Przyjmujemy? Bez dyskusji.

(Senator Alicja Zając: Lokalizacja i technologia. Ja mam 
jeszcze propozycję, żeby dodać „zagrożenia”, jeśli chodzi 
o opinię publiczną, mieszkańców, jednostek, które nie chcą.)

Klempicz chce, a o Klempiczu nie ma mowy. Dobrze.
Przejdźmy dalej: skutki realizacji pakietu klimatyczno-

energetycznego, czyli jakie są skutki finansowe.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, niech będzie.
Kolejny temat został zaproponowany przez senatora 

Pęka i brzmi on: GMO. Jest on dość ogólny. My propono-
walibyśmy: GMO – informacja na temat polityki państwa 
i Unii Europejskiej w tym zakresie. To wystarczy. To przyj-
miemy w takim zakresie, w jakim to jest, może nawet nie 
będziemy na ten temat mówić, tylko zapytamy ministra. 
On po prostu przyjdzie i nam o tym opowie.

(Głos z sali: Minister rolnictwa. Tak?)
Minister rolnictwa – nie wiem, kto jeszcze – może mi-

nister zdrowia, minister gospodarki, bo te kwestie, jedna 
z drugą, po prostu się ze sobą wiążą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może razem z komisją rolnictwa.
Druga propozycja senatora Pęka to: analiza wpływu 

obszarów Natura 2000 – my to tak zapisaliśmy – na gospo-
darki samorządów lokalnych. Sam wpływ obszarów Natura 
2000 na gospodarkę to raczej nie, może na ograniczenia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Przyjmują państwo taki temat: analiza wpływu obsza-

rów Natura 2000 na gospodarkę?
(Głos za sali: …Ministerstwo Infrastruktury.)
Tak. Bo są: GDOŚ, MŚ i Ministerstwo Infrastruktury.
Wreszcie temat: zmiany w zarządzaniu gospodarką 

wodną w świetle projektu polityki wodnej państwa do roku 
2030 z uwzględnieniem etapu na 2016. Z tego, co wiem, 
podjęto czy wznowiono prace nad tym i to, co jest teraz 
robione, nie różni się niczym od tego, co było przedtem, 
więc w tym temacie jest o czym pomówić. Ministerstwo 
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Dobrze, dziękuję.
Panu profesorowi chciałabym zaproponować to, 

co wymaga dogłębnej analizy, mianowicie w budżecie 
część 83 „Rezerwy celowe”, załącznik nr 2, oraz budżety 
wojewodów…

(Głos z sali: „Budżety wojewodów ogółem”.)
Tak, „Budżety wojewodów ogółem”. I na stronie 1, 

część 83 „Rezerwy celowe”, załącznik nr 2. W rezerwach 
celowych też są ukryte kwestie, które…

Potem są: dochody budżetu środków europejskich i wy-
datki budżetu środków europejskich. Proponowałabym tu 
pana senatora Pęka, ale wyszedł.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale pewnie nie będzie 
miał nic przeciwko.)

Tak. Kto przekaże?
(Senator Alicja Zając: Ja przekażę.)
Pani przewodnicząca, dobrze.
Potem są zadania z zakresu administracji rządowej, 

wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje, za-
kres i kwoty dotacji przedmiotowych, zestawienie pro-
gramów wieloletnich w układzie zadaniowym. To jest 
bardzo ciekawe.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Możesz się tym zająć. Dobrze.
(Głos z sali: Od pktu 7 do 11.)
Do pktu 11, do… A pkty 15, 16, 17, 18, 19 pan senator 

Kobiak, kolega, który wyszedł.
Ty Stasiu przekażesz tę informację panu Kobiakowi 

albo pani tego dopilnuje.
W ten sposób każdy z nas przygotuje dogłębnie jakąś 

część, a całość omówimy na posiedzeniu. Zresztą materiały, 
które sukcesywnie napływają z ministerstwa i z poszcze-
gólnych jednostek, prześle nam drogą elektroniczną pani 
Elżbieta, pani sekretarz.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Sekretarz Komisji Środowiska 
Elżbieta Lenard:
Jeżeli ktoś z państwa woli tę formę, to w sekretariacie 

są już materiały z Ministerstwa Środowiska i z Państwowej 
Agencji Atomistyki.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
One będą lada moment, Panie Senatorze, bo już dotarł 

do mnie sygnał z Ministerstwa Finansów, bo to ono będzie 
je przygotowywać.

(Głos z sali: Rezerwy celowe.)
Tak. Te dwie części będą z Ministerstwa Finansów.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Być może do końca naszego posiedzenia coś już 

wpłynie, a jeśli nie, to materiały przyjdą drogą elektro-
niczną i będzie je można wydrukować. Zresztą jeszcze 
mamy czas do siódmego, a spotkamy się trzydziestego 
pierwszego.

Szanowni Panowie Senatorowie, Szanowny Panie 
Kolego Andrzeju, skupiamy się.

Czy ktoś jest niezadowolony z tego podziału, czy przyj-
mujemy to dobrowolnie? Nie ma sprzeciwu.

Bardzo serdecznie dziękuję. To daje nam wyobrażenie 
o tym, nad czym będziemy pracować.

Drugi punkt naszego porządku obrad: podział prac nad 
ustawą budżetową na rok 2012.

Proszę państwa, ustawa budżetowa czy projekt budżetu 
to jest oczywiście ogromne dzieło, ogromna, bardzo gruba 
teczka. Dotychczas pracowaliśmy w ten sposób, że komisja 
zajmowała się tymi działami, które były związane meryto-
rycznie z pracami komisji. To są przede wszystkim takie dzia-
ły jak gospodarka wodna, środowisko, Państwowa Agencja 
Atomistyki – co jeszcze? – i wszystko to, co się z nimi wiąże. 
To są trzy części rozbudowane potem w odpowiednich…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…Tak. Na budżety wojewodów, na fundusz ochro-

ny itd.
Dobrze byłoby – to trochę tę sprawę ułatwi – żeby każdy 

z nas przyjął na siebie część dogłębnej analizy pewne-
go fragmentu tych zagadnień, nie pomijając oczywiście 
pozostałych i nie pomijając zapoznania się z całą ustawą 
budżetową.

Ja ośmielę się zaproponować państwu przyjęcie do 
opracowania pewnych działów, oczywiście niewiążąco, 
bo jeśli komuś nie będzie coś odpowiadało, to może się 
z tego wycofać lub wskazać inne zagadnienie, które ewen-
tualnie chciałby opracować. Przedstawię moje propozycje, 
ale może państwo macie swoje preferencje, żeby nie od-
bywało się to tak…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Alicja Zając:
Ja wezmę atom.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Ja już wiem, że pani senator Alicja Zając przygotuje 

pkt 68: Państwowa Agencja Atomistyki. Zając i Grzyb.
(Senator Alicja Zając: Wyraża zgodę?)
(Senator Andrzej Grzyb: Tak…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Powiem krótko: środowisko. Ja proponowałabym se-

natora Wojtczaka lub Grzyba, albo i Grzyba. Jak chcecie 
panowie pracować? Łącznie? Czy Michale sam chcesz to 
zrobić?

(Senator Michał Wojtczak: Mogę sam.)
Ja wzięłabym gospodarkę wodną, bo ona jest mi bliska, 

czyli Rotnicka.
Teraz plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kto?

Senator Andrzej Grzyb:
Ja to robiłem do cechu, więc mogę to zrobić.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dobrze. Senator Grzyb.
Plany finansowe wszystkich parków narodowych. Za 

karę dostanie to Skurkiewicz.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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nadprzeciętną wiedzę – żeby później znów go nie ciągnąć, 
bo być może…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Za dużo, za szybko. Zawsze można powiedzieć: Panie 

Ministrze, jest jeszcze jedno zagadnienie, do którego pan 
na pewno…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: To może pani prze-
wodnicząca zechciałaby zasugerować panu ministrowi, że 
mamy tutaj taką propozycję…)

Niekoniecznie ja, ktoś może powiedzieć, że będzie to…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
I jeszcze krótko powiem o jednej sprawie, już zupełnie 

niezwiązanej z naszą komisją. Od Koalicji Klimatycznej, 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji 
Naukowej Instytutu Badań Strukturalnych itd. wpłynę-
ło zaproszenie na konferencję na temat „Gospodarka ni-
skowęglowa – pomysły na kryzys”, która odbędzie się 
dnia 31 stycznia, będzie trwać od godziny 10.00 w Szkole 
Głównej Handlowej, tutaj w Warszawie. Gdyby ktoś z pań-
stwa był zainteresowany, chętnie przekażę jedno i drugie 
zaproszenie. Jakie są jej tematy? Co powinno być siłą na-
pędową budowania konkurencyjnej gospodarki w perspek-
tywie roku 2030? Moderatorem dyskusji i prowadzącym tej 
części będzie Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej. Następnie 
Aleksander Szpor, Zespół Doradców Strategicznych, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ekspert Instytutu 
Badań Strukturalnych – przedstawienie „Strategii – bez-
pieczeństwo energetyczne i środowisko”. Potem doktor 
Maciej Bukowski – przedstawienie raportu „Niskoemisyjne 
dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co 
to oznacza dla polskiej gospodarki?”.

Temat trzeci, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej…
Co to jest KE, komitet europejski?
(Głos z sali: Komisja Europejska.)
Komisja Europejska.
…Do spraw działań w dziedzinie Klimatu – przedsta-

wienie 30% impact assessment, TBC. Nie wiem nawet, 
co to jest. I potem odbędzie się debata. Będą także jeszcze 
inne tematy. One są u pani sekretarz komisji. Gdyby ktoś 
był zainteresowany, można z tych materiałów skorzystać. 
Bardzo proszę.

Proszę państwa, skoro nie ma więcej pytań, a widzę, 
że nie ma, to zamykam posiedzenie Komisji Środowiska. 
Dziękuję państwu bardzo.

Do widzenia.

Wobec tego informuję, że budżetowi będzie poświęcone 
posiedzenie w dniu 7 lutego, zgodnie z tym załącznikiem, 
który państwo dostali.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? Odnośnie do budżetu?

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja mam tylko jedno pytanie. Jak rozumiem, to będzie 
jeszcze przed uchwaleniem budżetu przez Sejm?

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Nie, już po.)
Już po? Jeżeli Sejm nie uchwaliłby…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

To będzie po, stąd nasze posiedzenie jest tak bardzo 
przesunięte. Do dziewiątego nasza opinia o projekcie usta-
wy ma wpłynąć do komisji budżetu i finansów.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, jeszcze jedna informacja, która doty-

czy naszego kolejnego posiedzenia, proponowanego na 
31 stycznia, na którym to spotkamy się z nowo miano-
wanym ministrem środowiska. Chcielibyśmy zapytać go 
o przedłożenie przede wszystkim planu prac legislacyjnych 
i o priorytety resortu środowiska. Oprócz tego chcielibyśmy 
uzyskać informacje o podsumowaniu polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej w obszarze środowiska oraz 
o wnioskach z konferencji klimatycznej w Durbanie. To 
będzie krótka informacja, ale nas w zasadzie będą intere-
sowały przede wszystkim priorytety i prace legislacyjne. 
Oczywiście każdy z państwa może zadać ministrowi inne 
pytanie.

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja mam jeszcze tylko taką uwagę. Może to jest zły 
pomysł, bo lepiej, żebyśmy nie wystraszyli ministra od 
razu na pierwszym spotkaniu z senatorami. Zastanawiam 
się jednak, czy przy tej okazji można wstępnie zasygnali-
zować czy zasugerować, że będziemy chcieli… Minister 
Korolec jest ekspertem, jeżeli chodzi o pakiet energetycz-
no-klimatyczny, a my tutaj mamy punkt: skutki realizacji 
pakietu energetyczno-klimatycznego, pakiet „3 razy 20”. 
Czy może powinniśmy wstępnie zasugerować albo po-
wiedzieć wprost – bo akurat on to cały czas prowadził 
w Ministerstwie Gospodarki i on ma w tym zakresie po-

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 22)
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