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1. Informacja Minister Klimatu i Środowiska na temat zadań priorytetowych i planu pracy
resortu.
Posiedzeniu przewodniczył:
zastępca przewodniczącego komisji Józef Łyczak.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Jerzy Chróścikowski, Alicja Chybicka, Ewa Gawęda, Stanisław Gawłowski, Janusz
Gromek, Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Janusz Pęcherz, Zdzisław Pupa, Jadwiga
Rotnicka, Sławomir Rybicki, Janina Sagatowska, Wojciech Skurkiewicz, Rafał Ślusarz,
Alicja Zając,
goście, m.in.:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska:
minister Anna Moskwa ze współpracownikami,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
prezes zarządu Maciej Chorowski,
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy:
dyrektor Krystian Szczepański,
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny:
przedstawicielka Dominika Lasota,
Koalicja Klimatyczna:
ekspert Anna Ogniewska,
Fundacja Greenpeace Polska:
przedstawicielka Wiktoria Jędroszkowiak,
ekspert komisji prof. Marek Gromiec.
Ad 1.
Informację na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu zaprezentowała minister
klimatu i środowiska Anna Moskwa. Przedstawiła plany uruchomienia nowych programów
priorytetowych, a także opracowania związanych z nimi aktów prawnych. Omówiła też
planowane działania ukierunkowane na realizację unijnych dyrektyw, a także na negocjowanie
ostatecznych ram porozumień między państwami wspólnoty w zakresie ochrony klimatu,
transformacji energetycznej, redukcji niskiej emisji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki
odpadami. Senatorowie zapoznali się także z legislacyjnymi planami resortu. Jeden

z tworzonych projektów aktów prawnych zakłada zmianę zarządzania parkami narodowymi
i zastąpienie obecnych 23 dyrekcji jednym podmiotem ze wspólnym budżetem. Miałoby to
pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i zarządzaniu. Kolejny projekt zakłada utworzenie
centralnego azylu dla zwierząt. Ma on powstać na gruntach Skarbu Państwa pod Warszawą.
W planach ministerstwa jest także uruchomienie systemu kaucyjnego, umożliwiającego
odzyskiwanie większej ilości cennych surowców ze szklanych i plastikowych butelek.
Podczas posiedzenia komisji poruszono również kwestie leśnictwa i łowiectwa, strategii
wodorowej, energetyki jądrowej, polityki surowcowej, a także reformy inspekcji ochrony
środowiska.
Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, ekspert
komisji, a także przedstawicielki Koalicji Klimatycznej oraz Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego.
Zamykając posiedzenie, zastępca przewodniczącego komisji Józef Łyczak podziękował pani
minister za przedstawienie informacji, a senatorom oraz gościom za merytoryczną dyskusję.
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