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Dnia 23 października 2013 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” pod przewodnictwem Pana Senatora
Michała Wojtczaka. Tematem posiedzenia były: „Ekologia i ochrona środowiska w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 - 2020”.

1. Powitanie i słowo wstępne
Senator Michał Wojtczak - Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Syrena za oknem obwieściła początek naszego spotkania. Witam Państwa serdecznie
na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego „Przyjaźni Środowisku”, którego tematem jest
ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
2014 - 2020. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcia zaproszenia, bo to oznacza, że temat
jest interesujący. Bardzo serdecznie chciałbym powitać wśród nas Panią Minister Anetę
Wilmańską.

Chciałbym

także

przywitać

Pana

Prezesa

Krystiana

Szczepańskiego

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Panią Przewodniczącą Sejmiku województwa
kujawsko–pomorskiego. Witam parlamentarzystów - członków Zespołu. Witam Państwa
serdecznie. Prelegentów będę miał okazję witać i przedstawiać na bieżąco. Chciałbym
podziękować tym, którzy mnie zmobilizowali do tego, aby taki temat na posiedzeniu
poruszyć, bo sprawa rzeczywiście jest ważna. Jakiś czas temu, całkiem niedawno,
trzymaliśmy kciuki i emocjonowaliśmy się tym, jakimi środkami w nowej perspektywie
Polska będzie mogła dysponować. Okazało się, że całkiem pokaźne są to środki. Ale dzisiaj,
kiedy emocje dotyczące wielkości środków przyznanych Polsce opadły, zaczynamy się
zastanawiać jak to będzie wyglądało w dziedzinach, które nas interesują. Zaczynamy
zastanawiać się, czy będziemy w stanie w pełni skorzystać z tych środków, bo wiemy,
że potencjalni beneficjenci w kończącej się perspektywie, mówiąc delikatnie, nadwyrężyli
już swoje środki, które muszą być obowiązkowym udziałem własnym. To będzie zmartwienie
na te następne lata. Ale patrzymy na to optymistycznie i teraz chcielibyśmy dowiedzieć się
czegoś bliżej, jak my jesteśmy przygotowani w tej dziedzinie ochrony środowiska i ekologii.
Na ile jesteśmy przygotowani i jakie prace jeszcze musimy wykonać i na jakie środki,
na jakie programy, na jakie cele będziemy mogli je przeznaczyć. Bo zdajemy sobie sprawę,
że dystrybucja tych środków w nowej perspektywie będzie nieco inna niż w mijających
latach. Dlatego cieszę się bardzo, że znakomitych gości z kilku ministerstw kluczowych dla
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tej sprawy możemy gościć na naszym spotkaniu. Jeszcze raz Państwa serdecznie witam i żeby
nie przedłużać, chciałbym prosić o zabranie głosu Panią Minister Anetę Wilmańską.

2. Aneta Wilmańska,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Dzień dobry. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
Nowa perspektywa finansowa to bardzo intensywny czas pracy oczywiście związany
z ogromnymi środkami finansowymi, które chcemy mądrze, efektywnie i skutecznie wydać.
Szczęśliwie w Polsce mamy dosyć unikalny system finansowania ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

Od 24 lat funkcjonuje Narodowy Fundusz, od 20 lat szesnaście Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od ponad 20 lat jest miejsce, w którym
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są osoby kompetentne do tego, aby wspierać inwestycje w obszarze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Jest też system, który od lat w dużej części jest systemem finansującym
inwestycje w formule zwrotnej czyli pożyczkowej, ale również dotacyjnej. Przez czas
funkcjonowania tego systemu, który jest zasilany z różnych tytułów, generalnie opłat i kar
za korzystanie ze środowiska, fundusze zainwestowały w inwestycje w obszarze ochrony
środowiska ponad 62 mld złotych. To jest ogromna kwota na przestrzeni tych lat. Prawda jest
też taka, że wyzwania środowiskowe i zobowiązania, które mamy w związku z byciem
członkiem Unii Europejskiej, to znacząco większe środki, które nam są potrzebne, abyśmy
dostosowali funkcjonowanie naszej gospodarki do wymagań w tym obszarze. W roku 2004
wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej korzystamy z kolejnego dobrodziejstwa, czyli
z polityki spójności, która w znaczący sposób wspiera ten system finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Jesteśmy właściwie na końcu pierwszej pełnej perspektywy
z wieloma realizowanymi inwestycjami w tym obszarze, za ogromne środki finansowe.
Przypomnę chociażby, że w samym programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
na sektor Środowisko było przeznaczonych 5 mld Euro, plus ponad miliard, który był
w regionalnych programach operacyjnych.

Nowa perspektywa finansowa to jeszcze większy akcent na kwestie środowiskowe.
Kwestie środowiskowe, które myślę - i to jest pewnie trochę trudne u nas - jako kwestia
horyzontalna muszą być wtopione również w inne sektory, nie tylko w sam sektor
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środowiska, ale w bardzo ważne, takie jak: gospodarka niskoemisyjna, i tu myślę o
aktywnościach po stronie Ministra Gospodarki, jak energetyka, budownictwo, transport czy
rolnictwo. Regulacje, które są na ostatnim etapie tworzenia, bardzo wyraźnie pokazują, że to
horyzontalne podejście musi być zastosowane. Ministra Środowiska ogromnie to cieszy, bo to
oznacza, że nie my sami walczymy z naszymi wyzwaniami środowiskowymi, ale również
wszyscy inni interesariusze, którzy oddziałują na środowisko. A tak naprawdę robimy to w
każdej chwili, każdego dnia. Zatem tak jak powiedziałam, jest to jeszcze większe wyzwanie
na nową perspektywę. Obecna perspektywa była też dla nas wyzwaniem. Uczyliśmy się
realizować inwestycje. Myślę głównie o jednostkach samorządu terytorialnego, również o
przedsiębiorcach. My po stronie administracji budowaliśmy odpowiednie instytucje do tego,
aby chociaż potrafić sporządzać i dokonywać oceny skutków wpływu inwestycji na
środowisko. Wykonaną pracę mamy za sobą. Przed nami nowe wyzwania. A tutaj myślę o
zupełnie innym podejściu, czyli chociażby rozszerzeniu interwencji w ochronie środowiska o
obszary np. związane z adaptacją do zmian klimatu. Szanowni Państwo, o tym na pewno
będzie mówiła Pani dyrektor Wierzbicka, regulacje unijne związane z polityką spójności
mówią o co najmniej 20 % środków na klimat. To oczywiście nie oznacza, że dotyczy to
tylko Ministra Środowiska, ale również, a może przede wszystkim innych ministrów np.
Gospodarki czy Transportu i Budownictwa, ale również Rolnictwa. Nowa perspektywa
finansowa ma tu ogromne wyzwanie związane z adaptacją do zmian klimatu i z

tym

będziemy musieli się uporać. Mam nadzieję, że dobra współpraca pomiędzy resortami
pozwoli efektywnie przygotować zestaw instrumentów. Część z nich testujemy już chociażby
na poziomie instrumentów Narodowego Funduszu czy Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nowa perspektywa to również kontynuacja i mam nadzieję – szczęśliwe, z sukcesem
zakończenie realizacji naszych zobowiązań akcesyjnych, które wynikają z traktatu
i dyrektyw. I na pewno takim obszarem z całą pewnością jest realizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków. Datą graniczną na wyposażenie aglomeracji w odpowiednią
infrastrukturę jest koniec roku 2015, czyli już niedługo. Oczywiście będziemy dalej
kontynuować działania związane z ochroną bioróżnorodności w Polsce.
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Dużym wyzwaniem, zresztą bardzo intensywnie dyskutowanym w ostatnich
miesiącach, jest kwestia odpowiedniego zaplanowania gospodarki odpadami. I tutaj myślę
o tym jak dzisiaj już zaplanować inwestycje, nie tylko system odbioru, który jest zaledwie
jednym elementem całego obszaru gospodarki odpadami, ale jak prowadzić działalność
i mieszkańców, i działalność gospodarczą przedsiębiorców, tak abyśmy z dyrektyw
odpadowych osiągnęli cele, które mamy, czyli przede wszystkim zapobiegali powstawaniu
odpadów, a jeżeli już powstają, to żebyśmy je ponownie używali, poddawali procesowi
recyklingu. Mamy tutaj dosyć ambitne cele - w roku 2020 chcielibyśmy poddać ponownemu
użyciu, czy recyklingowi cztery kluczowe frakcje czyli: plastik, metal, papier i szkło. To jest
duże wyzwanie. My się przyglądamy aktywnościom na poziomie regionalnym, naszym
planom, które mamy w tym zakresie i wiemy, że następne miesiące to będą miesiące
intensywnej pracy, tak abyśmy mądrze zaplanowali inwestycje w tym obszarze.

8

Szanowni Państwo, wyjątkowo po raz pierwszy nowa perspektywa finansowa
obwarowana jest warunkami ex ante.
W przypadku Ministra Środowiska to jest kilka kluczowych obszarów. Pierwszy
z nich, oczywiście związany z zarządzaniem ryzykiem i tym samym adaptacją do zmian
klimatu, to jest przygotowanie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu. Taki dokument został przygotowany, został przyjęty
w ubiegłym tygodniu przez Komitet Stały Rady Ministrów i będzie przedmiotem dyskusji
na Radzie Ministrów, mam nadzieję w ciągu najbliższych tygodni.
Drugim największym wyzwaniem, które mamy w kontekście warunków ex ante, czyli
tych warunków, których spełnienie pozwoli nam na korzystanie ze środków polityki spójności
w tych obszarach, których warunki dotyczą, jest przygotowanie masterplanów dla dorzeczy
Wisły i Odry. To są dokumenty pomostowe i pomocnicze, które Polska jest zobowiązana
przygotować w związku z tym, że plany zagospodarowania wód w dorzeczach nie zyskały
akceptacji Komisji Europejskiej. W związku tym Polska przygotowuje teraz dokument, dzięki
któremu będziemy wiedzieli, które inwestycje, patrząc i myśląc w filozofii dorzeczy Odry i
Wisły, są niezbędne, abyśmy z jednej strony chronili naszych mieszkańców, a z drugiej strony
abyśmy nie zakłócali środowiska naturalnego zbyt mocno ingerującymi inwestycjami w ten
obszar. Przygotowanie masterplanów, które planujemy sfinalizować za rok, nie zwolni Polski
z przygotowania aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach, których
aktualizację zgodnie z dyrektywą musimy przygotować w roku 2015.
Kolejnym warunkiem ex- ante, który jest związany z obszarem gospodarki odpadami
jest poprawny, czyli zgodny z dyrektywami odpadowymi Krajowy Plan Gospodarowania
Odpadami i wojewódzkie plany. O tym już chwilę mówiłam. Z pewnością po analizie
dokumentów, które w Polsce są na stole, musimy jeszcze raz zweryfikować te dokumenty, tak
abyśmy mieli gwarancje, że inwestycje które zaplanujemy będą miały zapewnione strumienie
odpadów, a z drugiej strony, że nasze zobowiązania dotyczące odpadów zostaną spełnione
w roku 2020. Powiem też, że znaczącą zmianą w zakresie recyklingu, ponownego użycia,
jest obszar związany z likwidacją składowisk oraz aktywności, które będą powodować, że w
roku 2020 musimy mieć o 65 % mniej składowanych odpadów niż mieliśmy w roku 1990. To
duży wysiłek dla nas, gdyż jest to

przeformułowanie gospodarki odpadami i

rynku

surowców wtórnych.
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Mówiłam też bardzo krótko, że będziemy podejmować dalsze wysiłki, tak naprawdę
będą to czynić jednostki samorządu terytorialnego, aby zrealizować niezbędne inwestycje
w obszarze gospodarki ścieków komunalnych. Dzisiaj przed samorządami stoi duże
wyzwanie, żeby zweryfikowały odpowiednio granice aglomeracji, które kiedyś były może
zbyt optymistycznie, zbyt szeroko nakreślone, a dzisiaj pojawił się problem żeby racjonalnie
realizować inwestycje w tym obszarze. Racjonalnie myślę, abyśmy w sposób ekonomiczny,
uzasadniony prowadzili inwestycje w obszarze czy budowania sieci, czy oczyszczalni
ścieków.

Z punktu widzenia prac legislacyjnych bardzo intensywnie pracujemy nad nowelizacją
prawa wodnego. To jest nowelizacja ustawy, która trafi do Państwa mam nadzieję niebawem,
gdyż jest tuż przed przedłożeniem Radzie Ministrów. Dokonujemy zmian ustawy Prawo
wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Wszystkie te ustawy muszą zostać skorygowane tak, aby w pełni i w sposób
odpowiedni doprowadzić do zgodności naszych polskich przepisów z dyrektywami i tym
samym w nowelizacji ustawy Prawo wodne ująć te wszystkie kwestie. Duża aktywność
legislacyjna, która jest przed nami, jest na etapie konsultacji założeń. Dotyczy to nowej
ustawa Prawo wodne, która porządkuje kwestie gospodarowania wodami, prowadzenia
inwestycji, utrzymania inwestycji, wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z filozofią
ramowej dyrektywy wodnej. Nowelizacja ustawy Prawo wodne również obejmuje kwestie
zgodności czy też wprowadzenia zapewnienia zgodności polskich przepisów z ramową
dyrektywą wodną. Te uchybienia, które mamy w tym obszarze, skutkują koniecznością
nowelizacji ustawy prawo wodne z jednej strony i przygotowaniem skorygowanych planów
gospodarowania wodami w dorzeczach z drugiej strony. Widzimy też, że musimy podejść w
zupełnie inny sposób do tego obszaru, w związku z tym w przygotowaniu są założenia do
reformy wodnej czyli nowego prawa wodnego. Będziemy również prowadzić prace związane
z korektą, zmianą ustawy o odpadach, analizy planów inwestycyjnych, czy wojewódzkich
planów gospodarowania odpadami, które pokazują, że nie wszędzie inwestycje w gospodarce
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odpadami zostały zaplanowane w sposób racjonalny. Czy mamy odpowiednie strumienie do
planowanych mocy inwestycyjnych i czy rodzaje instalacji są takie, które gwarantują, czy
uprawdopodabniają dojście do celów, które wynikają z dyrektyw? Pamiętajmy, że jeżeli nie
wypełniamy naszych zobowiązań, to skutkiem mogą być poważne kary finansowe. W
związku z tym widzimy potrzebę zmiany ustawy o odpadach w tym zakresie. Minister
Rozwoju Regionalnego ma jeszcze swój komplet regulacji, o czym nie będę mówić, ale na
pewno są to też regulacje, które trafią do prac parlamentarnych związanych wprost z polityką
spójności.

Szanowni Państwo, zaczęłam mówić o tym, że mamy w Polsce system funduszy,
który stawia do dyspozycji nie tylko ekspertów w ochronie środowiska, ale również środki
finansowe. Jestem przekonana, że ogromne środki, o których będzie mówiła Pani Dyrektor
Wierzbicka w obszarze ochrony środowiska, aby mogły być wykorzystane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ale też przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, zawsze
muszą być uzupełnione o wkład własny i to znaczący, patrząc na chociażby reżimy pomocy
publicznej. Stąd zakładam, że system funduszy - szesnastu plus Narodowego - będzie tym
miejscem, które ułatwi potencjalnym beneficjentom skorzystanie ze środków unijnych. Ja się
ogromnie cieszę, że ten system w Polsce funkcjonuje. Robiliśmy ostatnio analizy tego
systemu, kosztów obsługi pozyskania przez klientów funduszy ochrony środowiska środków
na wkład własny. One wyszły pozytywnie. Pozytywnie oznacza, że ten pieniądz jest tańszy,
koszt pozyskania tego pieniądza jest tańszy niż z sektora bankowego. Więc mam nadzieję, że
będzie możliwość połączenia tych strumieni finansowych i tym samym wykorzystania
środków na inwestycje w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czy dosyć
szeroko zmian klimatu.
I

jeszcze

jeden

komentarz.

Minister

Środowiska

wychodząc

naprzeciw

regulacjom unijnym, ale również naszemu podejściu w przechodzeniu na gospodarkę
niskoemisyjną w poszukiwaniu takich recept, które mogą być skutecznymi w polskich
uwarunkowaniach do tego abyśmy zmniejszali wykorzystanie zasobów naturalnych,
zmniejszali emisję gazów cieplarnianych, potwierdził, iż wymaga to współpracy. Dlatego
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gorąco będziemy namawiać i namawiamy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne resorty,
Marszałków. Przed chwilą uczestniczyłam w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami
sektora bankowego, zmierzającym do tego, abyśmy stosowali kryteria środowiskowe kiedy
myślimy o inwestycjach. Na pierwszy rzut oka czasem się mówi, że to są inwestycje, które są
droższe w związku z tym, że muszą uwzględniać pewne aspekty, ale jak popatrzymy na koszt
utrzymania inwestycji chociażby budynków to myślę, że łatwo jest przekonać, że warto
myśleć o środowisku w kontekście planowania inwestycji również po to aby oszczędzać
środki, energię, zasoby naturalne.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.
Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni Środowisku
Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo ciekawe wprowadzenie do naszej dalszej
rozmowy, bo jasno widać, że nie tylko beneficjenci, potencjalni beneficjenci muszą się
przygotować do tego, żeby te środki móc pozyskać, przygotować odpowiednie projekty, które
będą w stanie być zaakceptowane ale, że czeka nas ogrom pracy - myślę o rządzie,
parlamencie, że tu wiele jest jeszcze do zrobienia i tak naprawdę w dużej mierze
to warunkuje, czy będzie możliwość sięgnięcia po te środki i w jakim zakresie. Bardzo
serdecznie dziękuję. Chciałbym poprosić w tej chwili Panią Małgorzatę Wierzbicką, dyrektor
Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, które jest gospodarzem tych programów operacyjnych. Dowiemy się
prawdopodobnie czegoś więcej na temat tego, na jakie wsparcie dla ekologii i ochrony
środowiska możemy liczyć z tej globalnej puli środków. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

3. Małgorzata Wierzbicka,
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja postaram się
troszeczkę szerzej przedstawić plany jakie mamy w zakresie wykorzystania funduszy
strukturalnych.
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Fundusze europejskie 2014-2020. Jakie wsparcie dla
ekologii i ochrony środowiska?

Wydawało mi się bowiem, że duża część innych działań również przyczynia się
w jakiś sposób do ochrony środowiska, do dostosowania się do zmian klimatu. Głównie
przedstawię największy program, jaki jest w tej chwili przygotowywany, program
Infrastruktura i Środowisko. Jednak będę również wspominać przy okazji o tym, czy tego
typu działania, czy priorytety będą również realizowane przez regionalne programy
operacyjne. Pani Minister Wilmańska powiedziała o celach, jakie musimy spełnić. Jednym
z tych takich najważniejszych celów do spełnienia są kwestie środowiskowe i dostosowanie
do zmian klimatu. My przygotowując programy operacyjne, robiliśmy to w oparciu
o wyznaczone cele tematyczne opracowane przez Komisję Europejską i na podstawie
wskazań i priorytetów całej Unii Europejskiej, i staraliśmy się dostosować ten program
również do potrzeb i wymogów naszych krajowych.
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Program Infrastruktura i Środowisko podzieliliśmy na 8 osi priorytetowych, ale tak
naprawdę będziemy realizować trochę mniej tych celów tematycznych i pokrótce chciałam
pokazać, jakiego rodzaju działania będziemy przede wszystkim wspierać. Może troszeczkę
szerzej powiem o tej części środowiskowej, chociaż Pani Minister i tak już dużo powiedziała.
Pierwsza

oś

priorytetowa

dotyczy

promocji

odnawialnych

źródeł

energii

i efektywności energetycznej.
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Również podobne działania będą realizowane w regionalnych programach
operacyjnych, ale w mniejszej skali, o mniejszym zasięgu, dotyczyć będą trochę tańszych
inwestycji. I tutaj chcielibyśmy realizować działania, projekty w zakresie produkcji i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, również rozwijania sieci przesyłu i dystrybucji,
czy to pod kątem odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle bezpieczeństwa energetycznego.
Kolejna rzecz to bardzo istotna efektywność energetyczna, głównie realizowana w postaci
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, jak również budynków mieszkalnych,
w dużej mierze przyczyniająca się do tego efektu ekologicznego, o którym wspominała Pani
Minister. Kolejne rzeczy to budowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych oraz inwestycje na
rzecz ograniczenia straty energii, głównie w ciepłownictwie, czy sektorze chłodniczym oraz
energia skojarzona, kogeneracja 1. Jest bardzo szeroka lista potencjalnych beneficjentów - to
zarówno samorządy, jednostki administracji rządowej, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,
organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.
Kolejna oś priorytetowa to oś dotycząca właśnie ochrony środowiska i dostosowania
do zmian klimatu. Została ona przygotowana w oparciu o dwa cele tematyczne Unii
1

Kogeneracja jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii
cieplnej (przyp. red.)
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Europejskiej. Pierwszym jest cel związany z dostosowaniem do zmian klimatu. I tutaj tego
typu działania również chcieliśmy zaproponować - od przygotowania różnego rodzaju
dokumentów strategicznych, poprzez konkretne już inwestycje związane z zabezpieczeniem
przed skutkami zmian klimatu na obszarach szczególnie wrażliwych.
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Wśród takich działań będzie rozwój sieci kanalizacji deszczowej. Tutaj głównie
zwracamy uwagę na problem, z którym borykają się miasta, i tutaj chcielibyśmy tego typu
działania realizować. Następnie mamy do czynienia z ochroną brzegów morskich, i tu
zwracamy uwagę głównie na metody przyrodnicze tego typu działań, stosowanie metod
przyrodniczych. W temacie poprawy bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy
proponujemy takie działania przyrodnicze, jak naturalna retencja, czy też mała retencja 2.
Mała retencja będzie również realizowana przez regionalne programy operacyjne, ale w
mniejszym zakresie, na terenie jednego województwa. My podejmiemy się realizacji
większych inwestycji na większym obszarze. Będzie też możliwa budowa i modernizacja
urządzeń wodnych. Jednak w tej kwestii będzie nadal wymagane pełne wdrożenie ramowej
dyrektywy wodnej, dyrektywy powodziowej.
Inne działania dodatkowe to wsparcie różnego rodzaju służb ratowniczych, rozwoju
systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń. Chcielibyśmy również wesprzeć
służby zajmujące się monitorowaniem ochrony środowiska, czy jednostki prowadzące
działalność informacyjną, edukacyjną.
2

W pewnym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych
zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzane w korytach niewielkich rzek i potoków,
w kanałach i rowach (przyp. red.)
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Kolejne działania, już takie bardziej typowo środowiskowe, to działania z zakresu
gospodarki odpadami. Pani Minister mówiła o tym jak dużo jeszcze musimy w tym sektorze
zrobić. My przy pomocy środków unijnych chcielibyśmy wesprzeć te działania, głównie
z zakresu infrastruktury niezbędnej do kompleksowej gospodarki odpadami, z zachowaniem
hierarchii postępowań, inwestycji w selektywną zbiórkę odpadów, ale również w instalacje do
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Tutaj też zwracamy uwagę na
zastosowanie różnego rodzaju technologii zmniejszających materiałochłonność procesów.
Podejmujemy również działania dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Innymi działaniami są działania w gospodarce wodno-ściekowej, dalszy rozwój
systemów odbioru ścieków komunalnych, systemu dostarczenia wody, wodociągów, jak
również gospodarowanie osadami ściekowymi czy też racjonalizacja gospodarowania wodą.
Przywiązujemy również dużą wagę również do działań typowo przyrodniczych,
do ochrony przyrody, do ochrony zachowania różnorodności biologicznej, ochrony
zagrożonych gatunków czy siedlisk przyrodniczych. Dążymy również do utrzymania i
zwiększenia drożności korytarzy ekologicznych, prowadzimy też różnego rodzaju działania
planistyczne związane z Naturą 20003 czy też zarządzaniem obszarami cennymi
przyrodniczo. Chcielibyśmy również w dalszym ciągu rozwijać i prowadzić działania z
zakresu edukacji ekologicznej czy to poprzez własne jednostki i jednostki Ministerstwa
Środowiska, czy przez ośrodki prowadzące tego typu działalność.
Inne działania które prowadzimy w ramach programu Infrastruktura i Środowisko
to działania środowiskowe dla miast. Tutaj zwracamy szczególną uwagę na miasta,
na problemy, z jakimi się borykają w zakresie ochrony środowiska, głównie z
zanieczyszczeniem

powietrza.

I

chcielibyśmy

to

realizować

poprzez

inwestycje

w ograniczenie emisji zakładów przemysłowych czy też poprzez wsparcie dla terenów
zdegradowanych z przeznaczeniem na tereny przyrodnicze. Nasze działania to również
rozwój zielonych terenów miejskich. Beneficjenci to też szeroka lista, podobnie jak w
poprzednim priorytecie, to zarówno samorządy, jednostki administracji rządowej, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy.
Wspomnę jeszcze o tym, że analizujemy również różnego rodzaju formy wsparcia czy
to poprzez granty, czy poprzez instrumenty finansowe. Komisja Europejska też przywiązuje
3

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów
objętych ochroną przyrody (przyp. red.)
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dużą wagę do zastosowania instrumentów finansowych. To dla nas ważne, bo w ten sposób
moglibyśmy wesprzeć więcej inwestycji, więcej działań.
Inne priorytety w ramach programu, które bezpośrednio nie są związane z sektorem
ochrony środowiska, ale zawierają takie elementy przyczyniające się do ochrony środowiska,
na które przeznaczamy najwięcej środków, to np. priorytet transportowy związany z
rozwojem sieci dróg i kolei w ramach sieci TEN-T4, również transport śródlądowy, transport
morski i intermodalny. Ale też chciałam zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz - wsparcie
transportu miejskiego, niskoemisyjnego transportu miejskiego, który też ma przyczynić się
do efektu ekologicznego, który jest jednym z celów realizacji funduszy unijnych.

4

transeuropejskie sieci transportowe, (ang.) Trans-European Transport Networks (TEN-T) (przyp. red)

20

Chciałam zwrócić Państwa uwagę na działania dotyczące transportu i wyprowadzania
ruchu z miast poprzez budowę obwodnic, czy też dróg wyjazdowych z miast, po to, by
ograniczyć tę emisję powodowaną przez transport miejski. W obu osiach priorytetowych
beneficjentami są zarządcy dróg i kolei, ale również samorządy, głównie właśnie
w transporcie miejskim i odpowiednie służby odpowiadające za poszczególne jednostki
transportowe.

W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będziemy również
wspierać działania z zakresu kultury i ochrony zdrowia, które tutaj w zdecydowanie mniejszy
sposób odnoszą się do kwestii ochrony środowiska.
Niemniej warto również zwrócić uwagę na to, że te działania podejmujemy.
Prowadzimy w tej chwili prace nad przygotowaniem programu, który jest w tej chwili
poddawany konsultacjom środowiskowym, dotyczącym prognozy oddziaływania na
środowisko. Chcielibyśmy aby ten program był wysłany do Komisji Europejskiej na
przełomie roku, tak żebyśmy od początku przyszłego roku mogli rozpocząć negocjacje.
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Dziękuję bardzo.
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Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Bardzo dziękuję. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko jest jasne. Nie padały tutaj
kwoty, ale wiemy na jakie programy będą one wydatkowane i jak wszechstronne jest
myślenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o środowisku. Widać choćby z tej prezentacji,
z tych osi priorytetowych, że nie ogranicza się do tego, co przeciętny Polak myśli o
środowisku, jako o wąskiej dziedzinie naszego życia i otoczenia. Dotykamy bardzo
rozmaitych miejsc, dziedzin życia, od wielkich inwestycji, po edukację, po nawet kulturę. To
właśnie cieszy, że takie jest widzenie problemów środowiska. Bardzo jeszcze raz dziękuję,
Pani Dyrektor. Chciałbym teraz zaprosić na mównicę Pana Dyrektora Ryszarda Ochwata,
Dyrektora Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten
Fundusz był wymieniany już przez Panią Minister, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest
to ważny element w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce wraz
z Wojewódzkimi Funduszami. I na pewno jest interesujące jak do tej nowej perspektywy
przygotowuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a być może dowiemy się, jak
przygotują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Bardzo proszę Panie
Dyrektorze.

4. Ryszard Ochwat,
Dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

„Założenia
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko
2014 - 2020”

Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, Pana Przewodniczącego. Ja jestem o tyle
w kłopocie, że zarówno Pani Minister jak i Pani Dyrektor Wierzbicka omówiła ogólne zasady
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nowej perspektywy, które są na prezentacji, więc, żeby nie powtarzać poglądów i informacji,
które zostały tutaj Państwu przedstawione, po prostu opowiem czym zajmuje się Narodowy
Fundusz i jak Narodowy Fundusz przygotowuje się do nowej perspektywy.

Zacznę od takiego poglądu, który być może będzie kontrowersyjny. Narodowy
Fundusz zalicza się do tych instytucji, które wierzą, że nowa perspektywa będzie
diametralnie inna, lub bardzo różniąca się od aktualnych doświadczeń z tej perspektywy
finansowej. Co prawda wydaje się, że im szybciej potencjalni beneficjenci zrozumieją te
różnice, tym będzie nam łatwiej zaabsorbować środki, które są postawione do dyspozycji
państwu polskiemu. Pani Minister Wilmańska zauważyła, że pewnym dobrodziejstwem dla
Polski, wyróżniającym nas w grupie krajów - beneficjentów środków jest fakt posiadania
systemów Funduszy dziś wspierających inwestycje ochrony środowiska. Bowiem jedno z
założeń Komisji Europejskiej mówiące o instrumentach finansowych i o dywersyfikacji
formy jaką dzisiaj znamy, czyli dotacji, jest w systemie finansowania znane od wielu
dziesięcioleci. Te formy zwrotne finansowania (tzw. czyste jak my je określamy) - pożyczki,
pożyczki preferencyjne, mieszane, dopłaty do kredytów bankowych, dopłaty do obligacji,
pożyczki z umorzeniami, zaangażowanie kapitałowe są naturalną praktyką w systemie
ochrony środowiska, 16 Wojewódzkich Funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska.

Założeniem Komisji Europejskiej na nową perspektywę jest pewna pula

środków przeznaczonych do finansowania w formie zwrotnej. To dosyć łatwo wydedukować,
że instrumenty zwrotne będą dedykowane w obszarach, w których po pierwsze mogą być
zaabsorbowane, po drugie będą w obszarach inwestycyjnych, w których łatwo jest wyliczyć
atrakcyjną dochodowość poniesionych nakładów, czyli tzw. stopę zwrotu. Trudno dzisiaj to
przesądzić, nikt pewnie do końca nie wie jaki będzie obligatoryjny udział instrumentów
zwrotnych, natomiast w obszarach efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii,
gospodarki odpadami może być znaczny lub znacznie większy niż w pozostałych obszarach,
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choćby wsparcia państwowych jednostek budżetowych, które wiadomo, że instrumentów
zwrotnych nie zaabsorbują. Trzeba na ten aspekt patrzeć również w taki sposób, że im więcej
zwrotnych instrumentów zaabsorbujemy w zbliżającej się perspektywie finansowej, tym w
kolejnych perspektywach więcej środków będzie dla państwa polskiego w obrocie, bowiem
one przecież zostaną i zgodnie z wstępnymi założeniami mają być dedykowane na te same
obszary finansowe z których zostały wydatkowane w formie zwrotnej. Czyli jeśli
modelowym instrumentem finansowym zwrotnym będzie JESSICA 5, a tak wynika z założeń
Komisji Europejskiej, to można powiedzieć, że w jakimś zakresie instytucji wdrażających
jesteśmy do tego przygotowani.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, akcentom, priorytetom Komisji
Europejskiej, które wyraźnie kierowane są na efektywność energetyczną, odnawialne źródła
energii, Narodowy Fundusz w ciągu ostatnich dwóch lat, w niektórych przypadkach wspólnie
z Wojewódzkimi Funduszami wdraża programy, które wychodzą naprzeciw, lub powiem
wprost, przygotowują rynek polskich inwestorów do absorpcji środków pomocowych
w nowej perspektywie. Oczywiście w tym gronie nie trzeba mówić o szczegółach, w związku
z tym pozwolę sobie jedynie bardzo ogólnie scharakteryzować.
Oto ekologiczny transport, finansowany dzisiaj z instrumentu GIS6, ze środków
zewnętrznych

pomocowych.

Ekologiczne

oświetlenie,

energooszczędne

oświetlenie,

programy dedykowane dla odnawialnych źródeł energii w szerokiej gamie i szerokim
spektrum od kolektorów słonecznych przez fotowoltaikę, biogazownie, elektrownie wiatrowe,
5

JESSICA – to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co
oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest
instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny
(EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). (przyp. red)
6
GIS - Green Investment Scheme (przyp. red)
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wodne, pompy ciepła i tak dalej. Czyli odnawialne źródła energii produkujące ciepło jak
i energię elektryczną. W tym również programy dla prosumentów, dla indywidualnych
odbiorców. Ostatnio dużo się w Polsce pisze i mówi na temat programu kolektorowego,
ze względu na doświadczenia różnych podmiotów. Chciałbym powiedzieć, że wsparcie
dotacyjne poprzez banki dla prosumentów w ramach programu kolektorowego zmierza
do szczęśliwego mimo wszystko końca. Około 50 000 instalacji, od 3 do około 5 tys. miejsc
pracy, to efekt tego programu, ale to też namiastka skali, efektu jaki możemy
w wielu wymiarach osiągnąć w nowej perspektywie finansowej, jeśli zagospodarujemy
dobrze środki. Dyskutujemy w tej chwili, przymierzamy się do programu prosumenckiego
o szerszym zakresie, który objąłby nie tylko kolektory słoneczne, ale również kotły
na biomasę, małą energetykę wiatrową, fotowoltaikę, kotły kogeneracyjne, czyli źródła
odnawialne dla finalnego odbiorcy produkujące ciepło jak i energię elektryczną, zgodnie
z intencją ustawodawcy zmierzającą do samozaopatrzenia w minimalnym wymiarze.
I na koniec wreszcie powiem dosłownie dwa zdania o przygotowywaniu grupy
odbiorców. Z dokumentów Komisji wynika, że u priorytetowych odbiorców, myślę tutaj
o przedsiębiorcach, o małych, średnich przedsiębiorcach, i myślę o programie efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach, w których wdraża go Narodowy Fundusz w dwóch
etapach, finansując najpierw audyty energetyczne, które mają potwierdzić sensowność,
zasadność poniesienia nakładów inwestycyjnych, te nakłady inwestycyjne finansujemy w
formie pożyczki. Muszę powiedzieć, że efektywność, oszczędność energii uzyskanych w
niektórych przypadkach, przerasta wyobrażenia i oczekiwania bowiem sięga ona 50 % a w
niektórych przypadkach przekracza 50%.
Przygotowujemy również w tej chwili wspólnie z EBOR-em program dla małych,
średnich przedsiębiorstw. On się będzie nazywał PolSEFF 2. Otóż mały i średni
przedsiębiorca, który ma zdefiniowane potrzeby inwestycyjne w obszarze urządzeń, ale
również obiektów, będzie mógł uzyskać wsparcie mieszane dotacyjne i pożyczkowe. Tutaj
odwróciliśmy tradycyjny układ, do jakiego się przyzwyczailiśmy, bowiem Komisja
Europejska do tej pory dawała dotacje, my je uzupełnialiśmy pożyczką, a w przypadku
PolSEFF–u odwracamy te role, bowiem EBOR dedykuje pożyczkę dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Narodowy Fundusz w ubiegłym roku zdeklarował dotacje, co prawda na
niewielkim poziomie 10 – 15 %, ale satysfakcjonującą małe i średnie przedsiębiorstwa,
bowiem doświadczenia PolSEFF-u z lat ubiegłych realizowanego ze środków EBOR-u i
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Komisji Europejskiej wskazują na ogromne zainteresowanie przy tak niewielkim, powtarzam
10 -15 %, dotacyjnym wsparciu.
Te programy o których powiedziałem w bardzo skrótowej formie, powtórzę to jeszcze
raz, mają na celu przygotować polski rynek inwestycyjny do zainteresowania się środkami
pomocowymi.

Korzystając z tego, że jesteśmy w gronie Zespołu Parlamentarnego „Przyjaźni
Środowisku” chciałbym to wykorzystać i zachęcić Państwa do pewnej aktywności
w zaangażowaniu, zainteresowaniu podmiotów samorządowych, miast i gmin programem,
który jeszcze trwa, programem zmierzającym do opracowania dla miast i gmin planów
niskoemisyjnych. Planów - dokumentów, które będą warunkiem i podstawą do tego, żeby
uzyskać wsparcie finansowe w nowej perspektywie finansowej. Każdy, kto będzie
chciał sięgnąć po środki na gospodarkę niskoemisyjną, taki program opracowany zgodnie
standardami unijnymi mieć powinien. My te programy wspieramy na poziomie 85 % dotacji
i realizujemy go w ramach osi priorytetowej dziewiątej (dziewięć trzy) przy wsparciu i
zaangażowaniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki, które w tym
działaniu pełni rolę instytucji pośredniczącej. Dyskutujemy w tej chwili nad przedłużeniem
terminu naboru do tego programu i niewykluczone, że damy szansę większej ilości
samorządów na opracowanie tej dokumentacji. Dzisiaj na blisko dwa i pół tysiąca jednostek
samorządowych

mamy

osiemdziesiąt

kilka

wniosków,

to

jest

zdecydowanie

za mało, żeby mówić o gotowości do nowej perspektywy finansowej. Dlatego zwracam się
do Państwa również z apelem, żebyście zechcieli Państwo zachęcić swoich partnerów
samorządowych do zainteresowania się tą możliwością finansowania.
Dziękuję uprzejmie.
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Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Bardzo dziękuję. Myślę, że trochę dziwnym jest, że trzeba zachęć do tego, żeby
sięgnąć po pieniądze, które są, ale chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi, bo zbliżyło
to nas bardziej do konkretów. Jesteśmy już blisko pieniędzy, że tak powiem. Już wiemy
trochę więcej na temat tego jakie konkretne programy, jakie konkretne projekty mogą liczyć
na wsparcie Państwowego Funduszu i Funduszy Wojewódzkich, które są bardzo cennym i
powiedziałbym bezcennym partnerem w realizowaniu. Bardzo serdecznie jeszcze raz
dziękuję.
Proszę Państwa, ochrona środowiska jest nie tylko sprawą, to już wcześniej się
pojawiło kilkakrotnie, nie jest zmartwieniem, czy problemem, czy domeną Ministerstwa
Środowiska i instytucji, które w tym obszarze działają, to olbrzymi obszar czy też fragment
naszej gospodarki. Dlatego też zaprosiłem i cieszę się, że jest dzisiaj z nami Pani Dyrektor
Małgorzata

Szczepańska

z

Departamentu

Wdrażania

Programów

Operacyjnych

w Ministerstwie Gospodarki, którą poproszę teraz o zabranie głosu.

5. Małgorzata Szczepańska,
Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w
Ministerstwie Gospodarki

Fundusze europejskie 2014 – 2020. Jakie wsparcie
dla ekologii i ochrony środowiska w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka bis?

Bardzo dziękuję Panie Senatorze za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie.
Rzeczywiście bardzo cenimy sobie takie horyzontalne podejście do kwestii ekologii, ochrony
środowiska, o którym mówiła Pani Minister Aneta Wilmańska i również Ministerstwo
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Gospodarki, głównie w obszarze właśnie niskoemisyjności, opracowuje specjalny program
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, który jest bardzo szeroko konsultowany, ale nie o tym
programie dzisiaj chciałabym powiedzieć.
W przyszłym, bo mowa jest cały czas o przyszłych programach operacyjnych,
w przyszłym programie Inteligentny Rozwój, Minister Gospodarki chciałby widzieć kwestie
rozwoju inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców głównie w obszarze, który wiąże się
z ochroną środowiska czyli niskoemisyjności, którą my jednak rozumiemy bardzo szeroko,
również jako wykorzystanie zasobów czy ograniczenia materiałochłonności, identyfikację
nowych substytutów surowcowych, czy też poprawę efektywności energetycznej, a także
poprawę efektywności gospodarowania odpadami. Wszyscy wiemy, że w swoich
komunikatach Komisja Europejska sygnalizuje konieczność reindustrializacji gospodarki
europejskiej i osiągnięcia dosyć ambitnych celów 20% PKB w 2020 roku, udziału przemysłu
w PKB 20%. Głównie Minister Gospodarki chciałby, żeby to był właśnie „zielony” przemysł,
dlatego też koniecznym wydaje nam się takie bardzo horyzontalne podejście i wsparcie
przedsiębiorców, którzy chcieliby realizować inwestycje, żeby one były właśnie
proekologiczne, żeby przyczyniały się do oszczędzania zasobów.

W przyszłym programie operacyjnym Inteligentny Rozwój
zaplanowano środki na poziomie 7,2 mld EURO.

W przyszłym programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, który tak jak wszystkie
krajowe programy operacyjne jest opracowywany głównie w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, zaplanowano środki na poziomie 7,2 mld EURO. To jest tylko wkład
europejski, do tego trzeba dołożyć 15 % wkładu krajowego. W ubiegłym tygodniu
zakończyły się konsultacje społeczne tego programu operacyjnego. Wydaje nam się,
przynajmniej od strony Ministerstwa Gospodarki, że jeszcze nastąpią jakieś zmiany
w poszczególnych osiach. Niezależnie od tego, jaki będzie kształt poszczególnych osi
programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, niewątpliwie kwestie niskoemisyjności będą
silnie akcentowane we wszystkich działaniach tego programu operacyjnego, ponieważ
jednym z takich dokumentów, który musi powstać dla uruchomienia programu operacyjnego
Inteligentny Rozwój jest Krajowa Strategia Inteligentnych Specjalizacji, gdzie zostały
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wybrane pewne obszary, w których w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, czyli
wszystkich działaniach, które są skierowane do przedsiębiorców, będą stosowane preferencje.
Jeszcze nie jest przesądzone, czy te preferencje będą polegały na jakimś wysokim
punktowaniu w konkursach, czy też będą dedykowane konkursy z pewną zabezpieczoną pulą
środków, ale na pewno wpisanie obszarów niskoemisyjności czy też efektywności
energetycznej w Krajowe Strategie Inteligentnych Specjalizacji zapewni horyzontalne
wsparcie w całym programie Inteligentny Rozwój.

Projekt Krajowej Strategii Inteligentnych Specjalizacji właśnie jest
poddawany konsultacjom społecznym.

Te założenia, projekt Krajowej Strategii Inteligentnych Specjalizacji właśnie jest
poddawany konsultacjom społecznym i na stronie Ministerstwa Gospodarki Państwo możecie
znaleźć link do informacji o nim. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że Minister Gospodarki
dostrzega konieczność właśnie takiego proekologicznego podejścia całej gospodarki i spośród
pięciu obszarów aż dwa dedykowane są obszarowi zrównoważonej energetyki. To obszar
surowców naturalnych i gospodarki odpadami. Czyli to są dwa obszary, które będą
uzyskiwały horyzontalnie w większości działań programu operacyjnego Inteligentny Rozwój
pewne preferencje. Nie chciałabym tutaj absolutnie mówić o środkach bezpośrednio
dedykowanych, ale już wpisanie w Strategię Inteligentnych Specjalizacji daje zapewnienie, że
kwestie będą uwzględniane w realizacji programu Inteligentny Rozwój. W ocenie Ministra
Gospodarki dobrze by było pewne środki jednak dedykować, zostawić pulę środków, które
byłyby specyficznie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcieliby stosować inwestycje
proekologiczne, którzy chcieliby stosować technologie, które są energooszczędne,
materiałooszczędne. Na ten temat trwają jeszcze dyskusje z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego, ale głównie te środki które będą wykorzystane, one skierowane będą do
przedsiębiorców, którzy będą chcieli prowadzić inwestycje związane z badaniami i rozwojem,
związane z prowadzeniem innowacji. I też nam bardzo zależy, żeby te innowacje, czy też
efekty prac badawczo-rozwojowych były zapewnione, żeby była możliwość wdrożenia ich do
rzeczywistej gospodarki, tak żeby ten efekt gospodarczy był. Wydaje nam się, że również
uwzględnienie takich kwestii niskoemisyjności w przyszłym programie operacyjnym, który
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będzie skierowany do przedsiębiorców, będzie możliwy na poziomie już ściśle
wdrożeniowym. To są kwestie bardzo szczegółowe o których nie chciałabym bardzo szeroko
mówić, ale już po efektach obecnego programu innowacyjnego, który nie był dedykowany
specjalnie na kwestie środowiskowe, miał zapewnić niewątpliwie zrównoważony rozwój,
widzimy, że mamy pewne obszary, czy to w zakresie gospodarki odpadami, czy też w innych
obszarach proekologicznych, gdzie przedsiębiorcy przychodzą z inwestycjami, z projektami,
które są właśnie dedykowane specjalnie na takie właśnie obszary. Głównie tutaj myślę o
gospodarce odpadami. Zidentyfikowaliśmy prawie 90 takich projektów, które są specjalnie
dedykowane na opracowanie technologii aby służyć poprawie naszej gospodarki odpadami.
Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję.

Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Ja bardzo dziękuję.
Ze swej strony powiem, myślę, że w imieniu wszystkich, że bardzo się cieszymy,
że jakaś część gospodarki jest traktowana jako ważny element budowy lepszego środowiska
i że także ze strony Ministra Gospodarki, Ministerstwa Gospodarki potencjalni beneficjenci
mogą liczyć na wsparcie, nie tylko ze względu na większą efektywność swojego
gospodarowania, jeśli chodzi o przedsiębiorców, ale także na poprawę jakości naszego życia.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę Państwa środowisko to oczywiście wiele sektorów, wiele
działów, wiele mniejszych fragmentów i nie o wszystkim da się powiedzieć podczas jednego
krótkiego spotkania. Wybraliśmy zatem kilka takich fragmentów, które być może też nas
przybliżą do tego jak różne sektory środowiskowe przygotowują się do nowej perspektywy
finansowej. Pierwszym z nich jest gospodarka wodna. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym
poprosić o zabranie głosu Panią Adrianę Dembowską, zastępcę Dyrektora Departamentu
Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
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6. Adriana Dembowska,
Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów
Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

Jak już obie moje przedmówczynie wspomniały, wszystkie realizowane projekty
muszą być zgodne z prawem unijnym, przede wszystkim z ramową dyrektywą wodną i może
się wydawać, że jest to główna i największa przeszkoda, aby w ogóle projekty ingerujące
w wody realizować.
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Tymczasem to nie do końca tak jest. To, czego wymaga od nas zarówno prawo unijne,
jak i Komisja Europejska, to jedynie bardzo wnikliwe i bardzo dokładne przeanalizowanie
tych przedsięwzięć, które chcemy zrealizować, tak aby mieć absolutną pewność, że dzięki
realizacji tych przedsięwzięć osiągniemy cele inne niż środowiskowe, które chcemy osiągnąć,
a opcje mniej ingerujące w środowisko są niedostępne czy to z powodów technicznych,
czy finansowych, czy jakichkolwiek innych. Szczegółowa analiza tych wszystkich projektów
musi obejmować ich wpływ na stan, my to nazywamy jednolitych części wód, na których one
są realizowane, ale również tych położonych w sąsiedztwie. Ta analiza musi uwzględniać
ocenę skumulowanych efektów różnych przedsięwzięć realizowanych w niewielkiej
odległości od siebie. Oczywiście musi tu być uwzględniona ocena oddziaływania na obszary
„naturowe”. To poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, o których wspomniałam. Jeżeli
alternatyw nie ma, należy zredukować środki łagodzące niekorzystne skutki tych
przedsięwzięć oraz przeprowadzić coś, co jest jednym z priorytetów ramowej dyrektywy
wodnej, czyli analizę kosztów i korzyści tego przedsięwzięcia. Te wszystkie elementy
składają się na masterplany, o których też już Pani Minister wspominała.

35

W pierwszej kolejności masterplany zostaną opracowane dla dwóch naszych
największych obszarów dorzeczy - dla Wisły i dla Odry. Natomiast dla pozostałych ośmiu
mniejszych też to zostanie przeprowadzone, lecz nieco później. Myślę, że jesteśmy na dobrej
drodze do rozpoczęcia faktycznej realizacji tego przedsięwzięcia. W tej chwili czekamy na
uprawomocnienie się decyzji o wyborze wykonawcy, który został wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego. Te projekty ocenione w masterplanach to będzie jedna część,
druga część, jeżeli w sposób najbardziej ogólny można podzielić wszelkie inwestycje
realizowane w szeroko pojętej gospodarce wodnej, to są projekty, które służą osiągnięciu tych
celów środowiskowych ramowej dyrektywy wodnej. W terminologii prawa wodnego jest to
nazywane programem wodno-środowiskowym krajów. W terminologii ramowej dyrektywy
wodnej, jest to określane po prostu programem działań. Wraz z innymi elementami, równie
ważnymi, ale nie kluczowymi dla tematu dzisiejszego spotkania, będą to elementy planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a dokładnie pierwszej aktualizacji tych
planów, która powinna wejść w życie w grudniu 2015 roku.
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Warto jednak zauważyć, że tak nie do końca mamy aż dwa lata na opracowanie tych
dokumentów, bowiem za nieco ponad rok powinniśmy rozpocząć konsultacje społeczne tych
dokumentów, a z naszego doświadczenia i interpretacji Komisji Europejskiej wynika,
że projekty, które zostaną opublikowane do konsultacji społecznych z punktu widzenia
administracji rządowej, która je przygotowuje, opracowuje, powinny być całością kompletną
i zamkniętą i zmiany, które będą w tych dokumentach, w projektach tych dokumentów
dokonywane, w zasadniczej części i w tych aspektach najważniejszych, powinny wynikać
prawie wyłącznie z uwag, zastrzeżeń, komentarzy, które wpłyną do nas w toku półrocznych
konsultacji społecznych. I to było wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Bardzo dziękuję. Dorzecze Wisły, Odry to rzeczywiście nasze największe zasoby
wodne i największe problemy z tym związane. Pewnie drugie tyle można by mówić
o jeziorach, które borykają się ze swoimi problemami, ale to pewnie przy innej okazji. Skoro
jesteśmy przy temacie wody, to chciałbym poprosić o zabranie głosu Panią Dorotę Jakutę,
Dyrektora Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
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7. Dorota Jakuta,
Dyrektor Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wszystkich Państwa
bardzo serdecznie witam w imieniu branży wodociągowo kanalizacyjnej. Tak jak Pan
Przewodniczący powiedział, jestem Dyrektorem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
Izby

która

zrzesza

ponad

450

przedsiębiorstw

wodociągowo-kanalizacyjnych.

85 % rynku wody pitnej to nasi członkowie. Gościmy tutaj na spotkaniu z Państwem wraz
z Panią Prezes i z Prezesami firm wodociągowych. Panu Przewodniczącemu bardzo
serdecznie dziękuję za zaproszenie nas, za możliwość przedstawienia, przede wszystkim
poznania zamierzeń odnoszących się do nowej perspektywy finansowej w zakresie obszaru
środowisko. Oczywiście nas szczególnie będzie interesowała gospodarka wodno-ściekowa,
bo chciałabym tutaj z tego miejsca podkreślić, że branża wodociągowo-kanalizacyjna na
przestrzeni ostatnich minionych 20 lat dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego i to
zarówno pod względem ekonomicznym, jak organizacyjnym, technicznym i inwestycyjnym.
To samorządy, to jednostki samorządu terytorialnego realizują krajowy program oczyszczania
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ścieków komunalnych, czyli w większości są to przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne.
Zanim przejdę do naszych rekomendacji dotyczących nowej perspektywy finansowej
w kilku dosłownie slajdach przedstawię to, co udało się osiągnąć.

Tak jak Państwo widzicie, długość sieci wodociągowej systematycznie nam wzrasta.
Wzrasta ona w sposób bardziej intensywny na terenach wiejskich.
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Dokładnie jest taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną. Wynika
to oczywiście z mniejszego stopnia zurbanizowania obszarów wiejskich. Tutaj mam pokazaną
różnicę, jaka jest pomiędzy długością sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w miastach
i na obszarach wiejskich
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Jak Państwo widzicie, o ile tereny miejskie są skanalizowane i zwodociągowane
prawie w 97 % , o tyle na terenach wiejskich jest to około 80 %. I tutaj jest do zrobienia
jeszcze trochę pracy. Zakładając, że nie całe tereny wiejskie muszą być zurbanizowane,
skanalizowane i z oczyszczalniami ścieków, bo oczywiście to może być nieekonomiczne,
zakładając, że połowa tej cyfry jest tą właściwą, to i tak jest dużo pracy jeszcze do
wykonania.

Kanalizujemy,

wodociągujemy,

budujemy

nowe

oczyszczalnie

ścieków,

rozbudowujemy je, a skoro są sieci, są oczyszczalnie, to oczywiście przybywa nam osadów
wytworzonych w ciągu roku i tu mamy perspektywę . W 2010 r. wyprodukowano 624 tys. ton
suchej masy osadowej. Perspektywa 2015 roku to 754 tys. ton suchej masy osadowej. A przed
nami dyrektywa osadowa, która od 2016 roku będzie zakazywała prostego składowania
osadu. Tutaj pokazuję Państwu strukturę wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni
komunalnych w 2011 roku.
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Jak widzimy procent składowania i ten procent „inne”, gdzie w tym również jest
składowanie na terenie oczyszczalni, jest jeszcze duży. Tutaj takie krótkie podsumowanie,
które było prezentowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podczas
Envikonu. 7

I tak jak tutaj Państwo widzicie, wybudowano ponad 60 tys. km sieci kanalizacyjnej,
324 nowe oczyszczalnie ścieków, 909 rozbudowano, zmodernizowano. Poniesione nakłady
to ponad 46 mld zł i zakres dodany z projektu - czwartej aktualizacji projektu Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ona cały czas jeszcze trwa, więc myślę, że
to też jest prognoza. I teraz to, co nam pozostaje jeszcze do wykonania do 2015 roku żeby
spełnić ramową dyrektywę wodną, ramową dyrektywę ściekową.

7

Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. (przyp. red.)
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Tak jak tu Państwo widzicie, do wybudowania jeszcze ponad 23 tys. km sieci
kanalizacyjnej, zmodernizowanie też ponad 2000, również oczyszczalnie ścieków są do
wybudowania, do zmodernizowania. Pozostaje także modernizacja części osadowej. I koszty
tych planowanych inwestycji to: systemy kanalizacyjne - ponad 18 mld zł, oczyszczalnie
ścieków - ponad 9 mld zł, zagospodarowanie osadów ściekowych - mamy tu wskazane 1mld
17 mln zł.
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Jest to kwota zaniżona, ale nie dyskutując tu nad tym, łącznie i tak pozostają nam
do wykonania prace na kwotę ponad 29 mld zł. Natomiast jak byłam na pierwszej konsultacji
programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Pan Minister Adam Ździebło mówił, że
na gospodarkę wodno-ściekową planuje się 3,8 mld euro. Nie wiem, czy coś się zmieniło.
Tak usłyszeliśmy. Zakładając, że to się potwierdzi, że ta kwota będzie utrzymana,
to jest ok. 16 mld. Więc jak Państwo widzicie, prawie połowy tej kwoty nie mamy, a więc
zrealizowanie, wywiązanie się z dostosowania się ramowej dyrektywy wodnej, ściekowej
uważam, że jest w Polsce zagrożone.

I teraz rekomendacje Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Zwracamy się
z apelem, z prośbą o zakończenie procesu wyznaczania i weryfikacji obszaru i granic
aglomeracji. Szanowni Państwo, Wodociągi uchwalają wieloletnie plany rozwoju swoich
inwestycji i chcą wiedzieć czy znajdują się na obszarze aglomeracji, czy nie. Wiąże się to ze
źródłem finansowania tych inwestycji. Ja chcę tylko przypomnieć, że w momencie, gdy
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych był uchwalany, było to bodajże w
2003 roku, było prawie 3000 aglomeracji. W tej chwili mówimy o 1647 i ten program jest
cały

czas

aktualizowany,

czyli

ileś

tych

firm

z

tego

programu

wypadnie
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i musimy szukać źródeł finansowania. Cieszy zapowiadany system krajowego wsparcia
inwestycji, bo myślę, że tych pieniędzy trzeba będzie szukać. Bardzo silnie tu apelujemy o
opracowanie takiego spójnego systemu informatycznego, który monitorowałby działania
inwestycyjne,

żebyśmy

mogli

pozyskiwać

informacje

on-line.

My

je

zbieramy

i bardzo często z różnych źródeł ta informacja jest różna. Jest też prośba o system bieżącego
monitorowania działań inwestycyjnych. Z uwagi na zbyt małe środki finansowe określone
w nowej perspektywie finansowej, apelujemy o zwiększenie środków na gospodarkę wodno–
ściekową i o opracowanie systemu wsparcia gmin, bo tak jak wykazałam, tych środków
będzie mało i musimy znaleźć źródła finansowania. Jak wiemy - przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne, które realizują ten proces inwestycyjny - koszt tych inwestycji
znajduje się w cenie za wodę i ścieki. Poziom wzrastania tej ceny jest też ograniczony, to jest
3% dochodu rozporządzalnego, więc ta cena nie może być większa, chyba, że gminy znajdą
środki żeby do tej ceny dopłacać, a jak wiemy, gminy też mają już swoje pułapy
maksymalnego zadłużenia, bądź do tego poziomu się zbliżają. Proszę Państwa, to co dla
branży jest największą bolączką i tutaj zwracam się z gorącą prośbą do Senatorów, do
Posłów, to prawo dla branży. My od kilku lat wnioskujemy, dwa lata temu złożyliśmy to w
Parlamencie,

zwróciliśmy

się

też

tutaj

do

Pana

Senatora,

w

sprawie

ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków. Mamy swoją ustawę konstytucję, która reguluje nasze zasady działania. Jesteśmy z tego opracowania bardzo
dumni, była to inicjatywa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, ale ta ustawa wymaga
nowelizacji. Pewne definicje są nieprecyzyjne i dotyczą właśnie tego procesu inwestycyjnego.
Chodzi o definicję przyłącza. Nie może być tak, że tę definicję określają sądy czy urzędy
ochrony konkurencji i konsumentów. My naprawdę, bardzo gorąco prosimy, żeby nad tą
naszą nowelizacją pochylić się. Również bardzo czekamy na nowelizację prawa wodnego.
Wiemy, że proces konsultacji trwa i tutaj też tej nowelizacji oczekujemy. Wyszło
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagospodarowania osadów ściekowych.
Zgłosiliśmy tam swoje uwagi. Rozwiązania zaproponowane w tym rozporządzeniu zaostrzają
warunki rolniczego wykorzystania osadu ściekowego. Zaproponowaliśmy tam swoje
rozwiązania, które takie zagospodarowanie nam umożliwią i bardzo prosimy o wsłuchanie się
w głos branży. Kolejna niezwykle ważna sprawa - prośba do Pani Dyrektor z Ministerstwa
Gospodarki. Jest ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zgłosiliśmy tam swoje propozycje.
Chcemy, apelujemy, prosimy, zaproponowaliśmy rozwiązania, aby osad ściekowy stał się
biomasą. Mówiło się tutaj dzisiaj o wspieraniu kogeneracji. Branża chciałaby w tym procesie

47

uczestniczyć i praktycznie też nie mamy dzisiaj odpowiedzi, czy jest to uwzględnione, czy
jest możliwość wprowadzenia rozwiązań.
Jeżeli będzie dobre prawo, znajdzie się system finansowania, wspierania inwestycji,
zakończy się proces wyznaczania aglomeracji, myślę, że ramowa dyrektywa wodna, ramowa
dyrektywa ściekowa, przed nami dyrektywa osadowa zostaną przez nasz kraj spełnione.
Dziękuję bardzo.
Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, Pani Przewodniczącej. Okazuje się, że nie wystarczy
uruchomić środki, sięgnąć do unijnej kasy, bo oprócz tych regulacji na poziomie krajowym, o
których na wstępie mówiła Pani Minister, trzeba dokonać jeszcze wielu prac legislacyjnych,
jest cały szereg drobniejszych, może niekoniecznie ustawowych regulacji, które są niezbędne,
żeby można było skutecznie realizować te programy. Oczywiście o tych ustawowych
regulacjach, o których Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektor mówiła przed chwilą,
rozmawialiśmy wielokrotnie. Doskonale rozumiem, na czym problem polega i zapewniam
o dalszym zainteresowaniu sprawą. Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa - ostatnie wystąpienie, ale również o sprawie dającej pewien przykład
tego, z czym się trzeba zmierzyć, i pewnie znowu moglibyśmy za chwilę usłyszeć, być może
usłyszymy o potrzebie ustawy o odnawialnych źródłach energii, z którą ten fragment
działalności gospodarczej, ale i środowiskowej się boryka. Mianowicie przechodzimy
do energetyki wiatrowej, którą wspominano dzisiaj już kilkakrotnie. Zatem witam Panią
Magdalenę Klerę–Nowopolską z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
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8. Magdalena Klera–Nowopolska,
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Dziękuję bardzo. Witam Szanownych Państwa. Bardzo dziękujemy za możliwość
przedstawienia Państwu poglądu sektora energetyki wiatrowej na to, jak będzie wyglądać
nowa perspektywa finansowa. Mamy też nadzieję zwrócić Państwa uwagę na temat, który
pośrednio wpływa na to, jak ta perspektywa może być realizowana, a mianowicie na
otoczenie prawne niekoniecznie związane z samymi programami operacyjnymi.
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Chciałabym zwrócić w szczególności uwagę na temat pewnych nadregulacji
lokalizacyjnych, z którymi mamy już teraz do czynienia w przypadku energetyki wiatrowej.
Energetyka wiatrowa wzbudza dosyć szeroką dyskusję. W związku z tym toczą się prace nad
zmianami zarówno strategii rozwoju województw, jaki i regulacji centralnych, które mogą
dosyć istotnie wpływać na możliwość realizacji takich inwestycji. Mówimy tutaj tak
naprawdę o inwestycjach, zarówno tych realizowanych przez przedsiębiorców, ale także tych
które są, czy też potencjalnie mogą być realizowane, w ramach partnerstwa publicznoprywatnego i ze wszystkich innych źródeł. Wśród tych najistotniejszych elementów
są właśnie kierunki rozwoju obrane w strategiach rozwoju województw, ale także na uwagę
zasługuje będąca aktualnie w procedowaniu ustawa tzw. krajobrazowa. Chciałam się w kilku
słowach do tego odnieść. Nie będę już dzisiaj mówić szczegółowo na temat ustawy o OZE,
ponieważ jak Państwo wiedzą, wieloletnie przeciąganie się prac nad tą ustawą oczywiście jest
także ogromnie limitujące dla branży, ale dzisiaj chciałabym się skupić bezpośrednio na tych
elementach, które wpływają na realizację regionalnych programów operacyjnych.
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Wiedzą Państwo, że regionalne programy bezpośrednio wynikają ze strategii, które są
przyjmowane przez poszczególne województwa, z jakichś kierunków, które one uznają za
kluczowe. I trzeba przyznać, że pomimo tego, że na poziomie centralnym spotykamy się już z
pewnymi ograniczeniami lokalizacyjnymi, z pewnymi barierami prawnymi, z którymi nie
możemy sobie poradzić, to na poziomie województw także pojawiają się różne dokumenty,
dodatkowe ograniczenia z którymi inwestor, który chciałby skorzystać ze środków RPO
realizując inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym energetykę wiatrową, musi się
zmierzyć. Dla nas istotny jest ten czwarty cel tematyczny, czyli wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

My reprezentujemy sektor energetyczny. Energetyka wiatrowa pięknie się wpisuje
w ten kierunek i tak naprawdę we wszystkie kluczowe elementy realizacji przyświecające
realizacji RPO, czyli podnoszenie konkurencyjności regionów poprzez generowanie
lokalnego wzrostu nowych miejsc pracy i przez promowanie trwałego zrównoważonego
rozwoju, czy podnoszenia życia mieszkańców. I tutaj mówię nie tylko o aspektach
ekonomicznych, ale także o jakości środowiska, które się przekłada na jakość tego życia.
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W obecnej perspektywie finansowej dosyć dużo, relatywnie 3,6% środków zostało
przeznaczonych na obszar „energia”. W ramach tego obszaru ujęta jest też energetyka
wiatrowa. I tutaj widać, że w kategoriach do których się energetyka wiatrowa zalicza (39), do
tej pory można powiedzieć zaplanowano, zaalokowano 3,6 %, natomiast niestety
wykorzystanie tych środków nie jest aż takie duże, choć widać w 2012 roku znaczny postęp w
stosunku do roku poprzedniego. Jednak wykorzystanie tych środków wydaje się być dobrze
rokujące dalszy rozwój. Tak to mniej więcej wygląda w nowej perspektywie.
Podział środków na pewno będzie dosyć istotnie odbiegał od tego co już znamy
i liczymy się jako sektor z tym, że wsparcie dla energetyki może wyglądać teraz zupełnie
inaczej.
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Chciałabym się skupić teraz głównie nad tymi elementami otoczenia prawnego,
czy też elementami otoczenia strategicznego, które mogą potencjalnie ograniczać możliwość
realizacji takich inwestycji, a więc także realizację, czy wykorzystanie środków w ramach
RPO.
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Jeżeli chodzi o wysokość środków na rozwój sektora energetyki wiatrowej, zależy ona
od strategii regionów, a one często są wrażliwe na czynniki polityczne. Decyzje
podejmowane o rozwoju takich a nie innych źródeł energetyki odnawialnej, lub o ich braku
rozwoju, są w pewien sposób podyktowane wizją rozwoju władz województwa. Nie zawsze
decyzje władz tutaj w pełni są sprzeczne na przykład z potrzebami mieszkańców
i na to Państwa też uczulamy dlatego, że mamy w Polsce kilka regionów, które na poziomie
społecznym cieszą się dużą akceptacją społeczną, natomiast przy realizacji konkretnych
inwestycji okazuje się, że dokumenty strategiczne, czy studia uwarunkowań lokalizacji
powodują, że te inwestycje są bardzo utrudnione a czasami wręcz są niemożliwe. Dosyć
istotnym tematem i teraz często pojawiającym się w województwach jest temat dokumentów studiów uwarunkowań lokalizacji zarówno odnawialnych źródeł jako całości, jak i takich
studiów, które są dedykowane tylko energetyce wiatrowej. Czasami przyjmują one formy
wręcz dokumentów delimitacyjnych czyli konkretnie wskazujących obszary z wykluczeniami
realizacji takich inwestycji, tudzież wskazujących jakieś rekomendacje.

Tutaj mamy przykłady kilku województw, które w ramach przygotowania takich
dokumentów bardzo znacznie ograniczyły sobie obszar rekomendowany do rozwoju. Wśród
tych województw znajduje się województwo kujawsko-pomorskie, które wskazało właściwie
jako rekomendowany 1 % powierzchni swojego województwa oraz warmińsko-mazurskie,
które w zasadzie wskazało jako typowy rekomendowany do rozwoju energetyki wiatrowej
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0,4 % całego województwa. Są to naprawdę niewielkie powierzchnie, które często po
przeprowadzeniu jednostkowej oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwią zupełnie
realizację tych inwestycji. W rzeczywistości nie są to właściwie dokumenty delimitacyjne
tylko w rezultacie limitujące rozwój tej energetyki. Pewnym tematem na poziomie
centralnym, który się także przenosi na etap regionalny, są pomysły na arbitralnie przyjęte
regulacje odległościowe. My się wielokrotnie wypowiadaliśmy na ten temat, jesteśmy zdania
- i tutaj trochę żałuję, że nie ma już Pani Minister Wilmańskiej z nami – my bardzo się
cieszymy, że jakieś kroki w temacie nowelizacji ustawy o ocenach oddziaływania na
środowisko będą wykonane, ponieważ po kilku latach funkcjonowania tej ustawy mamy już
obraz tego, jak należałoby te procedury zmienić tak, żeby były bardziej skuteczne i
jednocześnie szybsze, w taki sposób, żeby to było prorozwojowe dla przedsiębiorców i
zabezpieczało potrzeby ochrony środowiska. Także jest to jakaś alternatywa dla regulacji
odległościowych. No i temat, który pojawił się niedawno - ustawa krajobrazowa, w której
pewne regulacje, które już były proponowane na poziomie wojewódzkim, są przenoszone na
poziom centralny i zyskują zupełnie inny status a mianowicie status prawa miejscowego.

Tak jak już tutaj mówiliśmy, te regulacje potrafią być bardzo dotkliwe. Studia
uwarunkowań, dokumenty delimitacyjne potrafią bardzo ograniczyć dostępną powierzchnię
i w rezultacie chociaż te dokumenty nie mają mocy prawnej, nie są wiążące prawnie, nie
są prawem miejscowym, tak naprawdę bardzo spowalniają procedurę. Niestety powoduje
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to, że inwestycje zajmują więcej czasu, są także bardziej kosztowne i nie zawsze udaje się je
sfinalizować. Natomiast tematem, który jest bardzo istotny są propozycje w tzw. ustawie
krajobrazowej, czyli w prezydenckim projekcie ustawy zmieniającej niektóre ustawy
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. To relatywnie nowy temat, ale
istotny z naszego punktu widzenia dlatego, że wszystkie bardziej lub mniej wrażliwe
na czynniki polityczne regulacje, czy ograniczenia wprowadzane na poziomie województwa,
na podstawie zapisów tej ustawy mogą zyskać status prawa miejscowego. I to jest bardzo
duży kłopot. Tutaj już wielokrotnie było wspomniane, że należałoby zaktywizować gminy w
pozyskiwaniu środków i we wdrażaniu i realizacji inwestycji wykorzystujących środki unijne.
Natomiast w rzeczywistości na podstawie niektórych nowelizacji, które zaproponowano
między innymi w wyniku przeniesienia znacznej części władztwa planistycznego na poziom
wojewódzki, właściwa realizacja niektórych zadań własnych gminy, takich jak na przykład
realizacja planów zaopatrzenia w surowce, czy zaopatrzenia w energię i podejrzewam, że
takie inwestycje o jakich tu wspominano, czyli plany niskoemisyjne też będą trudne do
realizacji dlatego, że gmina nie będzie dysponowała już pełnym władztwem planistycznym na
swoim obszarze, nie będzie miała właściwie narzędzi do tego, żeby realizować taką politykę
energetyczną na swoim obszarze. To jest dosyć istotna sprawa, i na to zwracają również
uwagę liczne organizacje samorządowe że wychodzimy z założenia, że należałoby w tym
projekcie wprowadzić takie zmiany, tóre umożliwiałyby gminom przynajmniej uzgadnianie
tych zmian, które są proponowane, a nie tylko ich opiniowanie w sposób niewiążący. Dlatego,
że to tak naprawdę wiąże ręce gminom i uniemożliwia im realizację inwestycji. Decyzja o
rozwoju OZE powinna być decyzją ekonomiczną i prospołeczną, a w rzeczywistości czasami
jest podyktowana innymi czynnikami, które nie są tak naprawdę ani odzwierciedleniem
nastrojów społecznych, ani rzeczywistych możliwości rozwoju. Z naszych doświadczeń
można już wysnuć pewne wnioski i stąd nasze gorące prośby i rekomendacje tego w jakim
kierunku dalej iść, żeby możliwie jak najlepiej umożliwić rozwój energetyki odnawialnej na
przykład poprzez realizację RPO.
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To jest dosyć ważny temat - zapewnienie spójności, kompatybilności programów
wojewódzkich i dokumentów strategicznych. Czasami jest tak, że w tym samym
województwie strategia rozwoju województwa zakłada rozwój OZE, natomiast inne
dokumenty, studia rozwoju czy jakieś inne regulacje miejscowe uniemożliwiają go i są ze
sobą w sprzeczności. Potem przekłada się to także na brak możliwości zapewnienia środków
RPO na rozwój OZE. Warto zwrócić uwagę na rzeczywisty potencjał regionów. Istnieje
całkiem sporo dobrych, rzetelnych opracowań na temat tego, jakie są prawdziwe potencjały
poszczególnych województw. Spośród nich chyba najbardziej znane są opracowania Instytutu
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Energetyki Odnawialnej, które obrazują jak to wygląda na poziomie województw i jest to też
istotny przyczynek do

programowania programów RPO.

Oczywiście Inteligentna

Specjalizacja jest wszędzie tam, gdzie nie ma konfliktu z innymi ważnymi, społecznymi
funkcjami.

Należy

pomyśleć

o

rozwoju

zielonej

energetyki,

ale

nie

tylko

po to, żeby produkować energię, ale trzeba mieć też świadomość tego, że wpływa to na jakość
życia mieszkańców. Dosyć ciekawym przykładem takiego sposobu myślenia jest strategia
rozwoju województwa podlaskiego, w którym w pewnym sensie odczarowuje się turystykę
tego regionu i wskazuje się, że bez infrastruktury nie będzie tam mowy o bardzo
zorganizowanej turystyce. Z jednej strony jest to optymistyczne, ale po spotkaniu z władzami
regionu wiemy, że być może w tamtym regionie zostanie także przygotowany dokument,
który będzie studium uwarunkowań lokalizacji energetyki wiatrowej. W pewnym sensie
znowu te dokumenty pozostają ze sobą w sprzeczności i trudno powiedzieć czy nie będzie to
jakąś barierą w rozwoju energetyki wiatrowej. W celu zwiększenia świadomości tego jak to
wygląda, na pewno warto położyć nacisk na doradztwo, zwłaszcza promowanie rzetelnej
oceny oddziaływania na środowisko jako alternatywy wobec sztywnych regulacji,
dopasowanie form postępowania i środków do każdej inwestycji z osobna. Pozwolę sobie
jeszcze wrócić do tego poprzedniego slajdu, ponieważ tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, o
której nie zdążyłam powiedzieć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście wspieranie
bezpośrednie inwestycji jest bardzo istotne, ale równie istotne lub nawet istotniejsze jest
pośrednie wspieranie inwestycji poprzez poprawę stanu infrastruktury. I tutaj w szczególności
chodzi się o rozwój infrastruktury sieciowej i przeznaczenie środków na takie cele jak
przyłączenie inwestycji, OZE czy bilansowanie mocy w sieci. To są rzeczy, które na pewno
są perspektywiczne i które pozwolą zwiększyć tempo rozwoju tych inwestycji, a w
szczególności zwracam też uwagę na to, że większość inwestycji OZE wiąże się z wpływami
do budżetu gmin i tak naprawdę pozwalają im zabezpieczyć wkład własny na inne inwestycje,
są kołem zamachowym rozwoju regionalnego.
I

właśnie

do

zwrócenia

uwagi

na

spójność

dokumentów

centralnych

i regionalnych, bardzo Państwa zachęcam i dziękuję za możliwość wypowiedzi.
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Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Bardzo dziękuję. No i znowu garść, duża garść oczekiwań, rekomendacji i wskazania
problemów, które na bieżąco spotykają inwestorzy - ci, którzy mają przybliżyć nas
do realizacji różnych dyrektyw, którzy mają pomóc w wykorzystaniu tych środków unijnych.
Czasami tak jest, wspomniała Pani przed chwilą o przygotowywanej ustawie krajobrazowej,
że trudno rozstrzygnąć, trudno znaleźć ten złoty środek w sytuacjach, kiedy inwestycje
służące środowisku są jednak poważną ingerencją także w to środowisko. Znam takie
sytuacje, gdzie to prawo, czy rekomendacje miejscowe stanowią pewne utrudnienie, na
przykład do budowy elektrowni wiatrowych, ale też z drugiej strony wiem, czym to jest
spowodowane. Jak znaleźć ten złoty środek - pewnie nie jest łatwo, ale nie ma zdaje się
innego wyjścia.
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy w ciągu dzisiejszego spotkania przekazali
nam mnóstwo bardzo interesujących informacji. Mamy jeszcze troszeczkę czasu na dyskusję,
na mam nadzieję także pytania. Bardzo proszę.

9. Dyskusja
Włodzimierz Ehrenhalt,
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
W tej naszej dyskusji brakuje mi jednego elementu, mianowicie takiego wykazania, że
ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, czy też ekologia może być również
płaszczyzną zwiększania zatrudnienia i dochodów. To wcale nie znaczy, że to zawsze ma być
wspierane, dotowane i wydaje mi się, że potrzebne jest opracowanie takiego programu - nie
wiem kto to ma zrobić, pewnie Ministerstwo. Pan Dyrektor Ochwat zasugerował, że wsparcie
kolektorów słonecznych dało o ile pamiętam około 5 tys. miejsc pracy, między 3 a 5 tys.
miejsc pracy. Więc gdybyśmy poszli takim tokiem rozumowania jaki może być wzrost
zatrudnienia przy wykorzystaniu tych środków unijnych i zrobili taki program, i
skonfrontowali go z systemem wsparcia, czyli odjęli od systemu wsparcia, to mogłyby być
bardzo ciekawe wyniki. Mogłoby się okazać, że to jest płaszczyzna bardzo nośna i potrzebna
w Polsce, zwłaszcza że jest to zatrudnienie rozproszone, czyli w obszarach takich, w których
najbardziej jest oczekiwane. To jedna sprawa. Druga, należy również zdawać sobie sprawę,
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że myśmy opracowali program pokazujący, jak gminy mogą zarabiać np. na odnawialnych
źródłach energii, na biogazowniach, na mikroinstalacjach, na małych wiatrakach i zamiast
janosikowego mogą np. czerpać korzyści z działalności gospodarczej. To pierwsza kwestia.
Druga kwestia jest taka, że w nawiązaniu do wypowiedzi Pani, koleżanki ze Stowarzyszenia
Energii Wiatrowej, musimy sobie zdać sprawę ze skutków niewypełnienia przez Polskę
zobowiązań w zakresie OZE. Właściwie możemy powiedzieć, że po ograniczeniu
współspalania, jedynie energetyka wiatrowa i to lądowa pozwoli wypełnić te nasze
zobowiązania. Jeżeli oczywiście nie będzie miała wsparcia to nie wypełni, a skutki
niewypełnienia są dzisiaj nieznane. Być może, że będą niewielkie, a być może, że będą
wielkie i wpłyną na wielkość dotacji, wsparcia jakie mamy otrzymać z Unii Europejskiej.
Może się okazać, że w 2017 roku z powodu niewypełnienia zobowiązań możemy mieć pewne
kłopoty. Dziękuję.
Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Dziękuję bardzo. Czy któraś z Pań Dyrektor chciałaby to skomentować? Jest
to rzeczywiście głos bardzo ważny, ale ja myślę, że to nie do końca jest tak, że nie
ma świadomości, że rozwój branży ekologicznej, jeżeli mówimy o gospodarczej jej części,
nie przysparza miejsc pracy. Ja myślę, że w ogóle rozwój „przemysłu ekologicznego” nie
wynika wyłącznie z tego, że mamy do wypełnienia jakieś dyrektywy i zobowiązania unijne i
że tak nagle wzrósł poziom świadomości ekologicznej, ale także z tego, że to się zwyczajnie
opłaca. Jest jakieś zapotrzebowanie na które odpowiadają przedsiębiorcy i w związku z tym
zatrudniają pracowników. Trudno mi to dalej komentować.

Małgorzata Szczepańska,
Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w
Ministerstwie Gospodarki
To może ja krótko a propos wzrostu miejsc pracy i tego czy my to monitorujemy
w kontekście projektów realizowanych. Ja mogę powiedzieć o obecnej perspektywie
i programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Oczywiście w tej chwili z pamięci
podam dokładnie, ale wartości docelowe to jest ponad, chyba 42 tys. miejsc pracy w wyniku
całego wsparcia, ale niewątpliwie te projekty, które my identyfikujemy w Innowacyjnej
Gospodarce jako te, które są ukierunkowane proekologicznie, czyli projekty, które już
dotyczą bezpośrednio inwestycji dotyczących gospodarowania odpadami, czy inwestycji,
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które wiążą się ze zmniejszeniem materiałochłonności technologii, głównie technologii, bo to
inwestycje rozumiane jako wprowadzone w życie gospodarcze technologie, one generują
miejsca pracy. I oczywiście taką analizę pokazującą ile tych miejsc pracy powstało w
specyficznych projektach realizowanych przez przedsiębiorców, którzy wdrażają technologie,
które są jednocześnie ekologiczne, niskoemisyjne, jesteśmy w stanie przeprowadzić. Ja nie
jestem w tej chwili w stanie Państwu podać konkretnych liczb, bo nie chciałabym
wprowadzać w błąd, ale na pewno w Innowacyjnej Gospodarce to monitorujemy, bo to jest
jeden z głównych celów i wskaźników tego programu, to jest właśnie wzrost liczby miejsc
pracy u przedsiębiorców i to miejsc bezpośrednich, czyli tych które są tworzone bezpośrednio
w związku z

technologiami,

inwestycjami

realizowanymi

przez przedsiębiorców.

To oczywiście przekłada się na miejsca pracy pośrednie, które powstają w związku z tymi
inwestycjami u tych samych przedsiębiorców czy też u przedsiębiorców kooperujących.
To nie jest tak, że to w ogóle gdzieś znika komukolwiek z pola widzenia, bo to jest bardzo
ważna rzecz, która w obecnej perspektywie jest monitorowana. Pewnie w przyszłej
perspektywie takie wskaźniki, które nie są jakoś uwidocznione w programie, który miałby
zastąpić Innowacyjną Gospodarkę, gdybyśmy przeprowadzili głębsze analizy, takie dane
moglibyśmy wygenerować. Bardzo dziękuję.

Tadeusz Pilarski,
Wodociągi Jastrzębie Zdrój
Witam Państwa Tadeusz Pilarski Wodociągi Jastrzębie Zdrój, beneficjent środków
unijnych, a także twórca aglomeracji. Chciałem przede wszystkim podziękować Ministerstwu
Środowiska i ZG GW za wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Są bardzo dobre
i spełniają dyrektywy Unii Europejskiej, bo z poprzednimi nie było tak dobrze. Ale mając już
dziesięcioletnie

co

najmniej

doświadczenie

w

zakresie

tworzenia

i

uchwalania

poszczególnych, mamy kilka uwag i pytań do Państwa. Nie chciałbym Państwa zanudzać
tematem, bo one są dość szczegółowe. Mamy olbrzymią prośbę, aby odpowiedzialni
pracownicy ZG GW czy Ministerstwa Środowiska spotkali się z przedstawicielami Izby
Gospodarczej „Wodociągi Polski”, po to, by omówić pewne sprawy, dowiedzieć się w jaki
sposób je stosować i sprawnie te przede wszystkim zmiany aglomeracji wprowadzić, bo na
dzień dzisiejszy jest kilka takich punktów, które praktycznie umożliwiają realizację.
A od aglomeracji zależy to, czy wywiążemy się z dyrektywy Unii Europejskiej. To 50%,
można powiedzieć, sukcesu. Dlatego bardzo bym prosił, aby Państwo z nami się spotkali,
byśmy

mogli

po

prostu

przekazać

swoje

wątpliwości.

Nie
62

są one wielkie, myślę, że pewne sprawy uda się uzgodnić, że wywiążemy się względem Unii
Europejskiej. Bardzo dziękuję.
Senator Michał Wojtczak,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Ja bardzo dziękuję. Myślę, że prośba jest ze wszech miar uzasadniona i że efektem
dzisiejszego spotkania będzie bardziej konkretne spotkanie to wszyscy powinni być z tego
zadowoleni, więc ja przyłączam się do prośby, żebyście Państwo mogli się tam
na jakieś spotkanie umówić. Pani Dyrektor Aleksandra Malarz Ministerstwo Środowiska.

Aleksandra Malarz,
Ministerstwo Środowiska
Ja tylko chciałam powiedzieć, że reagujemy szybciej niż prośby są artykułowane. Już
poszedł e-mail do moich Szefów, że jest prośba o takie spotkanie. Także dzięki narzędziom
technicznym mam nadzieję, że wkrótce się uda. Dziękuję.

Henryk Milcarz,
Wodociągi Kieleckie
Henryk Milcarz, Wodociągi Kieleckie, ale też i polskie, bo jestem członkiem właśnie
„Wodociągów

Polskich”.

Chciałem

na

ręce

Pana

Przewodniczącego

przekazać

podziękowania za możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do
Spraw

Ochrony

Środowiska.

Chciałbym

podziękować

wszystkim

osobom,

które

przygotowały i przedstawiły nam prezentacje, one są bardzo interesujące, pokazujące jak
ogromny wysiłek czeka nas wszystkich w najbliższym czasie. Chciałbym również
podziękować osobiście Panu Przewodniczącemu za ciepło wyczuwalne dla branży i słowa
otuchy dodawane w odpowiedzi na apel Pani Dyrektor Doroty Jakuty. Szanowni Państwo, ja
również chciałbym mocno i gorąco prosić, i ponawiam tutaj prośbę Pani Dyrektor, aby
Parlament był uprzejmy pochylić się nad projektem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
projektem zmiany prawa wodnego, ale w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
dlatego, że brak dostosowań do czasów w których żyjemy komplikuje strasznie życie nie
tylko nam, bo my w końcu bierzemy za to pieniądze, ale ludziom, którym my służymy. Mało
tego, to instytucje, w tym UOKiK, różnie interpretują, różnie patrzą na te problemy, obciążają
karami wodociągi. Tak naprawdę przecież nie obciążają Prezesa Milcarza czy też Tadzia, ale
naszych odbiorców, czyli obywateli. Odnosząc się do tych materiałów, które tutaj były
prezentowane, chcę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, bo z jednej strony jako obywatel,
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człowiek, bardzo się cieszę, że taka ogromna i ciekawa propozycja jest skierowana do Polski
na rzecz środowiska, lecz jako już szef firmy to trochę mniej. Dlatego, że do branży był w
zasadzie skierowany taki jeden niewielki akapit, w którym była mowa o tym, że będzie
można nadal modernizować i rozbudowywać oczyszczalnie. Woda to tylko kompleksówka i
oczywiście zagospodarowanie osadów. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem po
modernizacji oczyszczalni w ramach bieżącej perspektywy łącznie z wybudowaniem spalarni,
jestem w trakcie realizacji bardzo dużego projektu właśnie kompleksowego ochrony wód
podziemnych, także w zasadzie cieszę się, że być może inni będą mogli skorzystać.
Chciałbym zadać dosłownie kilka pytań dotyczących tzw. odnawialnych źródeł.
Firma, którą kieruję od lat, jest producentem energii z biogazu i powiem szczerze, że różne
pojawiają się opinie co do przyszłości tzw. świadectw pochodzenia. Jeśli by była możliwość
to bardzo bym prosił o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie, jakie są kierunki,
na co się mamy nastawiać. Powiem krótko dlaczego o to pytam. Utrzymywanie generatorów
to są ogromne pieniądze i jeśli świadectwa miałyby umrzeć śmiercią naturalną,
to przestaniemy produkować energię elektryczną. Smutne, ale tak to jest. Kolejna rzecz: jaka
będzie polityka państwa w zakresie zagospodarowania osadów? Bo tak jak powiedziałem,
moja firma wybudowała spalarnie. Fajna rzecz i nawet chodzi. Natomiast jak porównamy
koszty utylizacji tych osadów to są one niebotyczne. I gdyby społeczeństwo było
na wyższym poziomie rozwoju, również świadomości ekologicznej, nie byłoby problemu.
Natomiast ludzie w żaden sposób nie mogą zrozumieć dlaczego to wszystko kosztuje
i że to jest dla ich dobra. Uważają wręcz odwrotnie. Trudno mówić o problemach jakie temu
towarzyszą, a wielu kolegów jest w sytuacji takiej, że nie wie co dalej robić. Jeśli chodzi
o gospodarcze wykorzystanie tych osadów - ta możliwość chyba się już w Polsce kończy, a
jak nie to się skończy i chciałbym zapytać co dalej. Chciałbym dotknąć tematu, który może
nie wiąże się ściśle z tym tematem, z którym się tutaj spotykamy, ale w Sejmie jest
procedowana ustawa o powiatach metropolitalnych. Tam jest między innymi przewidziane, że
wodociągi, mówiąc krótko, będą należały do gminy, miasta zobowiązane będą przekazać je
na mocy ustawy powiatom. Teraz pytanie: co mają zrobić gminy i miasta, które były
beneficjentami, pozaciągały pożyczki, zobowiązania, a w moim przypadku to firma jest
beneficjentem, czyli wszystkie obciążenia wzięliśmy na siebie? Wprawdzie jest zapis w tym
projekcie, że powiaty przejmą wodociągi również ze zobowiązaniami. Nie bardzo sobie to
wyobrażam, bo przecież te zobowiązania jeżeli przejmą miasta i kilka powiatów to będą
niewyobrażalne. Pytanie, skąd te pieniądze i co dalej w ogóle z tą sprawą, jeśli można by
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było? Bo to jest temat, który trochę niepokoi i wielu ludzi nie wie, czy dalej wchodzić w te
działania inwestycyjne z wykorzystaniem środków unijnych, czy też nie. Chciałem zapytać
ponieważ słyszałem i bardzo się cieszę, że będzie uchwalona strategia gospodarki wodami i
chciałbym się zapytać, jaka rola w tej gospodarce będzie dotyczyć właśnie firm, które
gospodarują wodami pitnymi. Dziękuję bardzo.

Mieczysław Kostyro,
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
W Polsce wybudowaliśmy w ramach środków unijnych bardzo dużo kanalizacji,
bardzo dużo wodociągów. Jeśli chodzi o kanalizację i ilość podłączeń, czyli tego finalnego
efektu ekologicznego, sytuacja nie jest zła, bo to się wszystkim mieszkańcom, inwestorom
opłaci. Od strony ekonomicznej, likwidacji szamba, ale także estetycznej i tak dalej. Jeśli
chodzi o wodociąg to w pierwszych grantach efektem było podłączenie i umożliwienie
nieruchomościom podłączenia się do wodociągu. Dzisiaj bariera, żeby osiągnąć finalny efekt
jest bardzo duża. Nie występuje ona tak jak w kanalizacji, nie ma efektu ekonomicznego i nie
ma efektu estetycznego. Za to trzeba zapłacić a potem płacić do przedsiębiorstwa pieniądze za
każdy m3 wody. Miasta, które były słabo zwodociągowane teraz mają ten problem, że
mieszkańcy nie podłączają się. Mam pytanie, czy prośbę. Jeśli chodzi o kanalizację
Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz mają programy podłączeń nieruchomości
w granicach nieruchomości, czyli na terenie prywatnego inwestora. Są takie programy
dofinansowania ok. 45 %. O wodzie zapomniano w ogóle. Ja wiem, że w kraju cały problem
wody w stosunku do kanalizacji jest mały i Pani Dyrektor Jakuta przedstawiła ilości
wybudowanych sieci kanalizacji, zaprezentowała jak to wyglądała. Ale są rejony, które nie
posiadały wodociągów i są to miasta. I dzisiaj problem podłączeń istnieje. Gminy nie myślą o
tym, żeby dofinansować przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mają też barierę od strony
prawnej, bo jest to nieruchomość prywatna i przyłącza nie można sfinansować. Dlatego mam
prośbę. Ja wiem, że dzisiaj mi nikt nie odpowie na to, ale mam prośbę żeby pomyśleć
o wodzie, by nieruchomości, które mogą się podłączyć i wydaliśmy unijne pieniądze i leżą
te pieniądze bezefektywnie w ziemi, żeby zaczęły pracować efektywnie. To jest jedna sprawa,
drugą kieruję do Pana Prezesa z Kielc. Jeśli chodzi o spalarnie, myślę, że brakuje programu
centralnego. Spalarni nie powinno budować moim zdaniem przedsiębiorstwo, tylko powinien
być centralny program budowy spalarni, aby była ona umiejscowiona najbardziej efektywnie,
w najlepszym miejscu i dla społeczności lokalnych i dla przyrody. I powinno to być
finansowane z grantów, czy z pieniędzy centralnych zarządzanych trochę w innej formule, by
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nie były one własnością przedsiębiorstw czy to wodociągowych czy to przedsiębiorstw, które
zajmują się gospodarką odpadami. Ale to taki ogólny wniosek. Nie bójmy się słowa
„centralizacji”, bo ono może być dobre dla ekologii, dla finansów, dla ekonomii i dla
społeczności. Dziękuję.

Małgorzata Szczepańska,
Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w
Ministerstwie Gospodarki
Ja bardzo króciutko, bo było pytanie o nową ustawę OZE i poszanowanie zachowania
świadectw pochodzenia.

Ja chciałam zgłosić zastrzeżenie,

nie

jestem absolutnie

zaangażowana w proces tej ustawy, dlatego też informacje które mam są bardzo ogólne. Z
tego, co zostało mi przekazane to są oczywiście pewne założenie i pewna propozycja, która
zakłada utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych
źródeł energii, co zdaniem Ministra Gospodarki ma zagwarantować poszanowanie praw
nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem
w życie nowej regulacji ustawowej. To jest generalne założenie. Nie chciałabym wchodzić w
szczegóły, natomiast ogólnie zasada poszanowania praw nabytych przy kształtowaniu każdej
regulacji ustawowej powinna być. Także z zastrzeżeniem, że to jest bardzo generalna
informacja z września tego roku, taką chciałam Państwu przekazać. (Głos z Sali - Bardzo
przepraszam chciałam się tylko upewnić, być może ja się przesłyszałam, że dotyczy to tylko
wszystkich istniejących przed wejściem w życie przepisów, bo my jesteśmy w trakcie
realizacji.) Myślę, że odpowiednim takim miejscem jest Ministerstwo Gospodarki i
Departament Odnawialnych Źródeł Energii, tam na pewno Państwo uzyskacie wszystkie
szczegółowe informacje. Proszę przyjąć zastrzeżenie, że to jest bardzo ogólna informacja.
Głównym celem jest poszanowanie praw nabytych, tak jak przy każdym tworzeniu prawa to
jest ogólna zasada, która powinna być poszanowana.

10.

Podsumowanie Senator Michał Wojtczak, Przewodniczący

Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”
Dziękuję bardzo. Pytań szczegółowych mogłoby się posypać bardzo wiele, ale też nie
to było celem naszego spotkania, żeby zdobyć informację na bardzo szczegółowe, konkretne
pytania. Ja myślę, że cel zasadniczy został osiągnięty. Dowiedzieliśmy się jakie są priorytety,
jak może wyglądać i prawdopodobnie jak będzie wyglądało finansowanie środowiska szeroko
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pojętego w nowej perspektywie finansowej, od bardzo ogólnych założeń, od tego jakie
jeszcze prace legislacyjne czekają rząd, parlament, po bardziej skonkretyzowane informacje
jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czy już później z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska. Jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowania dla tych którzy
przygotowali te informacje. Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu.
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INFORMACJA O SKŁADZIE, ZAKRESIE ZAINTERESOWAŃ I DZIAŁALNOŚCI
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU” ORAZ INNYCH
ZESPOŁACH SENACKICH

Zespoły

senackie

i

parlamentarne

są

apolitycznymi

grupami

skupiającymi

parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów określonych w ich regulaminach
wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły
ustalają samodzielnie.
Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz
regulaminu Senatu lub Sejmu. Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości
Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. Senatorowie
obecnej kadencji uczestniczą w pracach blisko trzydziestu zespołów senackich i
parlamentarnych. Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku” jest jednym z nich. Został
utworzony w celu wspierania przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem,
krzewienia świadomości uwarunkowań ekologicznych wśród młodzieży i osób dorosłych,
uczestnictwa w pracach planistycznych i programowych odnoszących się do infrastruktury
społecznej i technicznej w celu zachowania zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju
oraz wspierania rozwoju instytucji o organizacji angażujących się w ochronę środowiska.
Przewodniczy mu senator Michał Wojtczak, w skład wchodzą ponadto senatorowie: Łukasz
Abgarowicz, Grzegorz Bierecki, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Ryszard Górecki, Maciej
Grubski, Andrzej Grzyb, Kazimierz Kleina, Andrzej Kobiak, Andrzej Misiołek, Ireneusz
Niewiarowski, Bogdan Pęk, Leszek Piechota, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Grażyna
Sztark, Grzegorz Wojciechowski, Jan Wyrowiński i Alicja Zając oraz posłowie: Joanna
Bobowska, Andrzej Buka, Stanisław Gawłowski, Tomasz Głogowski, Mariusz Orion
Jędrysek, Domicela Kopaczewska, Leszek Korzeniowski, Tomasz Lenz, Marek Łatas,
Zbigniew Rynasiewicz i Tomasz Szymański.
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ZESZYTY ZESPOŁÓW SENACKICH
Do chwili obecnej zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące
zorganizowane przez nie konferencje:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei
żelaznych? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. )
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z konferencji
14 grudnia 2009 r. )
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r. )
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały
z konferencji 9 grudnia 2009 r. )
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji 15 grudnia
2009 r. )
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji 14 grudnia
2009 r. )
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. )
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie
Dolnej Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r. )
9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie
Dolnej Wisły) (materiały po konferencji 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)
10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji 25 listopada 2010 r.)
11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji 8 lutego 2011r.)
(wersja na płycie)
12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura - tożsamość - język (maj 2012r.)
13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały na
konferencję 19 lutego 2013 r.)
14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji 6 listopada
2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji 15
października 2012 r.)
16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych (materiały
z konferencji 11 grudnia 2012 r.)
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17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy
usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji 20 marca
2013r.) (wersja na płycie)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji 16 kwietnia 2013 r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014
– 2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” z dnia 23
października 2013 r.)

Serię Zeszytów Zespołów Senackich redagują Piotr Świątecki i Dorota Wojucka z Biura
Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu
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