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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

 
 

Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” 

 

 

 

Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku” został utworzony 1 lutego 2012 roku,  

w celu wspierania przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz krzewienia 

świadomości uwarunkowań ekologicznych wśród młodzieży i osób dorosłych.  

 

 

Zespół zorganizował posiedzenia 20 lutego i 9 lipca oraz konferencję w dniu 23 

października 2013 r.   

 

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu poświęcone problematyce 

wydobycia gazu łupkowego jako wyzwania dla gospodarki wodnej. Posiedzenie odbyło się  

z udziałem Izby Gospodarczej, Wodociągów Polskich oraz Akademii de Virion - Fundacja. 

Celem posiedzenia było przybliżenie tematu wydobycia gazu łupkowego. Starano się również 

odpowiedzieć na coraz powszechniej pojawiające się pytanie, czy Polskę - kraj niezbyt 

zasobny w wodę - stać na wydobycie gazu łupkowego. Powszechne jest bowiem przekonanie, 

że eksploatacja gazu łupkowego pochłonie zbyt dużo wody. Oczekiwano jednocześnie 

odpowiedzi na pytanie, jak duże jest zagrożenie, ze strony użytych do wydobycia gazu 

łupkowego technologii (związki chemiczne), na jakość wód podziemnych, które stanowią 

główne źródło zaopatrzenia dla ludności. Wystąpienia nie rozwiały wątpliwości, ile 

rzeczywiście występuje w Polsce gazu łupkowego. Jednak nawet najbardziej pesymistyczne 

szacunki wskazują na to, że gaz łupkowy jest tematem strategicznym.  

 

Dnia 9 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego omówiono problematykę 

energetyki wiatrowej w kontekście krajobrazu i środowiska. Współorganizatorem spotkania 

było Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dyskusję inwestorów energetyki 

wiatrowej i członków zespołu wywołała inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP dotycząca 



uporządkowania wykorzystywania przestrzeni publicznej do celów reklamowych oraz 

zrównoważonego wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w kontekście 

ochrony krajobrazu i dziedzictwa narodowego. W dniu 1 lipca 2013 r. do Sejmu trafił projekt 

ustawy (druk sejmowy nr 1525) o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu. Zorganizowana debata dotyczyła wpływu proponowanych 

zapisów na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Podkreślano między innymi, że bariery 

rozwoju tworzą nadal długotrwałe oraz bardzo często zmieniające się procedury wydawania 

niezbędnych decyzji oraz przedłużające się prace nad ustawą o OZE, które to powodują coraz 

wyraźniejsze ograniczenie tempa rozwoju sektora oraz wycofywanie się inwestorów  

z polskiego rynku. Przewodniczący zespołu podsumowując spotkanie podkreślił, że choć 

obecnie nie istnieje pełna symbioza pomiędzy energetyką wiatrową, krajobrazem  

i środowiskiem, to jednocześnie brak jest również podstaw do tego by traktować zależności 

pomiędzy tymi elementami jak sytuację konfliktową. 

 

Dnia 23 października zespół zorganizował konferencję pt. „Ekologia i ochrona 

środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”.  

Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska udzieliła 

wypowiedzi na temat „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej – wyzwania dla 

ekologii i ochrony środowiska”. System finansowania ochrony środowiska w Polsce tworzy 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze te zainwestowały  

w inwestycje w obszarze ochrony środowiska ponad 62 mld złotych. 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. 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 oraz kontynuacja Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków. Pani minister podkreśliła, że wyjątkowo po raz pierwszy nowa 

perspektywa finansowa obwarowana jest warunkami ex ante. Pierwszy z nich związany jest  

z zarządzaniem ryzykiem i tym samym adaptacją do zmian klimatu to jest przygotowanie 

strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. 

Drugim największym wyzwaniem w kontekście warunków ex ante, czyli tych warunków, 

których spełnienie pozwoli nam na korzystanie ze środków polityki spójności jest 



przygotowanie masterplanów dla dorzeczy Wisły i Odry. Kolejnym warunkiem, który jest 

związany z obszarem gospodarki odpadami jest poprawny, czyli zgodny z dyrektywami 

odpadowymi Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami i wojewódzkie plany. 

Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 

Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, udzieliła informacji na temat 

tego na jakie wsparcie dla ekologii i ochrony środowiska możemy liczyć z globalnej puli 

środków. Pani dyrektor podkreśliła, że przygotowując programy operacyjne robiliśmy to 

w oparciu o wyznaczone cele tematyczne opracowane przez Komisję Europejską i na 

podstawie też wskazań, również priorytetów całej Unii Europejskiej, staraliśmy się 

dostosować ten program również do potrzeb i wymogów krajowych. Program Infrastruktura  

i Środowisko podzielony został na 8 osi priorytetowych. Pierwsza oś priorytetowa dotyczy 

promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Będzie ona realizowana 

w postaci termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, jak również budynków 

mieszkalnych oraz budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych i inwestycji na rzecz 

ograniczenia straty energii, głównie w ciepłownictwie, czy sektorze chłodniczym oraz energii 

skojarzonej. Kolejna oś priorytetowa to oś dotycząca ochrony środowiska i dostosowania do 

zmian klimatu. Wśród takich działań będzie rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz ochrona 

brzegów morskich zwracając uwagę głównie na metody przyrodnicze tego typu działań oraz 

poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy. Proponujemy takie 

działania przyrodnicze, jak naturalna retencja, czy też mała retencja. Innym priorytetem jest 

priorytet transportowy związany z rozwojem sieci dróg i kolei w ramach transeuropejskiej 

sieci transportowej, również transport śródlądowy, transport morski i intermodalny, wsparcie 

transportu miejskiego w tym niskoemisyjnego transportu miejskiego.  

Ryszard Ochwat, Dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej przedstawił „Założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014 – 2020”. Dyrektor Ochwat zauważył, że Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zalicza się do tych instytucji, które wierzą, że nowa 

perspektywa będzie diametralnie inna, lub bardzo różniąca się od aktualnych doświadczeń  

z tej perspektywy finansowej. Narodowy Fundusz w ciągu ostatnich dwóch lat, wdraża 

programy, które przygotowują rynek polskich inwestorów do absorpcji środków pomocowych 

w nowej perspektywie. 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 tak ciepło jak i energię elektryczną zgodnie z intencją ustawodawcy zmierzającą 

do samozaopatrzenia w tym małym minimalnym wymiarze. Przygotowujemy również w tej 

chwili wspólnie z EBOR - em taki program dla małych, średnich przedsiębiorstw nazwany  

PolSEFF 2. Mały i średni przedsiębiorca, który ma zdefiniowane potrzeby inwestycyjne,  

w obszarze urządzeń i obiektów, będzie mógł uzyskać wsparcie mieszane dotacyjne  

i pożyczkowe. 

 

Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych  

w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła informacje o tym jakie wsparcie dla ekologii 

i ochrony środowiska przewidziano z Funduszy Europejskich 2014 – 2012. W przyszłym 

programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, który jest opracowywany głównie w 

Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, tak jak wszystkie krajowe programy operacyjne 

zaplanowano środki na poziomie 7,2 mld EURO, do tego wniesione zostanie 15 % wkładu 

krajowego. Kwestie niskoemisyjności będą silnie akcentowane we wszystkich działaniach 

tego programu operacyjnego. Jednym z dokumentów, który musi powstać dla uruchomienia 

programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest Krajowa Strategia Inteligentnych 

Specjalizacji, gdzie zostały wybrane pewne obszary preferencyjne kierowane do 

przedsiębiorców. Projekt Krajowej Strategii Inteligentnych Specjalizacji jest poddawany 

konsultacjom społecznym.  

 

Adriana Dembowska, zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów 

Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej wypowiedziała się na temat 

gospodarki wodnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskie. Pani dyrektor 

zwróciła uwagę, że szczegółowa analiza projektów musi obejmować ich wpływ na stan 

jednolitych części wód, na których one są realizowane, oraz również tych położonych  

w sąsiedztwie. Analiza musi uwzględniać ocenę skumulowanych efektów różnych 

przedsięwzięć realizowanych w niewielkiej odległości od siebie. Oczywiście musi tu być 

uwzględniona ocena oddziaływania na obszary „naturowe”. W pierwszej kolejności 

masterplany zostaną opracowane dla dwóch naszych największych obszarów dorzeczy, tj. dla 

Wisły i dla Odry. Natomiast dla pozostałych ośmiu mniejszych dorzeczy zostanie to 

przeprowadzone później.  

 

 



Dorota Jakuta, Dyrektor Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” udzieliła 

wypowiedzi na temat rekomendacji branży wodno-kanalizacyjnej w nowej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej. Na wstępie wypowiedzi zwróciła się do uczestników 

konferencji się z apelem o zakończenie procesu wyznaczania i weryfikacji obszaru i granic 

aglomeracji. Wiąże się to ze źródłem finansowania ulokowanych tam inwestycji. Z uwagi na 

zbyt małe, jej zdaniem, środki finansowe określone w nowej perspektywie finansowej, 

apeluję o zwiększenie środków na gospodarkę wodno–ściekową i o opracowanie systemu 

wsparcia gmin. Zdaniem pani dyrektor nowelizacji wymaga ustawa  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków. Pewne definicje są 

nieprecyzyjne, w szczególności definicja przyłącza. Oczekuje również na nowelizację prawa 

wodnego w części dotyczącej warunków wykorzystania osadu ściekowego. Proponuje, aby 

osad ściekowy uznany został za biomasę.  

 

Magdalena Klera–Nowopolska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 

omówiła problematykę rozwoju energetyki wiatrowej w nowej perspektywie finansowej 2014 

– 2020. W swej wypowiedzi podkreśliła, że wysokość środków na rozwój sektora energetyki 

wiatrowej zależy 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 podyktowane wizją rozwoju władz województwa. Nie zawsze decyzje 

władz są sprzeczne z potrzebami mieszkańców. 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. 

Pani Magdalena Klera–Nowopolska uważa, że decyzja o rozwoju OZE powinna być decyzją 

ekonomiczną i prospołeczną. Utrzymuje, że wspieranie bezpośrednie inwestycji jest bardzo 

istotne, ale równie istotne lub nawet istotniejsze jest pośrednie wspieranie tych inwestycji 

poprzez poprawę stanu infrastruktury. W szczególności rozchodzi się o rozwój infrastruktury 

sieciowej i przeznaczenie środków na takie cele jak przyłączenie inwestycji, OZE czy 

bilansowanie mocy w sieci.  

 

Podsumowując konferencję przewodniczący Zespołu uznał, że cel zasadniczy został 

osiągnięty. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jakie są priorytety, jak może wyglądać i 

prawdopodobnie jak będzie wyglądało finansowanie środowiska 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 i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

Senator Michał Wojtczak wyraził zgodę na objęcie akcji „Eko – miasto – zwiększenie  

świadomości ekologicznej mieszkańców” honorowym patronatem przewodniczącego 

Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”.  

 

 

 

 

               Przewodniczący 

 

Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” 

 

       Michał Wojtczak 


