NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 25 lutego 2009 r.
Nr posiedzenia: 04

Posiedzeniu przewodniczył:
Porządek posiedzenia:

senator – przewodniczący komisjiZdzisław Pupa.
1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli monitoringu
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.
2. Przyjęcie planu pracy.
3. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Lucjan Cichosz, Jan Dobrzyński, Stanisław
Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek, Zdzisław
Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Najwyższa Izba Kontroli:
− dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego Tadeusz Bachleda –Curuś,
− z-ca
dyrektora
Departamentu
Środowiska,
Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego Teresa Warchałowska,
− doradca Alicja Gruszecka,
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski,
− Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:
− kierownik Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Oddz. Morski w
Gdyni Włodzimierz Krzymiński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przedstawiciel NIK Tadeusz Bachleda-Curuś, przedstawił wyniki kontroli monitoringu środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Stwierdził, że NIK mimo, iż pozytywnie oceniła wykonanie
badań monitoringowych w latach 2005-2007, to jednak zwróciła uwagę na wiele nieprawidłowości.
Negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu finansowania i systemu nadzoru realizacji zadań
monitoringowych. Jako jedną z przyczyn tego stanu NIK wskazała brak ustawowego nadzoru Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska nad wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska. Ten brak
nadzoru powodował dowolność działań inspektoratów oraz niepełną realizację badań monitoringowych.
Dodatkowy problem stanowią: niewystarczające finansowanie badań przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także czasochłonne procedury przyznawania środków finansowych.
T. Bachleda-Curuś wskazał również na niedobory kadrowe w wojewódzkich inspektoratach,
niewystarczające wyposażenie i niepełną akredytację laboratoriów.
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W dyskusji udział wzięli: senatorowie: Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Wojciech
Skurkiewicz, Andrzej Grzyb. Senatorowie pytali m.in. o:
− obecny stan zanieczyszczenia naszego obszaru Morza Bałtyckiego ( oraz jak „wypadamy „ natle
− obszarów innych państw);
− koszty monitoringu;
− przyczyny opóźnień w finansowaniu;
− terminy realizacji wniosków pokontrolnych.
Na pytania senatorów odpowiadali: Roman Jaworski, Teresa Warchałowska, Andrzej Sidorski, Alicja
Gruszecka.
Ad.2 Senatorowie dyskutowali na temat planu pracy komisji na I-sze półrocze 2009 r. i przedstawili około
20 propozycji tematów posiedzeń komisji.
Jednak w trakcie dalszej dyskusji uznano, że niemożliwe jest odbycie w tak krótkim czasie tak wielu
posiedzeń, tym bardziej, że w komisja będzie musiała także zajmować się pracami legislacyjnymi.
Komisja postanowiła część tematów przenieść do planu pracy na drugie półrocze 2009 r.
Nową wersję planu pracy postanowiono przyjął na kolejnym posiedzeniu komisji.
Ad. 3 Przewodniczący komisji poinformował członków komisji o najbliższych planach pracy oraz wyznaczył
termin kolejnego posiedzenia na dzień 5 marca br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

