NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 6 maja 2009 r.
Nr posiedzenia: 14

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat opublikowanej przez Komisję Europejską białej księgi
„Adaptacja do zmiany klimatu: europejskie ramy działania” – sygnatura
Komisji Europejskiej COM(2009) 147.
2. Omówienie przygotowań do wizytacji komisji planowanej na terenie woj.
podkarpackiego w czerwcu br.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Zdzisław Pupa,
Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Krystyna
Panek-Gondek,
− doradca ministra Dorota Zawadzka-Stępniak,
− radca ministra Renata Cybulska-Witkiewicz,
− Ministerstwo Infrastruktury:
− radca ministra Andrzej Siemiński,
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
− główny specjalista w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej
– Ewa Malik,
− główny specjalista w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej Piotr Pawlak,
− UKIE
− główny specjalista w Departamencie Analiz Marta Zielińska,
− radca ministra w Departamencie Analiz Ewa Florkiewicz,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Krzysztof Majka,
− dyrektor Departamentu Współpracy Katarzyna Biedrzycka,
− inspektor w Departamencie Współpracy Barbara Popiak,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Alicja Gruszecka.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację na temat białej księgi przedstawili delegaci ministra środowiska: Renata CybulskaWitkiewicz oraz Krystyna Panek-Gondek. Pierwsza z nich omówiła kluczowe dokumenty związane ze
strategią adaptacji do zmian klimatu, potrzeby i możliwości podjęcia działań adaptacyjnych na

-2-

poziomie UE, cele i 4 filary białej księgi, nowy program polityki społecznej i partnerstwo w pracy nad
adaptacją. Drugie wystąpienie obejmowało prezentację potrzeb adaptacyjnych na szczeblu UE,
proponowane ramy unijnych działań, instrumenty finansowe, współpracę z państwami członkowskimi.
Po prezentacji w dyskusji nad treścią dokumentu głos zabierali senatorowie: Zdzisław Pupa, Andrzej
Grzyb, Jadwiga Rotnicka, Andrzej Miziołek, Stanisław Gorczyca, Wojciech Skurkiewicz, Michał
Wojtczak.
Senatorowie skrytykowali nieprzystępny język dokumentu, mało czytelny i trudny do zrozumienia dla
przeciętnego odbiorcy. Uznali, ze tak ważne dokumenty powinny być pisane w sposób przejrzysty i
jasny, aby mogły być łatwe do zaakceptowania przez każdego zainteresowanego tematem obywatela
oraz aby było możliwe wykorzystania ich w edukacji (zarówno dorosłych, jak i młodzieży).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

