NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 2 lutego 2010 r.
Nr posiedzenia: 38

Posiedzeniu przewodniczył:
Porządek posiedzenia:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
1. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2008–
2009.
2. Projekt planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Wojciech
Skurkiewicz,
zaproszeni goście:
− Inspektorat Ochrony Środowiska:
− główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz,
− dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Joanna Piekutowska,
− zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Rynku Wiesław Sobczyk,
− dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Lucyna
Dygas-Ciołkowska,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastepca prezesa Władysław Majka,
− dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej Anna Czyżewska,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− zastępca
dyrektor
Departamentu
Środowiska,
Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego Teresa Warchałowska,
− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Janusiewicz przedstawił informację o działalności
i o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w dwóch blokach tematycznych. Był to
szczegółowy raport za rok 2008, a następnie dane za rok 2009. W swojej relacji skupił się na
informacji dotyczącej podstawowych funkcji IOŚ, tj. kontroli i nadzoru, transgranicznego
przemieszczania odpadów, przeciwdziałania poważnym awariom, zadań wynikających
z monitoringu środowiska, współpracy międzynarodowej, przedstawił także aspekty prawne
i finansowe działalności.
Zadaniami priorytetowymi w 2009 r. było wdrażanie do praktyki działania inspekcji rozwiązań
wypracowanych w ramach projektu polsko-norweskiego PL 0100, zwiększenie skuteczności
działania wszystkich służb zaangażowanych w kontrole transgranicznego przemieszczania
odpadów (grupa G-5), dokonanie oceny przestrzeganie warunków pozwoleń zintegrowanych
w wybranych branżach, zapewnienie wysokiej jakości danych oraz ocen dla potrzeb operacyjnego
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zarządzania środowiskiem, w tym modernizacja wyposażenia laboratoriów i sieci pomiarowych
WIOŚ, opracowanie na podstawie zweryfikowanych danych rocznego raportu w sprawie
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
Ponadto A. Jagusiewicz przedstawił dane z zakresu likwidacji tak zwanych bomb ekologicznych
(w zaktualizowanym wykazie z listopada 2009 r. znajduje się 37 pozycji), nadzoru rynku,
monitoringu powietrza, hałasu, przyrody. Przedstawił informację dotyczącą przygotowania do
objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE oraz zakres działalności legislacyjnej.
Podczas dyskusji senatorowie pytali m.in. o zagadnienia związane z likwidacją bomb
ekologicznych, z nadzorem nad przenośnymi instalacjami do usuwania azbestu, z pracami nad
nowelizacją ustawy o porządku i czystości w gminach, ze skutkami ostatniej nowelizacji prawa
ochrony środowiska.
Ad. 2 W drugim punkcie obrad senatorowie przyjęli założenia do planu pracy na pierwsze półrocze
2010 r.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

