NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 6 lipca 2010 r.
Nr posiedzenia: 51

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Projekt stanowiska komisji w sprawie realizacji programu usuwania azbestu
w Polsce.
2. Omówienie wniosków z wizyty studyjnej w Białowieży.
3. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Zdzisław
Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Michał Wojtczak,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Janusz Zaleski,
− radca ministra Barbara Zbiegieni,
− naczelnik w Departamencie Ochrony Przyrody Wojciech Hurkała,
− Ministerstwo Gospodarki:
− główny koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Tomasz
Bryzek,
− Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych:
− zastępca generalnego dyrektora Grzegorz Furmański,
− Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− wiceprezes prof. Andrzej Jasiński,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− specjalista Iwona Andrzejczuk-Garbacz,
− Greenpeace:
− dyrektor Robert Cyglicki,
− koordynator projektu Iwo Łoś.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Po posiedzeniu seminaryjnym (w dniu 16 czerwca 2010 r.), którego tematem były problemy związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zostały zebrane i przedstawione członkom komisji wnioski.
Omówił je i skomentował ekspert prof. Andrzej Jasiński.
Jednym z najistotniejszych problemów, na który zwrócono uwagę, było to, że co prawda uchwalono dwa
krajowe plany usuwania wyrobów zawierających azbest (pierwszy obejmował lata 2002–2032, zaś drugi
lata 2008–2032), ale ich realizacja jest niewystarczająca, w niektórych regionach prawie nie są
realizowane. Widoczne efekty planów są tylko tam, gdzie większe zainteresowanie i aktywność wykazują
samorządy wojewódzkie bądź gminne. Jako kolejny wniosek z posiedzenia seminaryjnego wymieniono
nierealizowanie podstawowych elementów planu usuwania azbestu, m.in. chodzi o inwentaryzację ilości
wyrobów azbestowych w gminach oraz opracowanie dla każdej gminy planu usuwania wyrobów
azbestowych w określonych horyzontach czasowych. Do tej pory trudno nawet oszacować ilość wyrobów
azbestowych, które wymagają usunięcia i zutylizowania. Uznaje się, że w Polsce jest 14–15,5 mln ton
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tych wyrobów. Obecnie usuwanych jest corocznie około 100 tys. ton wyrobów zawierających azbest.
Przy obecnym tempie prac realizacja krajowego programu będzie trwała około 150 lat, a nie zakładane
przez krajowy program 24 lata. Jednym z elementów, który może wspomóc realizację programu, jest
usprawnienie systemu organizacyjnego, a także zwiększenie pomocy finansowej na te cele. Ponadto
wydaje się konieczne podniesienie rangi pełnomocnika rządu do spraw realizacji programu usuwania
azbestu na szczeblu resortu gospodarki oraz wzmocnienia roli pełnomocników marszałków w każdym
województwie.
Do wniosków zebranych i przedłożonych senatorom uwagi na piśmie wnieśli Andrzej Grzyb, Jadwiga
Rotnicka, Tomasz Bryzek.
Komisja zwróciła uwagę na wiele innych aspektów realizacji programu, postanowiła przyjąć wnioski
z seminarium i przekazać zainteresowanym stronom.
Komisja postanowiła nie przyjmować stanowiska w tej sprawie.
Ad. 2 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski przedstawił stan negocjacji Ministerstwa Środowiska z samorządami
w sprawie poszerzenia Puszczy Białowieskiej. Senatorowie, nawiązując do wizytacji, zwrócili uwagę na
problem niszczenia drzewostanów puszczy przez kornika drukarza. Większość członków komisji
wyrażała opinię, iż powinna zostać podjęta aktywna walka z kornikiem; powinno się rozważyć ingerencję
na terenach Puszczy Białowieskiej w celu zahamowania dalszego rozwoju kornika.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Greenpeace, którzy zwrócili się do przewodniczącego
z prośbą o spotkanie i możliwość przedstawienia swojej opinii na temat ochrony zasobów Puszczy
Białowieskiej. Jako najważniejszy i najpilniejszy aspekt ochrony drzewostanu uznali konieczność
ograniczenia pozyskania drewna z obecnej ilości ok. 100 tys. m3 do około 20–40 tys. m3. Ten cel wydaje
się łatwy do osiągnięcia, zwłaszcza że będą przygotowywane nowe plany urządzania lasów.
W podsumowaniu dyskusji zastępca przewodniczącego komisji Michał Wojtczak uznał, iż zanim
członkowie komisji będą mogli przyjąć stanowisko, wskazane jest, aby zapoznali się z dodatkowymi
opiniami ekspertów.
Ad. 3 Senatorowie omówili plany wizytacji komisji na terenie województwa szczecińskiego.
Dyskutowano także na temat przygotowania propozycji tematów kontroli do NIK.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

