
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 14 czerwca 2011 r.

Nr posiedzenia: 98

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Poziom świadomości ekologicznej Polaków w kontekście budowy „zielonej
gospodarki”(posiedzenie seminaryjne).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

− prezes Jan Rączka,
− Polska Akademia Nauk:

− prezes prof. Michał Kleiber,
− prof. Piotr Gliński,

− Instytut na rzecz Ekorozwoju:
− prezes dr Andrzej Kassenberg,
− zastępca prezesa Krzysztof Kamieniecki,

− Akademia im. Leona Koźmińskiego:
− dr Marta Strumińska,

− Szkoła Główna Handlowa:
− prof. Katarzyna Barbara Duczkowska-Małysz,
− prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Anna Karmańska,
− dr Ewa Taylor,

− Pricewaterhouse Coopers:
− główny doradca ekonomiczny prof. Witold Orłowski,

− Green Gross Polska:
− prezes prof. Andrzej Mizgajski,

− Word Trade Center Warsaw:
− Prezes Jolanta Tourel,

− Polskie Towarzystwo Biomasy:
− prezes Karol Teliga,

− Polskie Klub Ekologiczny:
− Bogdan Szymański.
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Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska, senator Michał Wojtczak powitał zebranych
i poinformował, że posiedzenie zostało przygotowane we współpracy z Instytutem na Rzecz
Ekorozwoju. Wyjaśnił, że okazją do podjęcia tematu jest prezentacja badań dr Marty Strumińskiej-
Kutry, wykonanych w ramach projektu „Z Energetyką Przyjazną Środowisku za Pan Brat” oraz
projektu „Szerokie Wody Natury 2000”, które były współfinansowane ze środków finansowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg przedstawił dotychczasowe działania
instytutu na rzecz edukacji ekologicznej.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk przedstawił opracowane
w ministerstwie ostatnie programy i inicjatywy mające na celu poprawę świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Prof. Piotr Gliński przedstawił wyniki badań pokazujące ogólny poziom aktywności społecznej
Polaków na tle innych demokratycznych społeczności.
Dr Marta Strumińska-Kutra prezentując wyniki swoich badań zwróciła uwagę, iż świadomość
ekologiczna Polaków jest znacznie niższa niż reszty obywateli Unii Europejskiej. Wiedza Polaków na
temat ochrony środowiska, klimatu, czy przyrody jest, powierzchowna, a ich zaangażowanie
w sprawy poprawy jakości środowiska, mimo deklaracji, niewielkie. Jeśli chodzi o młodzież widać,
że znajomość problematyki związanej ze środowiskiem naturalnym jest mała. Budzi to duże obawy
o przyszłość podejmowanych działań w dziedzinie ochrony środowiska, czy też szerzej w możliwość
prowadzenia „zielonej” gospodarki.
Panel dyskusyjny poprowadził Prezes Państwowej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
Wzięli w nim udział: prorektor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. Anna Karmańska,  prof. Katarzyna Barbara Duczkowska-Małysz z Katedry Analizy Rynku
i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Witold Orłowski, prof. Andrzej
Mazgajski oraz senator Alicja Zając.
W podsumowaniu dyskusji panelowej prof. Michał Kleiber wyraził przekonanie, że szerokie
traktowanie tematyki ekologii w podejmowanych działaniach, z uwzględnianiem moralnych i
etycznych wartości, a także uwzględnianie tzw. kosztów zewnętrznych działań gospodarczych,
przyczyni się do zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Podsumowując posiedzenie zastępca prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju Krzysztof Kamieniecki
podkreślił, że do wprowadzenia tzw. zielonej gospodarki konieczna jest wysoka świadomość
ekologiczna, dzięki której społeczeństwo będzie mogło i umiało wymuszać na politykach decyzje
i działania proekologiczne.
Na zakończenie obrad przewodniczący senator Zdzisław Pupa podziękował zaproszonym gościom za
udział w posiedzeniu i wyraził przekonanie, że dotychczasowe liczne inicjatywy Komisji Środowiska
przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej polityków i społeczeństwa.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


