
100 dni rz¹du w Ministerstwie Œrodowiska

Na konferencji prasowej, która odby³a siê w dniu
26.02.2008 r., minister œrodowiska Maciej Nowicki podsu-
mowa³ 100 dni pracy Ministerstwa Œrodowiska i przedstawi³
plany przysz³ej dzia³alnoœci. W spotkaniu z dziennikarzami
wziêli udzia³ wszyscy cz³onkowie nowego kierownictwa
resortu: sekretarz stanu Stanis³aw Gaw³owski, podsekretarz
stanu, g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, podsekre-
tarz stanu, g³ówny konserwator przyrody Maciej Trzeciak,
podsekretarz stanu Janusz Zaleski i dyrektor generalny
Ministerstwa Œrodowiska Bernard B³aszczyk.

Na pocz¹tku wyst¹pienia minister Maciej Nowicki
zwróci³ uwagê na to, ¿e obj¹³ resort wraz z ca³ym baga¿em
nienajlepszych dotychczas kontaktów z Uni¹ Europejsk¹.
W wyniku naruszenia prawa wspólnotowego toczy siê
obecnie przeciwko Polsce 27 postêpowañ, a w sprawie
obwodnicy Augustowa i niewystarczaj¹cej liczby obsza-
rów Natura 2000 wp³ynê³y skargi do Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci. Poza tym Komisja Europejska
wszczê³a przeciwko Polsce wiele innych postêpowañ, któ-
re poprzedzaj¹ oficjaln¹ skargê. Minister podkreœli³
koniecznoœæ zmiany podejœcia do spraw ochrony œrodowi-
ska. Stwierdzi³, ¿e powinniœmy zacz¹æ myœleæ i dzia³aæ
zgodnie z kategoriami unijnymi — rozwój gospodarczy
tak, ale z uwzglêdnieniem wszystkich zasad i standardów
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Jako jeden z przyk³adów wieloletnich zaniedbañ mini-
ster wymieni³ zaleg³oœci w tworzeniu obszarów Natura 2000.
W Unii Europejskiej by³y one tworzone ju¿ od 1999 r. i
wiadomo by³o, ¿e trzeba bêdzie je wyznaczyæ w Polsce.
Tymczasem dotychczasowa oficjalna lista obszarów Natu-
ra 2000 znacznie ró¿ni³a siê od listy zg³aszanej przez orga-
nizacje pozarz¹dowe. Do tej pory nie zosta³a utworzona
wiarygodna baza danych, brakowa³o równie¿ planów zarz¹-
dzania tymi obszarami. Minister poinformowa³, ¿e w ci¹gu
ostatnich 3 miesiêcy zosta³a opracowana strategia wyznacza-
nia obszarów Natura 2000, Instytutowi Ochrony Przyrody
w Krakowie zlecono wykonanie bazy danych dotycz¹cych
tych obszarów, powo³ano wojewódzkie zespo³y ds. Natura 2000
i prowadzono w Brukseli negocjacje w sprawie uzgodnie-
nia jednej spójnej listy obszarów chronionych.

Nastêpnie minister poruszy³ g³oœny ju¿ nie tylko w Pol-
sce, ale i niestety w ca³ej Europie, temat budowy obwodni-
cy Augustowa. Prof. Nowicki podkreœli³, ¿e rozpoczêcie
budowy drogi bez uprzedniego wykonania analizy warian-
towej, w której co najmniej jedna z tras omija³aby obszar
Natura 2000, by³o pogwa³ceniem polskiego i unijnego pra-
wa i bardzo negatywnie wp³ynê³o na wizerunek naszego
kraju. Chc¹c rozwi¹zaæ narastaj¹cy wokó³ tej budowy kon-
flikt, w styczniu 2008 r. zorganizowano obrady okr¹g³ego
sto³u, przy którym zasiedli mieszkañcy Augustowa,
drogowcy i ekolodzy. Minister zakomunikowa³, ¿e efek-
tem dotychczasowych trzech spotkañ jest wytypowanie,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, trzech wariantów drogi
i okreœlenie kryteriów ich oceny. Teraz fachowcy bêd¹ ana-
lizowaæ przyjête warianty. Wybór najlepszego z nich
nast¹pi prawdopodobnie latem tego roku.

Trzecim problemem, z jakim musia³ siê zmierzyæ nowy
rz¹d, by³a sprawa przydzia³u zak³adom przemys³owym i
energetycznym limitów uprawnieñ do emisji CO2 w latach
2008–2012. Podzia³ uprawnieñ mia³ byæ przeprowadzony do
koñca wrzeœnia 2007 r. Minister poinformowa³, ¿e nie zosta³
on jednak zrealizowany — istnia³a tylko koncepcja zmniej-
szenia limitów wszystkim po równo. Nowe kierownictwo
resortu ju¿ w grudniu 2007 r. opracowa³o schemat podzia³u

uprawnieñ. W³aœnie zakoñczy³y siê uzgodnienia miêdzyresor-
towe i konsultacje spo³eczne — po naniesieniu niezbêdnych
korekt poprawion¹ wersjê mo¿na bêdzie nied³ugo przedsta-
wiæ do oceny rz¹dowi, a nastêpnie Komisji Europejskiej.
Minister Nowicki podkreœli³, ¿e nasz kraj otrzyma³ bardzo ma³y
limit emisji na lata 2008–2012, dlatego poprzedni rz¹d
z³o¿y³ w tej sprawie skargê na decyzjê Komisji Europejskiej.

Kolejn¹ poruszon¹ przez ministra œrodowiska kwesti¹
by³ podzia³ funduszy, jakie Polska ma otrzymaæ w latach
2007–2013 w ramach programu operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko (5 mld euro). Poprzednicy rozdyspono-
wali ca³¹ kwotê, przeznaczaj¹c j¹ na wykonanie 175
projektów. Dodatkowo wpisali na listê rezerwow¹ wyko-
nawców kolejnych 220 projektów, stwarzaj¹c pozory, ¿e
wpisani na tê listê przedsiêbiorcy maj¹ szansê na dofinan-
sowanie, chocia¿ by³o to niemo¿liwe. Wed³ug oceny obec-
nego kierownictwa resortu, czêœæ projektów, które mia³y
otrzymaæ fundusze, by³a niedostatecznie przygotowana do
realizacji i o niewielkim znaczeniu dla naszego kraju. Z listy
przygotowanej przez poprzedników wybrano jedynie 48
najlepiej przygotowanych i najwiêkszych projektów (o kosz-
tach przekraczaj¹cych 25 mln euro). Przedsiêwziêcia te
poch³on¹ 30% œrodków pochodz¹cych z programu opera-
cyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, pozosta³e pieni¹dze
przeznaczono na realizacjê projektów, które zostan¹ wy³onio-
ne podczas organizowanych 4 razy w roku konkursów.
Minister doda³, ¿e kryteria oceny projektów zosta³y opra-
cowane wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
ju¿ w lutym, w zwi¹zku z tym wkrótce nast¹pi og³oszenie
pierwszego konkursu.

Minister Maciej Nowicki zda³ równie¿ relacjê z przy-
gotowañ do XIV Konferencji Klimatycznej ONZ, która
odbêdzie siê w Poznaniu w dniach 1–12.12.2008 r. Jest to
ogromne przedsiêwziêcie. Organizatorzy spodziewaj¹ siê,
¿e w konferencji weŸmie udzia³ 10–12 tys. delegatów z
prawie 200 pañstw. Minister poinformowa³, ¿e w trakcie
100 powyborczych dni w Ministerstwie Œrodowiska zorga-
nizowano 2 sekretariaty odpowiedzialne za przygotowanie
tej konferencji (ds. organizacyjnych oraz ds. negocjacji poli-
tycznych), podpisano umowê z Sekretariatem Konwencji
ONZ, nawi¹zano kontakt z Zarz¹dem Targów Poznañskich i
w³adzami Poznania, a tak¿e z rz¹dem Danii, który bêdzie
organizowa³ podobn¹ konferencjê w 2009 r. w Kopenhadze.

Po podsumowaniu dotychczasowych osi¹gniêæ prof. No-
wicki wskaza³ najwa¿niejsze zadania Ministerstwa Œrodo-
wiska:

� tworzenie prawa, którego dobrym przyk³adem jest
najnowsza nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
a tak¿e pakiet ustaw dotycz¹cych odpadów, ocen oddzia-
³ywania na œrodowisko i GMO (genetycznie modyfikowa-
nych organizmów);

� opracowywanie strategii narodowych, w tym przede
wszystkim strategii gospodarki wodnej, której do tej pory
w Polsce nie stworzono;

� wspó³praca zagraniczna, a w szczególnoœci poprawa
kontaktów z Komisj¹ Europejsk¹;

� podjêcie dzia³añ w celu oszczêdnoœci energii i zwiê-
kszenia produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Na zakoñczenie doda³, ¿e o skutecznej ochronie œrodo-
wiska bêd¹ decydowaæ równie¿ mo¿liwoœci finansowe i
sprawna kontrola przestrzegania prawa.

Magdalena Mizerska
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