
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 79 

data posiedzenia: 14 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z osadów ściekowych 

w kontekście zaleceń i rekomendacji Komisji Helsińskiej (rek. 38/1). 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 zastępca przewodniczącego komisji Alicja Zając. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Krystian Probierz, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

Jerzy Wcisła, Alicja Zając, 

 

 
goście: 

Ministerstwo Środowiska: 

podsekretarz stanu Sławomir Mazurek ze współpracownikami, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:  

naczelnik Wydziału w Departamencie Rybołówstwa Marta Szulfer, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Środowiska Alicja Gruszecka, 

ekspert Komisji Środowiska prof. Marek Gromiec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym 

z osadów ściekowych w kontekście zaleceń i rekomendacji Komisji Helsińskiej przedstawił 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Konwencja Helsińska, 

podpisana przez dziewięć państw obszaru Morza Bałtyckiego oraz Komisję Europejską, ma na 

celu ochronę jego środowiska morskiego (DzU 2000 nr 28, poz. 346). Jej sygnatariuszami są 

Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja oraz Komisja 

Europejska. Organizacja międzynarodowa, jaką jest Komisja Ochrony Środowiska Morskiego 

Bałtyku, zwana Komisją Helsińską lub Helcom, proklamowana przez Konwencję Helsińską jako 

organ wykonawczy, wydaje w tym celu stanowiska/zalecenia dla sygnatariuszy, zobowiązujące 

państwa strony do konkretnych działań. W dniu 15 listopada 2007 r. Helcom wydała zalecenia 

(rek. 28E/5) dla państw sygnatariuszy konwencji dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych 

zrzucanych w obszarze Morza Bałtyckiego, a 1 marca 2017 r. wydała zalecenia dla przeróbki 

osadów ściekowych w obszarze Morza Bałtyckiego (rek. 38/1). 

Podsekretarz stanu Sławomir Mazurek omówił zalecenia i sposoby ich realizacji zawarte 



 

 

w aktach planistycznych krajowych programów i planów oczyszczania ścieków komunalnych, 

gospodarki odpadami, ochrony wód morskich oraz w aktach prawnych, m.in. w ustawie – Prawo 

wodne, ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

ustawie o odpadach i w licznych rozporządzeniach. 

Ekspert komisji Marek Gromiec, odnosząc się do wystąpienia ministra, wskazał m.in. na 

praktyczne, już istniejące rozwiązania umożliwiające ograniczenie substancji biogennych 

w ściekach, zaproponował wykorzystanie tych doświadczeń w praktyce i skorzystanie 

z funduszy unijnych. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie Alicja Zając, 

Jerzy Wcisła, Jadwiga Rotnicka i ekspert komisji Marek Gromiec. Na pytania odpowiadał 

podsekretarz stanu Sławomir Mazurek. 

Członkowie komisji zaproponowali przyjęcie stanowiska w omawianej sprawie. 
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