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Forum otworzyła prezes zarządu IGWP, 
Dorota Jakuta. Prezes podziękowała licz-
nie przybyłym przedstawicielom przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
znakomitym prelegentom oraz partne-
rom konferencji: Arcus, Grundfos, Pro-
deko Ełk, Piątka, Veolia, KPMG, Sejcom,  
Profico (mecenasowi wieczoru), i w imie-
niu braci wodociągowej przywitała gości, 
którzy przyjęli zaproszenie do udziału 
w panelu inaugurującym Forum, a byli to: 
prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komi-
sji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii 
w Parlamencie Europejskim, Jadwiga Rot-
nicka, zastępca przewodniczącego senac-
kiej Komisji Ochrony Środowiska, Gabriela 
Lenartowicz z sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa, Witold Słowik, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mariusz 
Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Iwona Koza, prezes zarządu 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
prof. dr hab. Jerzy Hausner z Wydziału 
Gospodarki i  Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departa-
mentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie 
Środowiska, Joanna Czajkowska, naczelnik 
Wydziału Wdrażania Sektorów Środowisko 
i Zdrowie w Departamencie Programów 
Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju.

Debatę z udziałem zaproszonych gości 
poprowadził red. Agaton Koziński z „Polska 
The Times”, a osnuto ją na kanwie Strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), 
opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju. 
Jest to rozbudowana, poszerzona wizja roz-
woju Polski zapisana w Planie na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju, przyjętym przez Radę 
Ministrów 16 lutego 2016 r. Dokument 
zawiera m.in. wzorzec właściwego kształ-
towania relacji między konkurencyjnością 
gospodarki a dbałością o środowisko na-
turalne. Wyjściem do debaty nad Strategią 

i wyzwaniami, jakie ten dokument niesie 
dla branży wod-kan, było jej omówienie, 
które zaprezentował zebranym Witold 
Słowik.

Panel inauguracyjny

Słowo wstępne do debaty wygłosił prof. 
Jerzy Buzek, mówiąc m.in.: „Jeśli Państwo 
porównają czystość polskich wód z ich ja-
kością jeszcze 20 lat temu, to zrobiliśmy 
gigantyczny skok, największy w Europie. 
Wydaliśmy na ten cel kilkaset miliardów 
złotych, myślę, że nikt tych pieniędzy nie 
żałuje”. Zaproszeni do udziału w debacie 
inauguracyjnej goście zagwarantowali 
uczestnikom Forum dyskusję polemiczną 
na najwyższym poziomie, a jej temperaturę 
podgrzewały tak pytania prowadzącego, 
jak i pytania do panelistów, które posypały 
się z sali.

Mariusz Gajda podkreślił, że Polska 
dysponuje ograniczonymi zasobami wody, 
wręcz ubogimi, a ratunku dla tej sytuacji 
powinniśmy upatrywać w retencji. Jak przy-
pomniał, zwiększenie retencji do poziomu 
15–20% odpływu powierzchniowego sta-
nowi jeden z celów Strategii. „Powinniśmy 
patrzeć na problemy zasobów wodnych 
w sposób całościowy, z perspektywy ca-
łego kraju. Nie da się tych problemów roz-
wiązać lokalnie, dlatego mam nadzieję, że 
przygotowany przez ministerstwo projekt 
nowego Prawa wodnego zostanie w pierw-
szym półroczu tego roku uchwalony przez 
Sejm” – wyjaśniał. W odpowiedzi na pytania 
uczestników Forum dotyczące zwiększenia 
stawek opłat wiceminister Gajda uspokajał, 
że 3 marca 2017 r. projekt Prawa wodnego 
został skierowany do Rządowego Centrum 
Legislacji i nie przewiduje się w nim pod-
wyżek dla sektora wod-kan ani w 2018, ani 
prawdopodobnie też w 2019 r.

Z kolei Dorota Jakuta, pytana o znacze-
nie SOR dla branży wod-kan, zauważyła: 
„Praktycznie każdy z obszarów Strategii 

dotyka sek-
tora wodocią-
gowo -k a na -
l i z ac y jnego. 
Spójrzmy na 
kapitał ludzki 
– przecież na-
sza branża za-
trudnia ponad 
40  tys. osób. 
Tak samo dotyczy nas zagadnienie cyfry-
zacji, bezpieczeństwa narodowego czy 
energii – pamiętajmy, że zmienił się para-
dygmat energetyczny, osady ściekowe nie 
są już odpadem, a produktem i stanowią 
ważne źródło energii. Podobnie jak działa-
nia, które zostały wymienione w obszarze 
Środowisko. Każdy z tych obszarów, który 
wpływa na realizację Strategii, ma bezpo-
średni wpływ na branżę”. Jak podkreśliła 
prezes IGWP: „Mamy świadomość wyzwań 
stojących przed branżą i nie spoczywamy 
na laurach. Mówi się tu o aktywnej polityce 
proinwestycyjnej, o zwiększonych środ-
kach na badania i rozwój oraz na działania 
środowiskowe. Branża oczekuje, że nasze 
plany i  ambicje wpiszą się w  realizację 
konkretnych programów, które będą tę 
strategię realizowały. W SOR bardzo czę-
sto używa się pojęcia »dziedzina ważna 
dla długofalowego rozwoju kraju« – je-
stem absolutnie przekonana, że branża 
wodociągowo-kanalizacyjna jest właśnie 
taką dziedziną i oczekujemy, aby rządowe 
centra decyzyjne doceniły to, dostrzegły 
i żeby w programach rządowych, w in-
strumentach finansowych, w konkretnych 
zadaniach, które przełożą się na realizację 
Strategii, gospodarka komunalna, w tym 
branża wod-kan, znalazły godne siebie 
miejsce”.

Zapraszamy do zapoznania się 

z całą relacją z Forum, która dostępna 

jest na stronie internetowej Izby Go-

spodarczej „Wodociągi Polskie”.

FORUM OCHRONY 
ŚRODOWISKA 2017

Zakończyła się trzecia edycja Forum Ochrony Środowiska, na które organizator, Izba Go-
spodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP), zaprosił do Warszawy 6–7 marca 2017 r. Do stoli-
cy przyjechało blisko 200 osób, aby uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń 
konferencyjnych, jakie jest organizowane staraniem Izby.
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