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Oświadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Droga krajowa nr 61 to trasa wiodąca ze stolicy do Augustowa i dalej 

na Litwę. Jest to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Ma-
zowszu, który obsługuje międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Li-
twy, Łotwy i Estonii, krajowy ruch tranzytowy pomiędzy Warszawą, Mazow-
szem a województwem podlaskim oraz w kierunku Warmii i Mazur, a także 
ruch lokalny mieszkańców powiatów legionowskiego, nowodworskiego i puł-
tuskiego.

W latach 2006–2011 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 61 na 
terenie powiatu legionowskiego poczyniono inwestycje na łączną kwotę prze-
kraczającą 400 milionów zł (między innymi obwodnice Serocka i Jabłonny, 
wiadukt nad torami kolejowymi w Legionowie), jednak brak spójności sieci 
drogowej pomiędzy zmodernizowanymi odcinkami powoduje, że inwestycje 
te nie spełniają w pełni swej funkcji.

Ze względu na wysokość środków dotychczas wydanych na przebudo-
wę drogi krajowej nr 61 oraz na jej ogromne znaczenie dla rozwoju zarówno 
północnego Mazowsza, jak i Podlasia zwracam się do Pana Ministra z proś-
bą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszej przebudowy trze-
ciego odcinka przejścia przez Legionowo drogi krajowej nr 61, która została 
wpisana do załącznika nr 1a Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015.

Według kosztorysu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
koszt omawianego odcinka o długości 1,6 km wynosi około 90 milionów zł. 
Zezwolenie na realizację trzeciego odcinka przejścia przez Legionowo drogi 
krajowej nr 61 zostało wydane 31 stycznia 2012 r. Wojewoda mazowiecki 
nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Przebudowa oma-
wianego odcinka ma polegać na poszerzeniu jezdni do dwóch pasów ruchu 
w każdą stronę oraz na przebudowie skrzyżowań na odcinku pomiędzy wia-
duktem przebiegającym nad linią kolejową nr 9 i granicą miasta Legionowa. 
Jest to ostatni niezmodernizowany odcinek drogi krajowej nr 61 znajdujący 
się w granicach miasta Legionowa. Znaczna liczba skrzyżowań oraz sygna-
lizacji świetlnych na odcinku o długości 1,6 km powoduje ogromne zatory na 
drodze zarówno od strony wiaduktu, jak i od strony gminy Wieliszew. Po-
nadto droga krajowa nr 61 jest obecnie jedynym bezkolizyjnym przejazdem 
przez tory kolejowe na obszarze Legionowa, a to powoduje wzmożony ruch 
lokalny na tym odcinku.

Mając powyższe na względzie, uprzejmie dziękuję za dotychczasowe za-
angażowanie w modernizację drogi krajowej nr 61 na terenie Mazowsza oraz 
proszę o jak najszybsze rozpoczęcie przebudowy trzeciego odcinka przejścia 
przez Legionowo.

Z wyrazami szacunku 
Anna Aksamit
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Odpowiedź

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-843/12, przy 

którym przekazano oświadczenie złożone przez Panią Senator Annę Aksamit podczas 
22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., dotyczące przebudowy III od-
cinka przejścia przez Legionowo drogi krajowej nr 61, uprzejmie przekazuję następu-
jące informacje.

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. „Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”, który zastąpił dotychczas obowią-
zujący Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony w 2007 r. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż Program, w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu go-
spodarczego musiał uwzględnić możliwości finansowe państwa. Opracowując listę 
zadań ujętych w załączniku nr 1 (na jego realizację przyznano ściśle określony limit 
finansowy w wysokości 82,8 mld zł) do Programu brano pod uwagę przede wszystkim 
stan przygotowania i zaawansowania prac na jakim znajdowały się poszczególne za-
dania oraz dostępne środki finansowe. Należy podkreślić, iż zakres rzeczowy zawarty 
w Programie musiał jednak zostać dostosowany do aktualnych możliwości finanso-
wych państwa.

Interesująca Panią Senator inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: 
Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odcinek III – od wiaduktu do rejonu 
skrzyżowania z ul. Wolską. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w ramach ww. Pro-
gramu w załączniku 1a, w którym umieszczono zadania, których stan przygotowania 
pozwala na ich rozpoczęcie do 2013 roku, zaś dokładna data rozpoczęcia prac jest 
uzależniona od zapewnienia dodatkowych środków finansowych.

Dla III odcinka drogi krajowej nr 61 przejście przez Legionowo, uzyskano w dniu 
31 stycznia 2012 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Chciałbym zaznaczyć, iż Prezes Rady Ministrów w swoim wystąpieniu w Sejmie 
RP w dniu 12 października 2012 r. potwierdził, że obecnie i w najbliższym czasie czy-
nione będą starania w celu mobilizacji sił i środków finansowych na kontynuację rea-
lizacji zadań ujętych w Programie. Aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad 
ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie 
finansowej UE. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną 
przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma w ko-
lejnej perspektywie finansowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Barbary Borys-Damięckiej

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 16 i art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i se-

natora z dnia 9 maja 1996 r. (DzU z 2011 r. nr 7) składam na Pana ręce 
oświadczenie związane ze skargą kupców prowadzących działalność han-
dlową w pawilonach znajdujących się w przejściu podziemnym Dworca Cen-
tralnego w Warszawie.

W październiku br., dokładnie 5 października 2012 r., ta sprawa odbiła 
się głośnym echem we wszystkich mediach warszawskich i krajowych. Po-
kazywano bójkę kupców z ochroniarzami w obronie miejsc pracy i mienia, 
które, jak twierdzą kupcy, było i jest rozkradane do dziś. Wymusza to na 
kupcach konieczność koczowania przez dwadzieścia cztery godziny na dobę 
w wynajętych przez nich pawilonach. Kupcy twierdzą, że spółka WPP nie 
posiada nakazu eksmisyjnego wobec nich i działa niezgodnie z prawem.

Panie Ministrze, w imieniu kupców, mimo że reprezentuje ich kancelaria 
prawna, proszę o przyspieszenie postępowań prawnych – wydanie orzeczeń 
zgodnych z prawem. Procedury nie mogą przewlekać się w nieskończoność. 
Liczę na salomonowe rozwiązanie, które zakończy koczowanie wielu ludzi 
w urągających warunkach sanitarnych. Jedynie prawomocnie podjęty wer-
dykt może rozładować tę napiętą sytuację, werdykt, do którego będą się 
musiały dostosować obie strony sporu bez względu na to, dla kogo on będzie 
satysfakcjonujący.

Z poważaniem 
Barbara Borys-Damięcka

Odpowiedź�

Warszawa, 3.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do wystąpienia Pani Marszałek z dnia 4 grudnia 2012 r. nr BPS/043- 

-22-844/12, przy którym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Sena-
tor Barbarę Borys-Damięcką podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 
2012 r., związanego ze skargą kupców prowadzących działalność handlową w pawi-
lonach znajdujących się w przejściu podziemnym Dworca Centralnego w Warszawie, 
uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Z analizy załączonych do oświadczenia Pani Senator Borys-Damięckiej kserokopii 
pism oraz dokumentów przekazanych w dniu 3 grudnia 2012 r. Ministrowi Sprawied-
liwości bezpośrednio przez Biuro Senatorskie Pani Senator wynika, iż przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą w pawilonach handlowo-usługowych w przej-
ściach podziemnych w rejonie Dworca Centralnego w Warszawie postulują o „objęcie 
nadzorem Ministra Sprawiedliwości” postępowań administracyjnych, tj. postępowania 
toczącego się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku z „wnioska-
mi kupców w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznych (nieprawomocnych) 
decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z 15 czerwca 2012 r.” oraz po-
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stępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 
w związku ze „skargami kupców wniesionymi na decyzje Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w przedmiocie umorzenia po-
stępowań odwoławczych w trybie art. 138 §1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.) wszczętego na podstawie odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie z dnia 15 czerwca 2012 r.”.

Uprzejmie informuję, iż zarówno oczekiwania kupców, jak również prośba Pani 
Senator o „przyśpieszenie postępowań prawnych – wydanie orzeczeń zgodnych z pra-
wem” nie mogą zostać uwzględnione, z powodu braku podstaw prawnych i braku 
kompetencji Ministra Sprawiedliwości w postulowanym zakresie.

Wskazuję, iż nadzór nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów 
odwoławczych sprawuje Prezes Rady Ministrów – art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 856, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. 
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z późn. 
zm.) zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 
sprawuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada żadnych kompetencji do ingerowania 
w działalność samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych, 
a także nie jest uprawnione do zastępowania ww. instytucji w rozpoznawaniu wnoszo-
nych do nich spraw.

Uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (t.j. rok 2007, Dz. U. Nr 65, poz. 437 ze zm.) do kom-
petencji Ministra Sprawiedliwości należą wyłącznie sprawy z zakresu sądownictwa 
(powszechnego), notariatu, adwokatury i radców prawnych, wykonywania kar, środ-
ków wychowawczych i środka poprawczego, pomocy postpenitencjarnej oraz tłumaczy 
przysięgłych.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 889), dotyczący wymogów loka-
lowych, jakie od 1 stycznia 2013 r. muszą spełniać placówki wsparcia dzien-
nego, miał zapewnić bezpieczeństwo dzieci korzystających z tych placówek. 
Otrzymałam jednak od zespołu pedagogów społecznych Komitetu Nauk Pe-
dagogicznych PAN niepokojące informacje, że wymienione zapisy wywołają 
odwrotny efekt, a mianowicie spowodują zamknięcie wielu świetlic i ognisk 
wychowawczych, co pozbawi dzieci jakiejkolwiek opieki i wsparcia.

Art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej wymusza na placówkach wsparcia dziennego 
spełnienia od stycznia 2013 r. wymogów lokalowych, które w bardzo wielu 
przypadkach są niemożliwe do spełnienia. Dotyczą one między innymi wy-
sokości lokali, liczby toalet, szerokości klatki schodowej itp. Jak wiadomo, 
obecnie większość świetlic i klubów środowiskowych mieści się na osiedlach, 
w starych kamienicach, gdzie nie istnieją lokale, które spełniałyby wymaga-
ne standardy. W takiej sytuacji placówki te będą zamykane, a dzieci, które 
na co dzień otrzymywały w nich wsparcie, pozostaną bez żadnej opieki.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ponowne przeanalizowanie 
zapisów art. 18 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, tak aby dzieci nadal mogły liczyć na opiekę, jaką zapewniają im 
placówki wsparcia dziennego.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Warszawa, 27 grudnia 2012 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak: BPS/043-22-845/12, dotyczące oświadczenia sena-

tor Alicji Chybickiej w sprawie przeanalizowania zapisów art. 18 pkt 2 ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, tak by dzieci mogły liczyć na opiekę, jaką 
zapewniają im placówki wsparcia dziennego, uprzejmie informuję.

Zgodnie z obowiązującą do 31 grudnia 2011 r. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), placówki opie-
kuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego miały charakter publiczny i niepubliczny. 
Na mocy art. 22 pkt 4 tej ustawy do zadań wojewody należało prowadzenie rejestru 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym również wsparcia dziennego). Przepis 
ten obowiązywał od 2007 r. Placówki wsparcia dziennego nie musiały legitymować 
się opiniami właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwo-
wej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 
bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka, oraz 
najbliższego jej otoczenia.
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) zakłada, że placówkę wsparcia dziennego prowa-
dzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania lub podmiot, któ-
ry uzyskał zezwolenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Dzięki takiej konstrukcji 
przepisu wójt/burmistrz/prezydent miasta, będąc odpowiedzialny za kreowanie polity-
ki wsparcia rodzin na terenie swojej gminy, ma pełną wiedzę na temat poziomu usług 
oferowanych dzieciom i poziomie bezpieczeństwa w placówkach wsparcia dziennego.

Wójt wydając zezwolenie żąda między innymi pozytywnej opinii właściwego miej-
scowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i właściwe-
go państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w bu-
dynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym 
jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki. W przypadku placówek prowa-
dzonych przez gminę i na zlecenie gminy, ww. opinie nie są konieczne.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dopuszcza funkcjonowa-
nie placówek w oparciu o stare przepisy do 1 stycznia 2013 r.

Z wielu apeli i wniosków kierowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
a także przekazów medialnych i oficjalnych wystąpień w tej sprawie Rzecznika Praw 
Dziecka oraz szeregu innych podmiotów, wynika, że wiele placówek wsparcia dzienne-
go nie będzie w stanie sprostać nowym wymaganiom w terminie do 1 stycznia 2013 r. 
i będą musiały zostać zlikwidowane.

Inicjatywę w zakresie przedłużenia ww. okresu na dostosowanie się placówek 
wsparcia dziennego do nowych wymogów powziął Senat RP. W dniu 7 grudnia 2012 r. 
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, w której zawarto przepis o wydłużeniu o kolejne 24 miesiące okresu przejścio-
wego, w którym zarówno publiczne, jak i niepubliczne placówki wsparcia dziennego 
zobowiązane będą dostosować się do wymagań wprowadzonych ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. W dniu 12 grudnia 2012 r. Senat przyjął ustawę 
z dnia 7 grudnia 2012 r. bez poprawek. Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP 
wejdzie w życie 31 grudnia 2012 r.

Uznając w dalszym ciągu potrzebę zapewnienia dzieciom odpowiednich warun-
ków bezpieczeństwa i higieny, ale dostrzegając jednocześnie problem zbyt krótkiego 
okresu na dostosowanie się do nowych przepisów Minister Pracy i Polityki Społecznej 
pozytywnie ocenił propozycję przedłużenia terminu osiągnięcia określonych ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej standardów.

Ponadto informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2013 r. zaplanowano kwo-
tę 70,3 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te będą mogły być wykorzystane także 
na dostosowanie placówek wsparcia dziennego do nowych standardów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura wpływają listy od osób, które skarżą się na bardzo zły stan 

opieki paliatywnej w Polsce. Pisma, które otrzymałam, odnoszą się głównie 
do tematu dotyczącego bólu nowotworowego. Wynika z nich, że chorzy nie-
jednokrotnie umierają w cierpieniu i bólu, mimo że są dostępne leki. Jako 
przyczyny takich sytuacji wskazywane są m.in. brak wyspecjalizowanych 
jednostek zajmujących się leczeniem bólu, brak wiedzy lekarzy na temat le-
czenia przeciwbólowego czy niejasna sytuacja prawna hospicjów i leczenia 
paliatywnego.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie infor-
macji na temat aktualnego stanu opieki paliatywnej w Polsce i leczenia bólu 
nowotworowego.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Stanowisko

Warszawa, 2013.01.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udziele-

nia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką podczas 22. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. (BPS/043-22-846/12) dotyczące 
opieki paliatywnej w Polsce. Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności 
zgromadzenia dodatkowych informacji, które są niezbędne do sformułowania odpo-
wiedzi w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź zostanie udzielona do 28.01.2013 roku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej złożone podczas 

22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., przesłane przy piśmie z dnia 
4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-846/12, uprzejmie proszę o przyjęcie następu-
jących wyjaśnień.

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 r. określa opiekę paliatywną jako 
działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów 
związanych z zagrażającą życiu chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia 
dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu oraz innych 
problemów: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych. Powyższa definicja opieki 
paliatywnej kładzie większy nacisk na zapobieganie cierpieniu, ponieważ nadrzędnym 
celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Główne założenia i zasady opieki paliatywnej dotyczą wszystkich pacjentów, nie-
zależnie od ich wieku i rozpoznania chorobowego. Opieka paliatywna akceptuje nie-
uchronność śmierci, która traktowana jest jako zjawisko naturalne, będące zakończe-
niem nieuleczalnej choroby. Medycyna paliatywna jest odrębną dziedziną medyczną, 
a także odrębną specjalizacją lekarską.

Według „Atlas of Palliative Care in Europe” łączącego raporty oraz dane porów-
nawcze na temat stanu opieki paliatywnej z 52 krajów z liczbą ludności ok. 879 mi-
lionów, wiadomo, że Polska zajmuje piąte miejsce pod względem rozwoju opieki palia-
tywnej, po Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Holandii. Biorąc pod uwagę liczbę łóżek 
na 100 tys. mieszkańców, Polska zajmuje czwarte miejsce, po Luksemburgu, Łotwie 
i Wielkiej Brytanii.

Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce jest integralną częścią systemu opieki 
zdrowotnej i sprawowana jest m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) oraz przepisy aktów wykonawczych do 
ww. ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tego aktu prawnego, świadczeniobiorcy mają, na zasa-
dach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem 
jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie cho-
rób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. 
W związku z powyższym świadczeniobiorcy przysługują m.in. świadczenia gwaranto-
wane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 31d wspomnianego aktu prawnego zostało wydane rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1138 z późn. zm.), które 
określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej. Zgodnie z §4 ww. aktu prawnego omawiane świadczenia 
realizowane są w następujących warunkach:

– stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
– domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 

18 roku życia;
– ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż świadczenia realizowane w warunkach sta-

cjonarnych obejmują:
1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3) leczenie farmakologiczne;
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4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina 
analgetyczna);

5) leczenie innych objawów somatycznych;
6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
7) rehabilitację;
8) zapobieganie powikłaniom;
9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub 

oddziale medycyny paliatywnej;
10) zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykona-

nia świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale 
medycyny paliatywnej;

11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospi-
cjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy 
niż 10 dni.

W odniesieniu do świadczeń realizowanych w warunkach domowych, uprzejmie 
informuję, iż obejmują one świadczenia, o których mowa w pkt 1–7 powyżej, oraz bez-
płatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomoc-
niczych wymienionych w pkt 2 części II załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Natomiast świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują:
1) porady lekarskie, porady lekarsko-pielęgniarskie w domu świadczeniobiorcy, 

porady psychologiczne;
2) konsultacje lekarskie, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został za-

kwalifikowany do hospicjum domowego;
3) wsparcie rodziny świadczeniobiorcy.
Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie obejmujące:
1) badanie podmiotowe;
2) badanie przedmiotowe;
3) ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych;
4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;
6) kierowanie do zakładów opieki zdrowotnej, w tym udzielających świadczeń 

opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;
7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia 

świadczeniobiorcy;
8) poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-

kresu opieki paliatywnej i hospicyjnej zostały określone warunki w jakich realizowane 
są świadczenia z tego zakresu. Aby pacjent (świadczeniobiorca) mógł otrzymać świad-
czenia gwarantowane z powyższego zakresu niezbędne jest: przedstawienie skierowa-
nia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie medyczne, 
a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której 
mowa w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.

Z informacji Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż świadczeniami gwaranto-
wanymi z przedmiotowego zakresu zostały objęte następujące liczby pacjentów:

2010 r.:
∙ w poradni medycyny paliatywnej – 15 704
∙ w hospicjum domowym – 43 320
∙ w hospicjum domowym dla dzieci – 1 107
∙ w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – 26 123
2011 r.:
∙ w poradni medycyny paliatywnej – 14 859
∙ w hospicjum domowym – 46 056
∙ w hospicjum domowym dla dzieci – 1312
∙ w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – 28 276
Jednocześnie, jak wynika z informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, liczba 

świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowy na realizacje świadczeń z oma-
wianego zakresu kształtowała się następująco w latach 2010–2011:
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Liczba świadczeniodawców, z którymi w latach 2010–2011 Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowy na realizację świadczeń z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej

Zakres świadczeń 2010 r. 2011 r.

Oddział medycyny 
paliatywnej/hospicjum 
stacjonarne

139 148

Hospicja domowe 277 324

Hospicja domowe dla dzieci 41 50

Poradnie medycyny paliatywnej 141 139

(źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)

Jak wynika z powyższego, w latach 2010–2011 wzrosła liczba świadczeniodawców, 
z którymi zawarł umowy Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń udzie-
lanych w warunkach stacjonarnych i domowych. W przypadku realizacji świadczeń 
udzielanych w warunkach poradni medycyny paliatywnej – liczba świadczeniodawców 
zmniejszyła się z 141 do 139 świadczeniodawców.

W odniesieniu do kwestii nakładów finansowych przeznaczanych na opiekę pa-
liatywną i hospicyjną, to poniżej została przedstawiona tabela zawierająca odnośne 
informacje:

koszty świadczeń w tys. zł

OPIEKA 
PALIATYWNA 

I HOSPICYJNA

2009 
wykonanie

2010 
wykonanie

2011 
wykonanie

2012 2013

plan pierwotny 
(bez migracji)

plan na 
31.08.2012

plan pierwotny 
(bez migracji)

plan na 
31.08.2012 
z migracją

Ogółem 259 995,71 275 419,33 294 668,12 315 021,00 335 919,00 340 729,00 354 498,00

Jeśli chodzi o kwestię zasobów kadrowych w omawianym zakresie, uprzejmie 
informuję, iż zgodnie z Centralnym Rejestrem Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rze-
czypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską (stan na dzień 
30.09.2012 r.), specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej posiada 273 lekarzy, 
w tym 272 wykonuje zawód.

Ponadto uprzejmie informuję, iż liczba pielęgniarek z tytułem specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej wynosi aktualnie 342 osoby. Równocześnie 
liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej wynosi 2849, natomiast liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs 
specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej wynosi 3668.

Jak wynika z wyżej przedstawionych informacji, rozwój opieki paliatywnej w Pol-
sce jest na stosunkowo dobrym poziomie, plasując nasz kraj na piątym miejscu w Eu-
ropie. Potwierdzeniem pozycji naszego kraju, jest włączenie Polski do grupy krajów 
o wysokim stopniu integracji opieki paliatywnej i hospicyjnej w systemie ochrony 
zdrowia, jakie zostało dokonane w dokumencie: „Mapping levels of palliative care de-
velopment: a global update 2011”. Dokument został przygotowany przez organizację 
The Worldwide Palliative Care Alliance z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Polska wraz 
z m.in. Wielką Brytanią i USA została przyporządkowana do grupy państw o najwyż-
szym poziomie rozwoju opieki paliatywnej (razem 20 państw w ww. grupie).

W odniesieniu do kwestii leczenia bólu nowotworowego, uprzejmie informuję, iż 
w chwili obecnej w Polsce w leczeniu bólu dostępne są, z wyjątkiem hydromorfonu, 
wszystkie leki przeciwbólowe zalecane przez Europejskie Towarzystwo Opieki Palia-
tywnej (European Assotiation for Palliative Care – EAPC) oraz Światową Organizację 
Zdrowia. Zgodnie z wytycznymi EAPC opublikowanymi w 2012 r. w sprawie leczenia 
bólu, w szczególności nowotworowego, w Polsce stosuje się następujące refundowane 
substancje lecznicze: kodeina (dihydrokodeina), tramadol, oksykodon, morfina, bupre-
norfina, fentanyl. Są one zakwalifikowane do następujących grup terapeutycznych:
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∙ 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – morfina do podawania doustnego – po-
stacie o przedłużonym uwalnianiu;

∙ 149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe – morfina do podawania pozajelitowego;
∙ 149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – morfina do podawania doustnego – po-

stacie o niemodyfikowanym uwalnianiu;
∙ 153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania dood-

bytniczego;
∙ 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania poza-

jelitowego;
∙ 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania doust-

nego – stałe postacie farmaceutyczne;
∙ 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania doust-

nego – płynne postacie farmaceutyczne;
∙ 150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe – dihydrokodeina;
∙ 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon;
∙ 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – postacie do stosowania przezskómego;
∙ 152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe – postacie do stosowania donosowego;
∙ 152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – postacie do stosowania podjęzykowego.
W leczeniu bólu stosuje się również następujące grupy leków:
∙ Niesteroidowe leki przeciwbólowe o ośrodkowym działaniu takie jak paraceta-

mol w preparatach prostych oraz w połączeniach z kodeiną, tramadolem, ibu-
profenem czy lekami opioidowymi – w przypadku leczenia silnych bólów niepod-
dających się leczeniu;

∙ Niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak: ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, 
naproksen, nimesulid, meloksikam będące podstawowymi lekami w terapii bólu 
mającym podłoże zapalne;

∙ Koanalgetyki:
– Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne takie jak: amitryptylina, imipramina, 

mianseryna, mające szczególne znaczenie w przypadku leczenia bólu o cha-
rakterze neuropatycznym;

– Leki przeciwdrgawkowe takie jak: karbamazepina, gabapentyna, klonazepam, 
które są stosowane jako leki pierwszego rzutu w przypadku bólu neuropatycz-
nego opisywanego jako przeszywający lub kłujący, co jest zgodne z zasadami 
leczenia bólu proponowanymi przez Światową Organizację Zdrowia;

∙ Kortykosteroidy, z których najczęściej stosowany jest deksametazon;
∙ Agonista receptorów GABA-B jakim jest baclofen, którego działanie polega na 

obniżeniu napięcia mięśniowego. Zwykle stosuje się go w przypadku złamań 
patologicznych i chorób, które przebiegają ze znacznym wzrostem napięcia mięś- 
niowego;

∙ Bifosfoniany, stosowane w leczeniu bólu kostnego w przebiegu choroby nowo-
tworowej, z czym wiąże się często zwiększenie resorpcji tkanki kostnej.

W przypadku bólu nieustępującego pod wpływem leczenia farmakologicznego lub 
utrzymywania się objawów niepożądanych stosowania leków rozważa się również za-
stosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu. Do szybkiego uśmierzania bólu, zmniej-
szania napięcia mięśniowego stosuje się przykładowo blokady obwodowe lekiem do 
znieczulenia miejscowego lub neurolizę polegającą na podaniu alkoholu lub fenolu do 
okolicy nerwu w celu czasowego zablokowania transmisji impulsów nerwowych. Ist-
nieje również możliwość zastosowania metody termolezji, w przebiegu której zastępuje 
się podanie substancji chemicznych wymienionych wcześniej działaniem temperatury 
generowanej prądem wysokiej częstotliwości.

Pragnę poinformować, iż w ostatnim czasie w celu zwiększenia dostępności pa-
cjentów do silnych leków przeciwbólowych wprowadzono zmiany w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i zniesiono zapis związany z koniecz-
nością wypisywania opioidowych leków przeciwbólowych na specjalnych drukach re-
cept tzw. receptach różowych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich – w §10.1 
czytamy, iż w przypadku leków posiadających dostępność „Rpw” recepta jest wysta-
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wiona na druku w kolorze białym. Jest to długo oczekiwana zmiana, która spotkała się 
z zadowoleniem środowisk lekarskich oraz pacjentów, którzy w związku z wyróżniają-
cym kolorem recepty na silne środki przeciwbólowe czuli się stygmatyzowani i często 
niechętnie z tego powodu realizowali recepty.

Pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierp-
nia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1138 z późn. zm.), pacjentowi zakwalifiko-
wanemu do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, udzielane są w warunkach 
stacjonarnych i domowych świadczenia obejmujące m.in. leczenie bólu zgodnie 
z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna). Również w wa-
runkach ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej, pacjentowi udzielane 
są świadczenia obejmujące m.in. ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych. 
Jednocześnie w odniesieniu do kwalifikacji lekarzy realizujących świadczenia z oma-
wianego zakresu, to zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, lekarze pracujący w hospi-
cjach stacjonarnych/oddziałach medycyny paliatywnej oraz hospicjach domowych 
dla dorosłych muszą posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej bądź 
być w trakcie tej specjalizacji; w innym przypadku muszą legitymować się dokumen-
tem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, 
organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do pro-
wadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Również w przypadku 
świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, wymagane jest aby lekarz 
udzielający świadczeń posiadał specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej lub 
był w trakcie tej specjalizacji. Wizyty domowe w ramach poradni medycyny palia-
tywnej mogą być również realizowane przez lekarza legitymującego się dokumentem 
ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pa-
liatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, 
organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do pro-
wadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Jak zaznacza Konsultant 
Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, większość lekarzy zna standardy lecze-
nia bólu wydane przez Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej opublikowane 
w 2012 r.

Ponadto uprzejmie informuję, iż leczenie bólu jest refundowane w ramach ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej poprzez procedury wskazane w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 111, poz. 653, 
z późn. zm.). Jednocześnie w załączniku nr 1 zostały określone warunki realizacji 
świadczeń dla porady specjalistycznej – leczenie bólu, która może być realizowana 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

∙ neurologii lub anestezjologii;
∙ anestezjologii i reanimacji;
∙ anestezjologii i intensywnej terapii;
∙ medycyny paliatywnej;
∙ neurochirurgii i neurotraumatologii;
∙ neurochirurgii.
Ponadto wskazano wymagania w zakresie dostępności badań lub procedur me-

dycznych:
1) w miejscu udzielania świadczeń blokady przeciwbólowe;
2) dostęp do: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w me-

dycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych, RTG, USG.

Również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. Nr 140, poz. 1143, 
z późn. zm.) przewiduje możliwość finansowania leczenia bólu poprzez wskazanie za-
biegów związanych z leczeniem bólu, które są identyfikowane procedurami i rozpo-
znaniami określonymi w załączniku nr 1.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą (Dz.U. z 2013 r. poz. 15), wskazano na możliwość udzielania świadczeń zdrowot-
nych w zakresie leczenia bólu w szpitalu w ramach oddziału:

∙ anestezjologii i intensywnej terapii;
∙ oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci;
∙ oddziału anestezjologii;
∙ oddziału anestezjologii dla dzieci.
Ponadto, zgodnie z §6 ust. 2, w ww. oddziałach może zostać utworzony zespół 

zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie pooperacyjnego. Natomiast w oddziale 
anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla 
dzieci mogą być również hospitalizowani pacjenci wymagający, w celu leczenia bólu, 
wykonania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych albo odpo-
wiedniego monitorowania lub leczenia pacjentów.

Jak podkreślają specjaliści zajmujący się leczeniem bólu, dostęp do środków far-
makologicznych stosowanych do opanowania bólu o różnej etiologii w warunkach 
polskich jest porównywalny do innych krajów europejskich, a od 2012 r. refunda-
cję w bólu nowotworowym uzyskały także leki z grupy koanalgetyków (gabapentyna). 
Taką opinię wyraził również Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej 
w odniesieniu do leczenia bólu u pacjentów z nowotworami. W opinii ww. Konsultanta 
Krajowego morfina, według wszystkich aktualnych standardów, należy do podstawo-
wych leków przeciwbólowych zalecanych w bólu nowotworowym. Jej przewaga nad 
pozostałymi lekami opioidowymi polega na dostępności wszystkich postaci tego leku 
i możliwości podawania różnymi drogami. Większość nowych leków ma zarejestrowa-
ną jedynie jedną lub dwie postacie, co jest czynnikiem ograniczającym ich zastoso-
wanie. Należy podkreślić, że lekarz wybierając lek przeciwbólowy kieruje się przede 
wszystkim stanem klinicznym pacjenta i ewentualnymi schorzeniami współistnieją-
cymi (większość pacjentów z chorobą nowotworową to osoby po 60 r.ż.).

Ponownie pragnę zauważyć, że w Polsce pacjent z bólem nowotworowym ma do-
stęp do nowoczesnych terapii. Problemem w kwestii skutecznego opanowania bólu jest 
raczej sprawa umiejętności odpowiedniego jego leczenia, co w decydującym stopniu 
zależy od postawienia prawidłowej diagnozy dotyczącej przyczyn występowania bólu, 
oraz świadomości związanej z leczeniem, w tym z przestrzeganiem rygoru w przyjmo-
waniu leku. Istotny jest również fakt, iż zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów istnieje 
obawa przed stosowaniem silnych, opioidowych środków przeciwbólowych, związana 
z możliwością uzależnienia i wystąpienia poważnych działań niepożądanych. W opinii 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej problem, iż pacjenci z bó-
lem nowotworowym cierpią, jest bardzo złożony. Najczęściej wynika on ze zbyt póź-
nego dotarcia tej grupy pacjentów do jednostek medycyny paliatywnej. W tej grupie 
pacjentów ból pojawia się często już na wcześniejszych etapach choroby. W trakcie 
leczenia onkologicznego pacjenci, często z obawy przed dyskwalifikacją z leczenia, 
ukrywają swoje dolegliwości przed lekarzem i w następstwie chorzy ci zbyt późno są 
kierowani do specjalistów leczenia bólu. W przypadku pacjentów z chorobą nowotwo-
rową bardzo duże znaczenie ma również element psychiczny związany z wystąpieniem 
bólu i samej choroby, co rzutuje na przebieg samego leczenia przeciwbólowego.

Chciałbym nadmienić, iż standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego okreś-
lone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-den-
tystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631), zawie-
rają treści dotyczące zasad leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego. 
Co więcej, specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii uzyskują specjalistyczne kwalifikacje w zakresie leczenia bólu 
nowotworowego. Zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatyw-
nej realizowany jest m.in. kurs „zasady diagnostyki i leczenia bólu”. Program obej-
muje również m.in. zasady leczenia bólu nowotworowego wg Światowej Organizacji 
Zdrowia oraz w ramach stażu w poradni opieki paliatywnej i zespole domowej opieki 
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paliatywnej lub hospicyjnej – rozpoznanie patomechanizmu i przyczyn bólu nowo-
tworowego, metody leczenia bólu wg obowiązujących standardów. Ponadto program 
specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obejmuje m.in. ogólną 
wiedzę na temat choroby nowotworowej organizmu, leczenia bólu okołooperacyjnego 
oraz staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia bólu.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura wpłynęło pismo przedstawiające aktualną sytuację w zakresie 

intensywnej terapii. Wynika z niego, że w Polsce stanowiska intensywnej 
terapii stanowią tylko około 1,7% wszystkich łóżek leczenia krótkotermino-
wego. Według polskich zaleceń powinno być ich minimum 2%, a według UE 
powinno być ich 4–10%. Obecne obłożenie stanowisk wynosi niemal 100%, 
co niestety nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano między innymi brak od-
powiedniej liczby specjalistów w zakresie intensywnej terapii spowodowa-
ny niedoskonałym stanem kształcenia. Obecnie to anestezjolodzy są jedyną 
grupą uprawnioną do udzielania świadczeń w zakresie intensywnej terapii. 
System kształcenia anestezjologów opiera się jednak głównie na stabilizacji 
czynności życiowych, a nie na diagnostyce i leczeniu przyczynowym.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie 
przedstawionego problemu i podjęcie działań zmierzających do utworzenia 
nadspecjalizacji w zakresie intensywnej terapii, która byłaby dostępna dla 
specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

Takie wielodyscyplinarne podejście w intensywnej terapii zaowocuje 
stworzeniem szerokiej bazy lekarzy specjalistów, którzy będą w stanie za-
pewnić właściwą opiekę w warunkach oddziałów intensywnej terapii.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043- 

-22-847/12 oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Alicję Chybicką podczas 
22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., dotyczącym sytuacji w zakre-
sie intensywnej terapii, pragnę uprzejmie poinformować Pana Marszałka, że w dniu 
2 stycznia 2013 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie spe-
cjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzające kilka nowych specjalizacji lekar-
skich, w tym również specjalizację w dziedzinie intensywnej terapii.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że specjalizację w dziedzinie intensywnej 
terapii będą mogli realizować lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii na-
czyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, 
chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrolo-
gii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, 
pediatrii lub toksykologii klinicznej. Moduł specjalistyczny w zakresie intensywnej 
terapii będzie trwał 2 lata.
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Ponadto uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycz-
nia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów umożliwia lekarzowi 
posiadającemu stopień doktora habilitowanego oraz specjalizację II stopnia lub ty-
tuł specjalisty w jednej z wymienionych dziedzin wymaganych do przystąpienia do 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii, ubieganie się o uznanie 
dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem modułu specja-
listycznego w zakresie intensywnej terapii oraz dopuszczenie do Państwowego Egza-
minu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Wyżej opisana procedura uznawania dorobku naukowego i zawodowego rozpocz-
nie się po opracowaniu programu specjalizacji przez powołany w tym celu zespół eks-
pertów, natomiast warunkiem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego będzie dodat-
kowo uzyskanie przez odpowiednie podmioty akredytacji do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Henryka Ciocha 
oraz senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcielibyśmy zapytać:
Czy nadal istnieje zagrożenie wrogiego przejęcia Zakładów Azotowych Tar-

nów SA przez rosyjską grupę kapitałową Acron, za którą stoi pan W. Kantor?
Dlaczego w ramach tak zwanej konsolidacji właśnie zagrożone wrogim 

przejęciem przez kapitał rosyjski Zakłady Azotowe Tarnów SA mają w ramach 
konsolidacji branży chemicznej przejmować Zakłady Azotowe Puławy SA i naby-
wać 100% akcji tych zakładów, skoro są one nadal publiczną i giełdową spółką 
Skarbu Państwa, w której akcjonariat Skarbu Państwa przekracza 50% akcji?

Czy nie obawia się Pan Minister, że na skutek dokończenia konsolidacji 
całej polskiej branży chemicznej w takim wydaniu zostaną naruszone stra-
tegiczne interesy naszego państwa, także w zakresie całej energetyki, która 
w 100% uzależniona byłaby od gazu i kapitału rosyjskiego?

Czy nie uważa Pan Minister, że z punktu widzenia interesów Skarbu 
Państwa utrzymanie status quo, czyli zaniechanie wszelkich konsolidacji 
Grupy Tarnów SA i Grupy Puławy SA, jest uzasadnione aktualnym i per-
spektywicznym interesem naszego państwa?

Co zdaniem Pana Ministra powoduje to, że podmiot ekonomicznie słabszy 
(ZA Tarnów SA) przejmuje podmiot ekonomicznie silniejszy (ZA Puławy SA), 
choć jest to sytuacja niespotykana na gruncie procesów prywatyzacyjnych 
i przekształceniowych bez względu na ich naturę prawną (przejęcie lub unia)?

Dlaczego w opracowaniu programów konsolidacyjno-prywatyzacyjnych 
branży chemicznej uczestniczą wyłącznie kancelarie prawnicze mające sie-
dzibę poza granicami naszego kraju, a nie renomowane polskie kancelarie 
prawnicze? Czy składano ofertę polskim firmom prawniczym? Czy odbył się 
jakikolwiek przetarg na opracowanie koncepcji prawnej i jaką kwotę Mini-
sterstwo Skarbu Państwa wyasygnowało na ten cel?

Czy badania due diligence przemawiały i przemawiają za tym, ażeby 
zakłady Azotowe Tarnów SA przejmowały Zakłady Azotowe Puławy SA? Na 
podstawie jakich przepisów kodeksu spółek handlowych następuje zapo-
wiadana przez Pana Ministra konsolidacja tych podmiotów?

Czy jako minister Skarbu Państwa spotykał się Pan osobiście lub po-
przez swoich urzędników z panem W. Kantorem właścicielem i prezesem 
rosyjskiego koncernu Acron (chodzi o spotkania oficjalne bądź nieoficjalne), 
a jeżeli tak, to gdzie i kiedy?

Czy w przedmiocie omawianej konsolidacji Komisja Nadzoru Finanso-
wego bądź inne instytucje krajowe lub zagraniczne zajmowały stanowisko 
akceptujące ten model fuzji?

Czy nie uważa Pan, że o realizowanej konsolidacji zakładów branży che-
micznej w Polsce należałoby poinformować parlamentarzystów (posłów i sena-
torów) oraz przeprowadzić w Sejmie RP bądź w Senacie RP debatę publiczną?

Pragniemy ponadto zauważyć, iż na spotkaniu Pana Ministra z Lubelskim 
Zespołem Parlamentarnym, które miało miejsce dnia 7 listopada 2012 r., nie 
padły satysfakcjonujące odpowiedzi na postawione pytania.

Występujemy z oświadczeniem senatorskim, ponieważ sprawa ta ma 
wymiar ogólnokrajowy i dotyczy nie tylko województwa lubelskiego. Jak 
zasygnalizowaliśmy, taki kierunek tak zwanej konsolidacji zagraża zarów-
no obecnym, jak i przyszłym interesom energetycznym Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Ze względu na wagę poruszonych problemów uważamy, że w Sejmie 
RP bądź w Senacie RP należałoby przeprowadzić debatę publiczną poświę-
coną konsolidacji branży chemicznej w Polsce.

Z poważaniem 
Henryk Cioch 
Grzegorz Bierecki
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Odpowiedź�

Warszawa, 10.01.2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Henryka Ciocha oraz sena-

tora Grzegorza Biereckiego podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 
2012 r., w sprawie konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA (ZAT) 
oraz Zakładów Azotowych Puławy SA (ZAP) uprzejmie udzielam odpowiedzi.

Konsolidacja w wariancie przejęcia ZAP przez ZAT stanowi element zaktualizowa-
nej strategii rozwoju ZAT, ogłoszonej przez Zarząd ZAT 13 czerwca 2012 r. Aktuali-
zacja strategii oraz wezwanie na sprzedaż 32% akcji ZAP, ogłoszone 13 lipca 2012 r., 
były również odpowiedzią na próbę przejęcia kontroli nad ZAT przez Acron, którą 
Zarząd ZAT uznał za próbę wrogiego przejęcia. Minister Skarbu Państwa wsparł zak-
tualizowaną strategię ZAT uznając ją za zgodną z długookresowym interesem Skarbu 
Państwa jako akcjonariusza ZAT i ZAP, mając na uwadze oczekiwany wzrost wartości 
grupy kapitałowej powstałej po konsolidacji oraz wpływ projektu konsolidacyjnego na 
branżę chemiczną oraz powiązane z nią sektory gospodarki. W interesie Skarbu Pań-
stwa jako akcjonariusza obu spółek jest trwały wzrost ich wartości.

Według opinii analityków od kilku lat w europejskim przemyśle chemicznym, 
w tym w przemyśle chemiczno-nawozowym, przebiegają procesy konsolidacji prowa-
dzące do wzrostu skali operacji głównych podmiotów sektora oraz do marginalizacji 
pozostałych uczestników rynku. Przejawem postępujących procesów konsolidacji są 
chociażby tegoroczne próby przejęcia kontroli nad ZAT i ZAP przez odpowiednio rosyj-
ski Acron oraz polską spółkę Synthos SA. Zdaniem MSP konsolidacja ZAP i ZAT spo-
woduje powstanie polskiej spółki chemicznej – jednego z liderów europejskiego rynku 
nawozów – posiadającej szeroką gamę produktów i charakteryzującej się zmniejszoną 
wrażliwością na cykle koniunkturalne, zdolnej do konkurowania z największymi eu-
ropejskimi podmiotami z branży.

Odnosząc się do ochrony przed wrogim przejęciem, informuję, że po konsolida-
cji próba przejęcia kontroli nad ZAT bez zgody znaczącego akcjonariusza – Skarbu 
Państwa – będzie znacząco utrudniona. Najważniejszy element tej ochrony to obecne 
zapisy statutu ZAT, zgodnie z którymi tak długo, jak Skarb Państwa jest właścicielem 
akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istnie-
jących w Spółce, prawo głosu pozostałych akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone 
w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej 
niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walne-
go Zgromadzenia. Drugim elementem zwiększającym ochronę będzie bariera kapita-
łowa, związana ze znacznie zwiększoną kapitalizacją Grupy po konsolidacji. Przejęcie 
pakietu kontrolnego nad Grupą będzie w związku z tym wymagało znacznie większego 
zaangażowania kapitałowego.

Podsumowując, wariant konsolidacji polegający na przejęciu ZAT przez ZAP umoż-
liwiał skuteczną obronę przed próbą wrogiego przejęcia, natomiast sama konsolida-
cja z punktu widzenia biznesowego jest oceniana korzystnie zarówno przez doradcę 
finansowego MSP jak też przez analityków rynkowych. Oczekuje się, przy założeniu 
niepogorszenia warunków makro dla rozwoju branży nawozowo-chemicznej, wzro-
stu wartości połączonego podmiotu wynikającego ze zwiększonej skali działalności, 
zmniejszenia wrażliwości na wahania koniunkturalne oraz względnej redukcji kosz-
tów działalności. Potwierdzeniem słuszności podjętych decyzji jest wysoki trend wzro-
stowy notowań akcji obu spółek.

Odpowiadając na tezę o możliwości uzależnienia polskiej branży chemicznej od 
dostaw gazu z Rosji informuję, że konsolidacja w branży chemicznej nie powodu-



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 27

je takiego zagrożenia. Przewidywane zwiększenie podaży gazu dostępnego w Polsce, 
związane z trwającymi badaniami nad wydobyciem gazu z łupków na skalę przemysło-
wą, budową gazoportu, budową interkonektorów z zewnętrznymi systemami gazocią-
gów oraz zwiększaniem wydobycia gazu ze złóż konwencjonalnych, a także otwarciem 
w grudniu 2012 r. Giełdy Gazu, wpłynie na liberalizację rynku tego surowca, a co za 
tym idzie zmniejszenie uzależnienia od jego importu z Rosji.

Doradca prawny Ministra Skarbu Państwa, renomowana kancelaria prawna Ba-
ker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy s.k. z siedzibą w Warszawie, został wybra-
ny w sierpniu 2012 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną 
dalej „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy. 
Jest to w pełni konkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego, co oznacza, 
że każda kancelaria prawna spełniająca warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia mogła uczestniczyć w przetargu składając swoją ofertę. Przy 
wyborze kancelarii brano pod uwagę, obok łącznej ceny za wykonanie usług, speł-
nianie przez oferenta wymogów dotyczących posiadania odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia w zakresie transakcji przeprowadzonych na rynku kapitałowym w ciągu 
ostatnich 3 lat. Wartość umowy z wybraną w przetargu kancelarią prawną opiewa na 
sumę 175.000 zł brutto.

Odnosząc się do regulacji prawnych, na podstawie których prowadzony jest proces 
konsolidacji, informuję, iż pierwszym etapem procesu konsolidacji było wezwanie na 
sprzedaż 32% akcji ZAP, ogłoszone przez ZAT 13 lipca 2012 r., na podstawie art. 72 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o ofercie”) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w spra-
wie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicz-
nej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku 
tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) („Rozporządzenie”). Drugim 
krokiem będzie realizacja podjętej przez Zarząd ZAT w dniu 11 września 2012 r., na 
podstawie art. 444 i 446 oraz 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (KSH), §10 ust. 3 i n. Statutu ZAT, uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 42.867.293 akcji zwykłych na oka-
ziciela serii D. Emisja Akcji Serii D nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłącze-
niem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej 
w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji Europejskiej. Zgło-
szenie jest dokonywane przez przedsiębiorstwo przejmujące kontrolę nad całością 
lub częścią innego przedsiębiorstwa. Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek 
w sprawie koncentracji do państw członkowskich, o których wiadomo, że koncen-
tracja może znacząco wpłynąć na konkurencje na ich rynkach, które spełniają cechy 
odrębnego rynku. Państwa członkowskie wyrażają indywidualnie zgodę lub sprzeciw 
wobec odesłania sprawy na poziom Komisji Europejskiej. O ile państwo członkow-
skie nie wyrazi sprzeciwu, Komisja, jeśli uzna, że istnieje taki odrębny rynek, oraz 
że koncentracja może mieć znaczący wpływ na konkurencje na tym rynku, może 
zdecydować o odesłaniu sprawy, w całości lub w części, do właściwych władz tego 
państwa członkowskiego mając na względzie stosowanie przepisów krajowego prawa 
tego państwa dotyczącego konkurencji. W przypadku przejęcia ZAP przez ZAT Komi-
sja Europejska, nie uzyskując głosów sprzeciwu z państw członkowskich uznała, że 
sprawa może być rozstrzygana na poziomie unijnym. Decyzja Komisji Europejskiej 
dotycząca zgody na koncentrację w opinii Zarządu ZAT powinna zostać wydana do 
dnia 18 stycznia 2013 r.

Informacja o wsparciu przez Ministra Skarbu Państwa zaktualizowanej strategii 
ZAT i tym samym wsparciu dla projektu konsolidacji była przekazywana do publicz-
nej wiadomości. Komunikaty dotyczące konsolidacji w branży chemicznej są zamiesz-
czane na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa od początku realizacji 
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projektu, czyli od lipca 2012 r. Jednocześnie informuję, że sprawa konsolidacji wielo-
krotnie była przedmiotem prac sejmowej Komisji Skarbu, a Minister Skarbu Państwa 
udzielił w sprawie konsolidacji szczegółowych odpowiedzi na liczne zapytania parla-
mentarzystów.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 
oraz do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Oświadczenie to dotyczy sprawy realizacji przez powiaty zadań wyni-

kających z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, tj. wspierania osób niepełnosprawnych.

W świetle zdarzeń związanych z wdrożeniem przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Aktywny samorząd” 
jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o systemowe rozwiązanie 
narastających problemów związanych z realizacją wskazanych na wstępie 
zadań powiatowych.

Obecny sposób dofinansowywania zadań powiatów przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przystaje do warunków 
określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwoty na obsługę 
tych zadań nie pokrywają kosztów ponoszonych przez samorządy powiato-
we. W rezultacie powoduje to niekorzystną relację dochody – wydatki oraz 
nie oddaje rzeczywistej liczby i jakości zadań samorządu terytorialnego na 
poziomie powiatu.

W związku z powyższym wnoszę o przekazanie powiatom według al-
gorytmu wszystkich środków finansowych gromadzonych na rzecz wspar-
cia osób niepełnosprawnych na wszystkie zadania powiatowe dające się 
przyporządkować przywołanemu na wstępie przepisowi prawa. Środki te 
powinny stanowić dochód powiatu. Wniosek ten jest zbieżny z założeniem 
decentralizacji państwa. Realizacja powyższych zamierzeń przyczyni się do 
oszczędności w przedmiotowym obszarze. W efekcie zwiększy to pulę środ-
ków na wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zmniejszy obciążenie praco-
dawców w tym zakresie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 14 grudnia 2012 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przesłanym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. znak: BPS/043-22-849-MF/12, oświadczeniem zło-
żonym przez senatora Roberta Dowhana podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 
30 listopada 2012 r. w sprawie realizacji przez powiaty zadań dotyczących wspierania 
osób niepełnosprawnych, przekazuję w załączeniu jego oryginał do załatwienia zgod-
nie z właściwością.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Odpowiedź�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 4 grudnia 

2012 r., znak: BPS/043-22-849-MPPS/12 oświadczenie złożone przez senatora Rober-
ta Dowhana podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w spra-
wie realizacji przez powiaty zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone innymi ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. wspierania osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto, zgodnie z. art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) do zadań powiatu należy m.in. podejmowa-
nie działań dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. Zakres 
tych zadań oraz sposób ich realizacji definiuje samorząd powiatowy (art. 35a ust. 1 
pkt 1 ww. ustawy). Zadania te realizowane są przy współudziale środków własnych 
będących w dyspozycji powiatów, a środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych mają jedynie charakter wspierający te zadania.

Ponadto pragnę podkreślić, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, 
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność. Ustawa wskazuje tylko obszary, w których powiat posia-
da kompetencje, natomiast zadania własne powiatu precyzyjnie określają przepisy 
materialnego prawa administracyjnego. O zakwalifikowaniu danego zadania do właś- 
ciwości powiatu decyduje więc obszar, w którym się ono znajduje oraz ranga aktu 
prawnego, który je tworzy.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone przepisem 
art. 35a ustawy o rehabilitacji (...) mieszczą się w obszarze wspierania osób niepełno-
sprawnych, którego realizacja jest kompetencją powiatu, a nakłada je na powiat akt 
prawny rangi ustawowej.

W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, że zadania powiatu określone prze-
pisem art. 35a ustawy o rehabilitacji (...) są zadaniami własnymi powiatu, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Przesądzają o tym 
przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji (...) oraz orzecznic-
two Trybunału Konstytucyjnego (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 
2001 r. sygn. U 8/00, OTK 2001/5/123).

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia 
są przede wszystkim pełnoprawnymi mieszkańcami powiatów oraz województw, a środ-
ki przekazywane przez PFRON są formą dofinansowania realizacji przez samorządy za-
dania własnego polegającego na wspieraniu ich niepełnosprawnych mieszkańców.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 
pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wo-
jewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wyko-
rzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 
Natomiast koszty obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” pokrywane są ze 
środków PFRON do wysokości 3% środków wykorzystanych na realizację programu. 
Dysponentem przedmiotowych środków jest samorząd powiatowy.
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Pojęcie realizacji zadań może być rozumiane zarówno, jako wyłącznie podejmo-
wanie bezpośrednich działań mających na celu wywołanie określonych skutków, 
jak i łącznie jako wykonywanie działań bezpośrednich oraz działań umożliwiających 
ich wykonanie. Oznacza to, że obsługa może zostać uznana za część realizacji zadań 
w szerszym rozumieniu, co podkreślił w orzeczeniu z dnia 28 czerwca 2001 r. Trybu-
nał Konstytucyjny (wyrok TK U 8/00 OTK 2001/5/123). W tej sytuacji, w pojęciu re-
alizacji zadań mieszczą się zarówno działania administracyjne, jak i techniczne w ob-
słudze zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. Koszty te muszą pozostawać 
w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o rehabilitacji.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Jak informowały media ogólnopolskie, ksiądz Tomasz Duszkiewicz, 

wikary parafii w Sadownem, powiat węgrowski, w niedzielę 11 listopada 
2012 r. wygłosił patriotyczną homilię, nawiązującą do „Kazań sejmowych” 
księdza Piotra Skargi oraz do obecnej sytuacji w naszym kraju. Treść homi-
lii wywołała skandaliczną reakcję ze strony funkcjonariuszy Policji z komi-
sariatu w Łochowie, którzy zażądali od księdza Duszkiewicza odwołania 
tez zawartych w wystąpieniu oraz interweniowali w tej sprawie u probosz-
cza parafii Sadowne, przebywającego w tym czasie na leczeniu w szpitalu 
w Sokołowie Podlaskim. Działania policjantów z komisariatu w Łochowie, 
będącego w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, naruszały 
w rażący sposób zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniające 
wolność wyrażania swoich poglądów oraz wolność sumienia i religii.

Nadmieniam, iż uprzednio policjanci z tego samego Komisariatu Po-
licji w Łochowie wzywali organizatorów wyjazdu na legalną manifestację 
w Warszawie, realizowaną w dniu 29 września 2012 r. pod hasłem „Obudź 
się, Polsko”, usiłując dowiedzieć się, ile osób wyjeżdża, co to są za osoby 
i wreszcie z jakiego środka transportu będą one korzystały. Te bezprawne 
działania policji godziły w zapewnioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej wolność zgromadzeń.

Postępowanie funkcjonariuszy Policji wywołało u mieszkańców mojego 
okręgu wyborczego głębokie zaniepokojenie w związku z podobieństwem 
do metod stosowanych przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa 
w czasach PRL wobec obywateli wyrażających poglądy odmienne od ówcześ- 
nie dozwolonych. W mojej ocenie takie działania organu państwa polskiego 
stanowią istotne zagrożenie dla podstaw funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawa.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującym 
pytaniem: w jaki sposób zamierza Pan Premier zapobiec w przyszłości po-
dobnym działaniom policji wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej?

Z poważaniem 
Henryk Górski

Odpowiedź�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2012 roku (sygn. BPS/043-22-850/12), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Henryka Górskiego pod-
czas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 roku w sprawie naruszenia 
w rażący sposób Konstytucji RP przez policjantów z komisariatu w Łochowie, będącego 
w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie – z upoważnienia Prezesa Rady 
Ministrów – uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
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Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w dniu 14 li-
stopada 2012 roku dwóch funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łochowie, będących 
w trakcie przerwy w wykonywaniu czynności służbowych, odwiedziło w szpitalu w So-
kołowie Podlaskim proboszcza Parafii w Sadownem, gdzie spotkali również wikarego 
z tejże parafii.

Podczas wspomnianego spotkania wywiązała się rozmowa dotycząca homilii wy-
głoszonej w dniu 11 listopada 2012 roku w kościele w Sadownem, nawiązującej do 
działań Policji podjętych w związku z marszem „W obronie wolności słowa i godności 
człowieka”, który odbył się w dniu 29 września 2012 roku w Warszawie. W trakcie 
rozmowy ww. funkcjonariusze Policji wyjaśnili, że w związku z tym wydarzeniem po-
dejmowane były czynności, mające na celu wyłącznie ustalanie liczby osób udających 
się na marsz oraz zebranie informacji w zakresie środków transportu. Czynności te 
były wykonywane zgodnie z prawem, wynikały z ustawowych obowiązków Policji oraz 
miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.

Podkreślenia wymaga przy tym. że spotkanie to miało charakter prywatny, odbyło 
się w niezaplanowanych okolicznościach, nie było związane z realizacją poleceń służ-
bowych ani zadań wykonywanych podczas interwencji Policji, zaś funkcjonariusze 
Policji nie żądali odwołania treści wygłoszonej homilii.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w związku z informacjami me-
dialnymi dotyczącymi okoliczności opisanej w wystąpieniu sprawy, Komendant Wo-
jewódzki Policji z siedzibą w Radomiu polecił przeprowadzenie czynności, mających 
na celu ustalenie przebiegu przedmiotowego spotkania oraz postępowania wspomnia-
nych policjantów. Czynności wyjaśniające przeprowadzone na polecenie Komendanta 
Powiatowego Policji w Węgrowie nie wykazały, aby ww. funkcjonariusze naruszyli dys-
cyplinę służbową lub zasady etyki zawodowej policjanta.

Odnosząc się natomiast do kwestii czynności służbowych podejmowanych przez 
policjantów w związku z marszem zaplanowanym na dzień 29 września 2012 roku, 
należy wskazać, że zarówno policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, jaki 
i policjanci z Komisariatu Policji w Łochowie wykonywali czynności służbowe zgod-
nie z poleceniami Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu, wynikającymi z pism Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania Ko-
mendy Stołecznej Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Michał Deskur 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Zwrócili się do mnie nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum w Słupi Wielkiej (gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, wojewódz-
two wielkopolskie), którzy są bardzo zaniepokojeni perspektywą likwidacji 
szkoły przez gminę i utworzenia jej na nowo przez gminną spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. W takiej samej sytuacji są wszystkie szkoły 
wiejskie funkcjonujące na terenie gminy.

Zwracam się do Pani Minister z zapytaniami, czy w świetle obowiązują-
cego prawa:

1) gmina może jednocześnie zlikwidować wszystkie wiejskie szkoły 
i przekazać ich utworzenie na nowo gminnej spółce z o.o.;

2) gminna spółka z o.o. (zajmująca się między innymi wywozem nieczy-
stości, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, sprzedażą paliw) 
może:

— założyć szkołę w miejsce zlikwidowanej,
— utworzyć szkołę publiczną, w której będzie obowiązywała Karta Na-

uczyciela,
— utworzyć szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej;
3) właściwy kurator oświaty może podjąć działania, jeśli tak, to jakie, 

w związku z likwidacją szkoły liczącej obecnie dwustu osiemdziesięciu pię-
ciu uczniów?

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź�

Warszawa, 2012.12.31

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Piotra Andrzeja Gruszczyńskiego – Senatora 

RP (BPS/043-22-851/12) uprzejmie informuję.
Gmina nie może zlikwidować wszystkich prowadzonych przez siebie szkół i „prze-

kazać ich utworzenie na nowo gminnej spółce z o.o.”. W opinii Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przekazywanie przez samorząd do prowadzenia przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów spółkom gminnym należy ocenić, jako działanie naruszające prze-
pisy art. 5 ust. 5 oraz art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991 o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 5 
tej ustawy zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami 
integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolne-
go, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjąt-
kiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych 
oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich, należy do zadań własnych gmin. Prowadzenie szkół podstawowych, z wyjątkiem 
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szkół podstawowych specjalnych i artystycznych, przeszło do obowiązkowych zadań 
własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. (art. 104 wskazanej ustawy), natomiast 
z dniem 1 stycznia 1992 r. zadaniem obowiązkowym gminy stało się prowadzenie 
przedszkoli (art. 105 wskazanej ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego mogą współpracować z innymi podmiotami 
przy wykonywaniu swych zadań, ale współpraca ta nie może prowadzić do wyzbycia 
się przez nie odpowiedzialności za realizację obowiązkowych zadań. Przekazywanie 
szkół spółkom powoływanym przez gminę należy ocenić jako działanie zmierzające 
do obejścia przepisów prawa, przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), któ-
re w pełnym zakresie obowiązuje nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych 
prowadzonych przez jednostki samorządu, natomiast nauczycieli szkół publicznych 
prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t w zakresie ograniczonym.

Aby ułatwić proces powstawania – na bazie małych szkół prowadzonych w więk-
szości przypadków przez gminy – publicznych szkół prowadzonych przez inne niż jed-
nostki samorządu terytorialnego organy prowadzące, w marcu 2009 r. znowelizowano 
art. 5 ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja ta pozwoliła jednostkom samorządu 
terytorialnego na przekazywanie szkoły lub placówki do prowadzenia innemu podmio-
towi z ominięciem procesu likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty samorząd, po uzyskaniu zgo-
dy kuratora oświaty, może przekazać szkołę, jeżeli uczy się w niej nie więcej niż 
70 uczniów. Przekazanie odbywa się na mocy uchwały organu stanowiącego po za-
warciu stosownej umowy, która określa między innymi obwód szkoły lub warunki 
przyjmowania uczniów i warunki korzystania z mienia przejętej szkoły.

Obowiązujące od 2009 r. przepisy pozwalają na ochronę miejsc pracy nauczycieli 
oraz płynne przekazanie szkoły. Gwarantują również, że nowy organ prowadzący nie 
może zlikwidować szkoły, a samorząd ma obowiązek ponownego przejęcia placówki, 
jeżeli nowy organ prowadzący nie będzie mógł jej dalej prowadzić. Nadzór nad jakością 
nauczania jest kompetencją kuratora oświaty.

Minister Edukacji Narodowej nie ma wpływu na decyzje organów prowadzących 
i nie jest uprawniony do ingerowania w decyzje podejmowane przez te organy, także 
w kwestii likwidacji szkół czy przejmowanie szkół przez stowarzyszenia. Zakładanie 
i prowadzenie szkół i placówek należy do zadań własnych jednostek samorządu tery-
torialnego. Zadania te realizowane są w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność. Natomiast sposób ich realizacji pozostaje w wyłącznej kompetencji organów 
prowadzących.

Istotnym głosem w dyskusji o likwidacji czy przekazaniu szkoły jest opinia ku-
ratora oświaty, którego obowiązkiem jest sprawdzenie między innymi, w jaki sposób 
organ prowadzący zapewni kontunuowanie nauki uczniom szkoły przeznaczonej do 
likwidacji. Opinia kuratora oświaty jest niewiążąca, jednak zdarza się, że w związku 
z dyskusją społeczną i analizą opinii kuratora oświaty organ prowadzący mając na 
uwadze, że decyzje dotyczące oświaty wpływają na przyszłe losy całej społeczności 
lokalnej, rezygnuje z zamiaru likwidacji szkoły.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Sekretarz Stanu 
Tadeusz Sławecki
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zablokowanie sprzedaży udziałów PPZ „Trzemeszno” w maju 2002 r. 

przez ówczesnego ministra skarbu i ponowienie procesu sprzedaży było po-
wodem zawiązania się spółki plantatorsko-pracowniczej, której celem było 
gromadzenie kapitału na zakup udziałów PPZ „Trzemeszno”. Udziałowcy 
spółki – zarówno rolnicy dostarczający ziemniaki do produkcji, jak i pracow-
nicy – którzy przez dziesiątki lat pracowali na bardzo dobrą kondycję finan-
sową PPZ „Trzemeszno”, niezmiennie wyrażają chęć zakupu udziałów po 
cenie rynkowej, zgodnie z przeprowadzoną rzetelną wyceną wartości przed-
siębiorstwa.

Z przesłanego na moje ręce pisma Spółki Plantatorsko-Pracowniczej wy-
nika, że Pan Minister nie chce prowadzić z nią negocjacji w sprawie zakupu 
tychże udziałów. Wyrażona jest też obawa, że danie przywilejów Przedsię-
biorstwu Przemysłu Spożywczego PEPEES SA w Łomży może doprowadzić 
do upadku PPZ „Trzemeszno” i – co za tym idzie – wielu plantatorów ziem-
niaka przemysłowego.

Zarówno z pisma Spółki Plantatorsko-Pracowniczej w Trzemesznie, jak 
i dezyderatu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – skierowanego na 
ręce Pana Ministra – wyłania się jeszcze istotny problem nierozstrzygniętej 
struktury właścicielskiej PPZ „Trzemeszno”.

W trosce zatem o losy rzeszy rolników z województw wielkopolskiego 
i kujawsko-pomorskiego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględ-
nienie ich interesów w procesie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego „Trzemeszno”.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź�

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Piotra Gruszczyńskiego złożonego 

podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie prywaty-
zacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Trzemesznie, poniżej przedstawiam swoje stanowisko.

Mając na uwadze fakt, iż proces prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie uwarunkowany 
jest w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 18 kwietnia 2005 r. doty-
czącym zobowiązania Skarbu Państwa do zawarcia z Lubelską Korporacją Finanso-
wą Sp. z o.o. i Krzysztofem Borkowskim (dalej: Konsorcjum) umowy sprzedaży 59% 
udziałów Spółki stanowiących 113.280 udziałów Spółki oraz biorąc pod uwagę, że:
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– w ramach przyjętej ścieżki postępowania w procesie prywatyzacji Spółki jed-
nym z warunków złożenia wniosku przez Ministra Skarbu Państwa do Rady 
Ministrów o wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Spółki w trybie innym niż 
publiczny na rzecz wybranego inwestora jest zawarcie ugody/porozumienia/
umowy zrzeczenia się przez Konsorcjum wszelkich roszczeń w związku z ogło-
szonym w 2002 roku przetargiem na nabycie udziałów Spółki,

– Konsorcjum, w przekazanym do Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 15 paź-
dziernika 2012 r. oświadczeniu poinformowało o zawarciu warunkowej umowy 
zrzeczenia się roszczeń Konsorcjum do udziałów spółki Przedsiębiorstwo Prze-
mysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. wyłącznie z Przedsiębiorstwem 
Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA z siedzibą w Łomży, zdecydowano o pod-
jęciu negocjacji przy prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia-
czanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego 
„PEPEES” SA.

W związku z tym, że sprzedaż udziałów spółki PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o. wa-
runkowana jest zawarciem ugody/porozumienia/urnowy zrzeczenia się przez Kon-
sorcjum wszelkich roszczeń w związku z ogłoszonym w 2002 roku przetargiem na na-
bycie udziałów Spółki, oferta Spółki Plantatorsko-Pracowniczej Trzemeszno Sp. z o.o. 
z siedzibą w Trzemesznie, nie spełniała jednego z podstawowych warunków. Wobec 
powyższego złożona oferta nie dawała podstaw do wszczęcia negocjacji z udziałem 
Spółki Plantatorsko-Pracowniczej Trzemeszno Sp. z o.o.

Jednocześnie w opinii Ministerstwa Skarbu Państwa sprzedaż udziałów Spółki 
zapewni jej stabilny rozwój z korzyścią nie tylko dla pracowników Spółki, ale również 
związanych ze Spółką rolników.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zainteresować Pana problemem wynikającym z przepisów usta-

wy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, z którym to 
problemem borykają się pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy. 
Dotyczy on okresu oczekiwania na wtórnik prawa jazdy w przypadku utraty 
tego dokumentu, na przykład w wyniku kradzieży. Bez dokumentu kierow-
ca zawodowy nie może wykonywać swoich obowiązków, a co za tym idzie, 
pracodawca może nawet natychmiastowo rozwiązać z nim umowę o pracę 
z uwagi na brak uprawnień kierowcy do wykonywania zawodu.

Radny powiatu gnieźnieńskiego, który zwrócił się do mnie z pismem 
w przedstawionej sprawie, wskazuje na realną potrzebę usankcjonowania 
dokumentu przejściowego. Dokument taki mogłyby wydawać starostwa po-
wiatowe, bowiem używany przez wydziały komunikacji system komputero-
wy pozwala natychmiast sprawdzić posiadane uprawnienia wnioskodawcy, 
jeśli chodzi o prawo jazdy.

Stanowisko starosty gnieźnieńskiego będące odpowiedzią na interpela-
cję radnego w tej sprawie potwierdza istnienie problemu. Starosta podkreśla, 
że ustawodawca nie wskazał innego dokumentu, którym mógłby posługiwać 
się kierowca w okresie oczekiwania na wtórnik prawa jazdy.

Jedynym rozwiązaniem problemu może być doprowadzenie do zmiany 
zapisów ustawy. Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o rozważe-
nie takiej możliwości.

Dołączam uszczegóławiające sprawę, skierowane na moje ręce pismo 
radnego Tomasza Budasza oraz odpowiedź starosty gnieźnieńskiego na 
wspomnianą interpelację.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź�

Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma nr BPS/043-22-853/12 z dnia 4 grudnia 2012 r., doty-

czącego oświadczenia złożonego podczas 22. posiedzenia Senatu przez pana senatora 
Piotra Gruszczyńskiego w sprawie wydawania wtórników prawa jazdy, poniżej prze-
kazuję następujące informacje.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wydawania wtórnika prawa jazdy okreś- 
lone w ustawie z dniu 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) są zgodne z przepisami unijnymi wprowadzonymi dyrek-
tywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
praw jazdy, w której art. 11 ust. 5 wskazuje na możliwość wydawania przez państwa 
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członkowskie dokumentu prawa jazdy w postaci wtórnika. Wspomniany przepis dy-
rektywy 2006/126/WE zapewnia jednocześnie, że wydany wtórnik prawa jazdy będzie 
honorowany w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Należy jednocześnie wskazać, że przepisy ww. dyrektywy nie przewidują wyda-
wania przez państwa członkowskie dokumentu przejściowego, o jakim wspomina się 
w ww. oświadczeniu senatora, brak jest również odniesienia do tego typu dokumentu 
w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu, w dniu 8 listopada z 1968 r., 
która m.in. reguluje kwestie związane z międzynarodowym uznawaniem praw jazdy.

Mając na uwadze powyższe, wprowadzenie do polskiego prawodawstwa dokumen-
tu przejściowego dla osób oczekujących na wydanie wtórnika prawa jazdy nie byłoby 
zgodne z przepisami unijnymi i rodziłoby trudności z interpretacją i uznawalnością 
tego typu dokumentu w innych krajach, biorąc pod uwagę fakt, że z informacji posia-
danych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie wyni-
ka, jakoby którekolwiek z państw członkowskich wydawało tego typu dokument.

Jednocześnie w kwestii wydawania w Polsce wtórnika dokumentu prawa jazdy 
należy zauważyć, ze zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2004 r. 
w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, producent przekazuje 
wykonane prawa jazdy do właściwego organu zamawiającego w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia otrzymania danych, potrzebnych do wyprodukowania spersonalizo-
wanego dokumentu.

Biorąc pod uwagę ww. okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dokumentu 
prawa jazdy oraz czas potrzeby na czynności administracyjne związane z wydaniem 
dokumentu w starostwie, wydaje się, iż wydanie nowego egzemplarza prawa jazdy 
w postaci wtórnika, bez niepotrzebnej zwłoki, nie powinno nastąpić później, niż 9 dni 
od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o wydanie dokumentu.

W związku z przedstawionymi powyżej informacjami, aktualnie w Ministerstwie 
nie przewiduje się wprowadzenia dokumentu przejściowego, którym mógłby się posłu-
giwać kierowca w okresie oczekiwania na wtórnik prawa jazdy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Chcemy zainteresować Pana Ministra problemem przedstawionym przez 

przedsiębiorców – importerów samochodów używanych. Istota problemu 
tkwi w nowych uregulowaniach prawnych dotyczących badań technicznych 
pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Ustawodawca zlikwidował tak zwa-
ne pierwsze badanie dla takich pojazdów przed pierwszą rejestracją w Pol-
sce; funkcjonują jedynie badania okresowe i badania dodatkowe.

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnego badania technicz-
nego jest umieszczenie na pojeździe tablic rejestracyjnych. Większość po-
jazdów sprowadzonych z zagranicy takowych tablic nie posiada. Zatem na 
wniosek importera zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 starostwo powiatowe, do-
konując czasowej rejestracji, wydaje pozwolenie czasowe i tablice rejestra-
cyjne. Zaznaczam, że aby otrzymać to pozwolenie, należy przedstawić takie 
same dokumenty, jakie są wymagane do stałej rejestracji. Pozwolenie czaso-
we, zgodnie z art. 71 ust. 1, jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie 
samochodu do ruchu. Tymczasem policjant, powołując się na art. 132 ust. 1 
pkt 1, może zatrzymać pozwolenie czasowe, a nawet nakazać usunięcie po-
jazdu z drogi w myśl art. 130a.

Reasumując: bez pozytywnych badań technicznych nie można uzyskać 
dowodu rejestracyjnego; stacja diagnostyczna nie dokona badania technicz-
nego samochodu bez tablic rejestracyjnych; tablice rejestracyjne otrzymuje 
się wraz z pozwoleniem czasowym; pozwolenie czasowe nie daje gwarancji 
dojazdu do stacji diagnostycznej, bowiem brak badań technicznych może 
być powodem zatrzymania pozwolenia czasowego przez policjanta podczas 
rutynowej kontroli drogowej. Niespójność czy też konflikt przepisów prawa 
o ruchu drogowym sprawia, że właściciel pojazdu dopuszczonego do ruchu, 
posiadacz pozwolenia czasowego – jednocześnie, w tej samej chwili – jest 
zarówno w zgodzie, jak też w konflikcie z przepisami prawa.

Mając to na względzie, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozwa-
żenie możliwości dokonania zmian w ustawie, które wyeliminują niespójne 
przepisy prawa o ruchu drogowym.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka

Odpowiedź�

Warszawa, 4 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. znak BPS-043-22-854/12 prze-

kazujące oświadczenie senatorów Piotra Gruszczyńskiego oraz Marka Konopki w spra-
wie problemów przedsiębiorców – importerów samochodów używanych, przedstawiam 
następujące stanowisko.
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Uprzejmie informuję, iż przytoczone w oświadczeniu kwestie dotyczące koniecz-
ności posiadania tablic rejestracyjnych w toku przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów wynikają z zapisów opracowanego przez resort transportu rozporządzenia 
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz 
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U., poz. 996).

Rozporządzenie to stanowi implementację zapisów dyrektywy Komisji 2010/48/UE 
z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowe-
go pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz Zaleceń Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dy-
rektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności 
do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Natomiast, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym, czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela 
pojazdu, w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokona-
nia jego badania technicznego (…). Przejazd pojazdu w tej sytuacji, nie może zostać 
zakwestionowany przez organy kontroli ruchu drogowego, pod warunkiem jednak, iż 
cel rejestracji czasowej jest zachowany.

W mojej opinii, postępowanie w powyżej omówiony sposób umożliwia bezproble-
mowe stosowanie obowiązującego stanu prawnego, a także przeprowadzenie badań 
technicznych pojazdów z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów zgłaszają problem 

dotyczący wieloletniego zaniechania w zakresie wprowadzenia podwyż-
ki cen urzędowych za badania techniczne pojazdów. Opłaty za badania 
techniczne są regulowane rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 
29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadze-
niem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych 
pojazdów. Nie uległy one zmianie od ośmiu lat. Nowelizacja wymienionego 
rozporządzenia dokonana w 2009 r. nie wniosła istotnych zmian, spowodo-
wana była nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Tymczasem od wprowadzenia w 2004 r. ostatnich stawek opłat znacz-
nie zmieniły się warunki ekonomiczne funkcjonowania podmiotów prowa-
dzących stacje kontroli pojazdów. Diametralnie wzrosły wszystkie stałe 
i niezależne koszty prowadzenia działalności gospodarczej (chodzi na przy-
kład o energię elektryczną, paliwa, ogrzewanie, podatki od nieruchomości). 
Ponieważ opłaty ustalone rozporządzeniem są cenami brutto, podwyższenie 
w 2011 r. stawki podatku VAT do 23% miało wpływ również na zwiększenie 
tych kosztów. Obecny cennik, istniejący od 2004 r., nie przystaje już zupeł-
nie do dzisiejszych realiów w zakresie ponoszonych kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej. W tej sytuacji przedsiębiorcy mają też coraz mniej 
środków na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów stacji 
kontroli pojazdów i ich wyposażenia. 

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z zapytaniem, czy w najbliższej 
przyszłości przewidziana jest zmiana rozporządzenia w zakresie wysokości 
cen urzędowych za badania techniczne pojazdów.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka

Odpowiedź�

Warszawa, 18 grudnia 2012 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. znak BPS-043-22-855/12 

przekazujące oświadczenie senatorów Piotra Gruszczyńskiego oraz Marka Konopki 
w sprawie opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, przedstawiam 
następujące stanowisko.

Na wstępie uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej dyrektywy Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. do-
stosowującej do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silniko-
wych i ich przyczep, resort transportu opracował rozporządzenie w sprawie zakresu 
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i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych przy tych badaniach. Rozporządzenie to zostało opublikowane w dniu 
7 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 996). Wprowadza ono, w stosunku do obec-
nie obowiązujących przepisów, zmiany w czynnościach kontrolnych oraz metodach 
i kryteriach oceny stanu technicznego pojazdu.

W toku konsultacji społecznych wypracowano nowe brzmienie przepisów doty-
czących zakresu oraz zasad przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań tech-
nicznych pojazdów, których interpretacja była dotąd w środowisku rozbieżna. Aktu-
alne rozwiązania legislacyjne spowodują, iż stawka za przeprowadzenie okresowego 
badania technicznego będzie zwiększona o kwotę wynikającą z uwzględnienia w jego 
toku zakresu dodatkowego badania technicznego, co przyniesie pośrednio wymierny 
efekt finansowy dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kwestia 
stosowania nowych przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, a co za tym 
idzie, także opłat za badania, jest przez resort transportu monitorowana w zestawie-
niu z aktualną sytuacją ekonomiczną w Polsce i Europie. Należy przy tym zaznaczyć, 
iż niekorzystna sytuacja gospodarcza wpływa znacząco na brak społecznej akceptacji 
rozwiązań związanych z podwyższeniem stawek za przeprowadzanie badań technicz-
nych pojazdów, dlatego też nie mogą one być uwzględnione przez resort transportu.

Mając na względzie powyższe, ewentualna decyzja o zmianie stawek w przyszłości 
będzie podjęta w wyniku analiz oraz konsultacji społecznych i środowiskowych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z §11 ust. 5 zarządzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa Narodo-

wego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określania 
warunków zawierania i realizacji umów ambulatoryjna opieka specjalistycz-
na powinna spełniać następujące warunki: powinna być czynna nie krócej 
niż trzy dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, w tym co najmniej 
raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym 
7.30–14.00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 
w przedziale czasowym 14.00–20.00.

Powyższy zapis spowodował, że między innymi w Gnieźnie w roku 2012 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał umowy z poradnią sportową, przez 
co młodzież szkolna zrzeszona w lokalnych klubach sportowych została po-
zbawiona możliwości korzystania z opieki i pomocy specjalisty w ramach 
NFZ. Zarówno zainteresowana młodzież, jak też lekarz specjalista twierdzą, 
iż w tym przypadku wystarczyłoby, aby taka poradnia była czynna raz 
w tygodniu.

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości 
odstąpienia od warunków określonych w cytowanym wyżej zarządzeniu, 
choćby w przypadku poradni sportowych funkcjonujących w niewielkich 
miejscowościach.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatorów: Pana Piotra Gruszczyń-

skiego i Pana Marka Konopkę na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 30 listopada 2012 r., 
przysłane przy piśmie Marszałka Senatu, z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043- 
-22-856/12, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla poradni specjalistycznych, uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegółowe zasady kontraktowa-
nia, realizacji i rozliczania tych świadczeń określają zarządzenia Prezesa NFZ.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 81/2011/DSOZ, z dnia 
4 listopada 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadzało w §11 ust. 5 wymóg mówią-
cy, że harmonogram poradni specjalistycznych powinien spełniać następujące warun-
ki: poradnia specjalistyczna powinna być czynna nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 
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4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych 
w przedziale czasowym miedzy godz. 7.30 a 14.00, oraz co najmniej raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym między godz. 14.00 a 20.00.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 163 ust. 2 przywołanej ustawy, Minister 
Zdrowia bada decyzje podejmowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
i stwierdza nieważność decyzji w całości lub w części, w przypadku gdy:

1) narusza ona prawo lub
2) prowadzi do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub
3) prowadzi do niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu.
Natomiast zgodnie z art. 165 ust. 3 ww. ustawy, przesłanką wydania zaleceń Pre-

zesowi Narodowego Funduszu Zdrowia jest ustalenie, iż jego działalność narusza pra-
wo lub interes świadczeniobiorców.

Ponadto uprzejmie informuję, iż badając zgodność wskazanych w Zarządzeniu 
rozwiązań z prawem, Minister Zdrowia stwierdził, że możliwość wprowadzenia wymo-
gu dotyczącego czasu pracy poradni specjalistycznej znajduje swoją podstawę prawną 
w przepisie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, z którego wynika, iż Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia określa warunki wymagane od świadczeniodawców.

Natomiast badając rozwiązania zawarte w ww. Zarządzeniu pod kątem drugiej 
z przesłanek (tj. pod kątem poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej), Mi-
nister Zdrowia wszczął postępowanie wyjaśniające, dotyczące poziomu zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W związku z uznaniem możliwości wystąpienia utrudnień w dostępie do ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej, w tym wydłużenia czasu oczekiwania przez pacjen-
tów na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia pismem, z dnia 
10 kwietnia 2012 r., wszczął postępowanie administracyjne, celem stwierdzenia nie-
ważności Zarządzenia Nr 81/2011/DSOZ, jako prowadzącego do niewłaściwego za-
bezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, lub w celu wydania zaleceń 
zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Uprzejmie informuję, 
iż w wyniku zaleceń powstałych po przeprowadzeniu przez Ministra Zdrowia postę-
powania wyjaśniającego, Prezes Funduszu, w §11 ust. 6 zarządzenia Prezesa NFZ 
nr 71/2012 z 7 listopada 2012 r., w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dopuścił możliwość, iż 
w przypadku braku możliwości zabezpieczenia właściwego dostępu na danym terenie 
do świadczeń, w związku z deficytem świadczeniodawców określonych specjalności 
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może przeprowadzić uzupełniające postę-
powanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z ogra-
niczeniem wymagań określonych w ust. 5, odnoszących się do określonego przez usta-
wodawcę harmonogramu pracy przychodni specjalistycznej, która winna być czynna 
nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w ty-
godniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej 
raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00. Przed 
wszczęciem postępowania uzupełniającego, dyrektor oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu, przekazuje do akceptacji Prezesa Funduszu, informacje dotyczące planowanego 
postępowania wraz z uzasadnieniem.

Wprowadzenie powyższych przepisów pozwoli zabezpieczyć pełną dostępność na 
danym terenie do świadczeń, w sytuacji kiedy nie jest to możliwe z uwagi na małą licz-
bę poradni specjalistycznych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu 
AOS, jak również z powodu braku zainteresowania ze strony świadczeniodawców do 
udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego docierają głosy samorządowców, któ-
rzy planując budżety gmin, muszą uwzględnić wydatki z gminnej kasy na 
oświatę. Przedstawiciele samorządów w moim okręgu wyborczym, w szcze-
gólności w Ciechanowie, dołożyli wszelkich starań, aby nie doprowadzać do 
zamykania szkół na terenie miasta. Niestety, w związku z obligatoryjnym 
wydłużeniem czasu otwarcia świetlic szkolnych, a co za tym idzie – pracy 
nauczycieli, wzrosną koszty obsługi szkół.

Innym potencjalnym źródłem zwiększonego obciążenia finansów gmin-
nych jest zapowiedziany przez rząd obowiązek zapewnienia przez gminy do 
2015 r. możliwości uczęszczania do przedszkoli wszystkim dzieciom w wie-
ku przedszkolnym w danej gminie.

W związku ze wskazanymi wyzwaniami dla gmin zwracam się z uprzej-
mą prośbą o udzielenie informacji, czy rząd polski – oprócz nałożenia obo-
wiązku – przewiduje zwiększenie dotacji w obszarach, które omówiłem?

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź�  
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2012.12.27

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Jana Marii Jackowskiego (BPS- 

-043-22-857/12) w sprawie wydatków gmin na oświatę, uprzejmie wyjaśniam, co na-
stępuje.

O zakresie, sposobie i źródle finansowania zadań oświatowych przesądzają przepi-
sy art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w myśl których środki niezbędne na realizację zadań 
oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placó-
wek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie 
z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 
dochody własne, subwencje ogólne (w tym część oświatowa tej subwencji) oraz dotacje 
celowe z budżetu państwa. Żaden z powyższych przepisów nie wskazuje, ani też nie 
zapewnia, że subwencja z budżetu państwa ma pokrywać w całości wydatki oświa-
towe jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona jedno ze źródeł finansowania 
tych zadań, obok dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) sposób 
ustalania subwencji oświatowej jest wprost przesądzony ustawą, a kwota subwencji 
określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Podstawą działań zmierzających do 
zaplanowania w kolejnych latach budżetowych środków ujmowanych w części oświa-
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towej subwencji ogólnej stanowi przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. W świetle tego, kwotę przeznaczoną na część oświatową sub-
wencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 
łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie 
budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany 
realizowanych zadań oświatowych.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2013 uchwalonej przez Sejm RP w dniu 
12 grudnia 2012 r. w części 82 – „Subwencje ogólne dla jednostek samorządu tery-
torialnego” dział 758 – „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 – „Część oświatowa sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” została zaplanowana kwota 
39.509.195 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2012 o 798.100 tys. zł, tj. o 2,1%, 
a w stosunku do przewidywanego wykonania subwencji w roku 2012 o 348.100 tys. zł, 
tj. o 0,9%.

Wzrost planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w sto-
sunku do kwoty subwencji z roku bazowego (2012) związany jest ze skutkami prze-
chodzącymi podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od września 2012 r. 
oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na 
stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnie-
niem skutków wzrostu składki rentowej w roku 2012.

Uwzględniony w naliczeniu planowanych kwot części oświatowej subwencji ogól-
nej na 2013 r. finansowy standard „A” wynosił 5.193,1642 zł i jest wyższy od przyję-
tego na rok 2012 o 5,07%.

Ponadto uprzejmie informuję, że ostateczne kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2013 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będą 
mogły być zwiększone ze środków 0,4% rezerwy. Środki tej rezerwy dzielone będą na 
podstawie kryteriów jej rozdysponowania, ustalanych corocznie przez ministra właś- 
ciwego do spraw oświaty i wychowania po przeprowadzeniu uzgodnień z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych oraz ze Stroną Samorządową Zespołu 
ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej projekt nowych rozwiązań 
prawnych zawiera propozycję wsparcia finansowego dla gmin w realizacji zadań do-
tyczących wychowania przedszkolnego, którego celem jest zmniejszenie obciążeń fi-
nansowych dla rodziców oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, 
a także podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.

Docelowo opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dzieci w przedszkolu, ponad 
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, powinny wynosić nie więcej niż 
1 zł. Trzeba przy tym podkreślić, że proponowane rozwiązanie jest tak zaprojekto-
wane, by zyskali na nim zarówno rodzice, jak i jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym zwłaszcza o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca 
oraz na terenach wiejskich.

Wsparcie z budżetu państwa edukacji przedszkolnej jest traktowane przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, jako działanie priorytetowe. W projekcie budżetu na 
2013 r. rząd zaplanował w rezerwie celowej nr 76 „Zwiększenie dostępności wycho-
wania przedszkolnego” środki na ten cel w wysokości 320 mln zł. W kolejnych latach 
zaplanowano środki w wysokości: w 2014 r. – 1 148 tys. zł; w 2015 r. – 1 703 tys. zł, 
a w 2016 r. – 1 747 tys. zł.

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanymi rozwiązaniami zostały wyko-
nane symulacje finansowe dotyczące ich wpływu na budżety gmin. Przeanalizowa-
na została sytuacja wszystkich gmin w Polsce. Podział środków przeznaczonych na 
dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonywany będzie z uwzględnieniem kwoty 
rocznej dotacji (przypadającej na jedno dziecko) oraz liczbę dzieci w wieku 2–5 lat ko-
rzystających z wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji w danej gminie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że planowana w projekcie dotacja celowa prze-
kazana gminom zapewni środki finansowe na:
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– rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na zwiększenie liczby miejsc i popra-
wę warunków wychowania przedszkolnego, co jest niezbędne w związku z przyzna-
niem od dnia 1 września 2014 r. dzieciom 4-letnim, a od dnia 1 września 2016 r. także 
dzieciom 3-letnim, prawa do wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, 
innej publicznej formie wychowania przedszkolnego lub przedszkolu niepublicznym 
dotowanym w wysokości 100%;

– sfinansowanie części opłat ponoszonych dotychczas przez rodziców, w związku 
z ustawowym ograniczeniem wysokości opłaty za każdą godzinę zajęć wychowania 
przedszkolnego przekraczającą ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego naucza-
nia, wychowania i opieki;

– sfinansowanie dodatkowych wydatków gmin związanych ze zwiększeniem wyso-
kości dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowanych w 100%, w tym do pobierania 
od rodziców opłat ograniczonych ustawowo tak, jak w przedszkolach publicznych;

– podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.
Przeprowadzone analizy i symulacje pozwalają na stwierdzenie, że planowane 

kwoty w pełni pokryją koszty związane z ustawowym obniżeniem opłat ponoszonych 
przez rodziców, pozwoli także na przeznaczenie pewnych środków na rozwój wycho-
wania przedszkolnego. Procentowy udział środków przeznaczonych na sfinansowanie 
skutków ustawowego ograniczenia opłat ponoszonych przez rodziców będzie zależał 
od lokalnych czynników występujących w danej gminie. W gminach, w których duży 
odsetek dzieci przebywa w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki, a wysokość opłat przekracza średnią krajową, dotacja zostanie prze-
znaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z obniżeniem opłaty za 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania 
i opieki oraz kosztów zwiększonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowa-
nych 100%.

W gminach, w których ta opłata jest niższa od średniej krajowej (są to przede 
wszystkim gminy wiejskie i o niskim dochodzie na mieszkańca), oraz w gminach, 
w których dzieci korzystają w dużej mierze tylko z bezpłatnego nauczania, wychowa-
nia i opieki, dotacja w większości będzie mogła być przeznaczona na tworzenie no-
wych miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych dotowanych w 100%, 
a także na wydłużenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Odpowiadając na problem dotyczący obligatoryjnego wydłużania czasu funkcjono-
wania świetlic, uprzejmie informuję, że brak jest przepisów określających czas funk-
cjonowania świetlic. Szczegółowe warunki funkcjonowania świetlicy szkolnej określa 
statut szkoły. Zatem do organu prowadzącego szkołę i dyrektora szkoły należy obo-
wiązek zorganizowania i prawidłowego funkcjonowania świetlicy dostosowanego do 
czasu pracy rodziców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest uprawnione do sprawowania nadzoru 
oraz kontrolowania jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowa-
dzącymi dla placówek publicznych. Zgodnie z konstytucją RP oraz przepisami ustaw 
samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie na pod-
stawie własnego budżetu.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się wójt gminy Czerwińsk w po-
wiecie płońskim i Rada Gminy Czerwińsk. Chodzi o problemem, jaki stanowi 
skrzyżowanie drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 570 i drogą gmin-
ną w miejscowości Czerwińsk.

W ocenie samorządowców z gminy Czerwińsk skrzyżowanie stanowi 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego i pieszego. 
Tym szlakiem drogowym, zwanym potocznie północno-zachodnią obwodnicą 
Warszawy, w przeważającej liczbie przejeżdżają tiry. Pragnę nadmienić, że 
w pobliżu znajdują się dwie szkoły, urząd gminy i sieć sklepów, co jeszcze 
potęguje prawdopodobieństwo kolizji i wypadków.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy moż-
liwe jest rozważenie budowy ronda w tak newralgicznym miejscu.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 3 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego przeka-

zane przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt BPS/043-22-858/12) w sprawie 
przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 570 w miejsco-
wości Czerwińsk, uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do zarządcy drogi (w przypad-
ku dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) należy m.in.: 
utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzą-
dzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie 
okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw 
promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót utrzymaniowych i za-
bezpieczających.

Na podstawie art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) zadania 
w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządza-
nia nimi finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu za pośred-
nictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg 
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krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ściśle określo-
nych środków finansowych (zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok) podejmu-
je działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Interesująca Pana Senatora przebudowa skrzyżowania w miejscowości Czerwińsk 
została włączona do zaktualizowanego w 2012 r. Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmier-
telnych. Zadanie polegające na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w cią-
gu dk 62 kilometraż 163,060 zostało ujęte jako pozycja 479 rzeczonego Programu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że z uwagi na ograniczenia budżetowe, ilość reali-
zowanych przez GDDKiA zadań z Programu jest ograniczona. Zapewniam jednak, że 
w momencie otrzymania dostatecznych środków oraz pod warunkiem realizacji zadań 
znajdujących się na wcześniejszych pozycjach w Programie, GDDKiA rozpocznie bu-
dowę opisanego powyżej zadania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
W III kwartale 2012 r. pojawiła się informacja o likwidacji Sudeckiego 

Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku. Działania te są sprzeczne z ustale-
niami zespołu powołanego do opracowania „Założeń wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009–2015”. W założeniach za-
twierdzonych przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji, pana Grzegorza Schetynę, przyjęto, iż docelowo zostanie utworzony dla 
granicy z Republiką Czeską na bazie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i czę-
ści Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej 
z siedzibą w Kłodzku.

Szanowny Panie Ministrze, pragnę przypomnieć, że w 2009 r. powstała wie-
loletnia „Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015”. 
Dokument został opracowany w oparciu o ustalenia oraz uzgodnienia specjalnie 
powołanego zespołu składającego się z funkcjonariuszy Straży Granicznej. Isto-
tą dokumentu było: określenie kierunków rozwoju systemu ochrony odcinków 
granicy państwowej RP stanowiących granicę zewnętrzną Unii Europejskiej 
i strefy Schengen; rozlokowanie placówek i/lub grup zamiejscowych Straży 
Granicznej na terytorium kraju; przedstawienie ramowego harmonogramu prze-
kształceń infrastruktury Straży Granicznej uwzględniającego planowane inwe-
stycje w latach 2009–2015, sposób monitorowania i ewaluacji procesu wdra-
żania wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej powiązanego 
z planowaniem rzeczowo-finansowym i realizacją planu rzeczowo-finansowe-
go, tryb wprowadzania korekt w wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży 
Granicznej oraz listę aktów prawnych, których nowelizacja będzie konieczna 
w związku z wdrażaniem kierunków działania i rozwoju formacji.

W wyniku prac zespół opracował „Koncepcję funkcjonowania Stra-
ży Granicznej w latach 2009–2015”, która w części dotyczącej istnienia 
obecnie funkcjonującego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi 
Kłodzkiej w Kłodzku jest tożsama z przywołanymi założeniami. Z dokumen-
tu jednoznacznie i jasno wynikało, iż na granicy z Republiką Czeską ma 
powstać, docelowo w 2015 r., Śląski Oddział Straży Granicznej z komendą 
w Kłodzku z podległymi 11 placówkami Straży Granicznej oraz 2 grupami 
zamiejscowymi.

Następnym dokumentem są zatwierdzone przez ministra spraw we-
wnętrznych i administracji propozycje zmian organizacyjnych Straży Gra-
nicznej na południu RP z dnia 11 października 2010 r. w odniesieniu do do-
tychczasowych rozwiązań przyjętych w „Założeniach wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009–2015” oraz w „Koncepcji 
funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015”. Najważniejszym 
postanowieniem wymienionych założeń było odroczenie podjęcia decyzji 
o reorganizacji na południowej granicy do końca 2012 r.

Opracowanie przywołanych założeń zostało poprzedzone powołaniem 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej nowego zespołu do aktualizacji 
„Założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 
2009–2015”. Z nieoficjalnych informacji wynikało, iż tym razem koncepcja 
zakładała utworzenie pierwszego oddziału na granicy z Republiką Czeską 
i Republiką Słowacką z siedzibą w Raciborzu – jako położonego centralnie 
na południowej granicy – oraz likwidację w pierwszej kolejności Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Po interwencji kręgów politycz-
nych z Małopolski prace zespołu zakończyły się wnioskami stanowiącymi 
kompromis oraz podstawę do aktualizacji założeń. Rozważane obecnie w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Komendzie Głównej Straży Granicznej 
różne koncepcje, pomimo niewystąpienia żadnych nowych przesłanek mogą-
cych mieć wpływ na zmianę lokalizacji oddziału w Kłodzku lub jego zlikwi-
dowanie, niepokoją funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ich rodziny 
oraz mieszkańców województwa dolnośląskiego, gdzie występuje najwięk-
szy stopień bezrobocia oraz zagrożenie przestępczością.
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Panie Ministrze, w związku z przedstawionymi faktami proszę o powrót do 
wcześniej wypracowanych stanowisk oraz ustaleń zawartych w „Założeniach 
wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009–2015” 
i „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015”, a tym 
samym utworzenie dla granicy z Republiką Czeską na bazie Sudeckiego Od-
działu Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Śląskiego Oddziału 
Straży Granicznej i części Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku.

Ponadto zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Z jakich powodów ponownie rozważane są w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych i Komendzie Głównej Straży Granicznej różne koncepcje reorga-
nizacji struktury Straży Granicznej na południowej granicy naszego kraju, 
pomimo niewystąpienia żadnych nowych przesłanek mogących mieć wpływ 
na zmianę lokalizacji oddziału w Kłodzku lub jego zlikwidowanie?

Jakie przesłanki stoją za anulowaniem dokumentów zatwierdzonych 
przez urzędującego w latach 2007–2009 wiceprezesa Rady Ministrów i mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetynę?

Szanowny Panie Ministrze, Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodz-
ku jest nierozerwalnie związany z regionem od 1945 r. 11. Oddział Ochrony 
Pogranicza dał początek dziejom brygady WOP.

Moim zdaniem należy pozostawić Sudecki Oddział Straży Granicznej 
w Kłodzku, ponieważ spełnia on kryteria brane pod uwagę przy wyborze 
miejsca funkcjonowania, jakimi są:

— posiadana infrastruktura techniczna i jej stan;
— położenie geograficzne (centralna lokalizacja na granicy z Czechami);
— nakłady poniesione ze środków publicznych idące w miliony złotych;
— względy mobilizacyjne i bezpieczeństwa energetycznego;
— sytuacja w zakresie migracji na obszarze działania istniejącego Su-

deckiego Oddziału Straży Granicznej.

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz

Odpowiedź�

Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2012 roku (sygn. BPS/043-22-859/12) 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Jurcewicza 
podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 roku, w sprawie likwi-
dacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, uprzejmie przedstawiam na-
stępujące informacje.

Wskutek wprowadzonych już zmian prawnych i organizacyjnych, Straż Granicz-
na uzyskała charakter służby graniczno-migracyjnej, dla której priorytet stanowi do-
konywanie odpraw granicznych i ochrona granicy państwowej, stanowiącej granicę 
zewnętrzną UE/Schengen oraz nie mniej ważne działania w zakresie wykonywania 
kontroli imigracyjnych, a także rozpoznania, zapobiegania i zwalczania przestępczości 
związanej z migracją i handlem ludźmi, w tym przestępczości zorganizowanej.

Planowane poszerzenie zadań i uprawnień SG w obszarze polityki migracyjnej 
państwa, wsparte doświadczeniami z funkcjonowania SG w warunkach strefy Schen-
gen, wskazuje na potrzebę dokonania zmian w formacji.
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Proces przekształceń Straży Granicznej sformalizowano w postaci dokumentu 
strategicznego, tj. Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015, 
rozkładając w czasie wprowadzanie poszczególnych zmian, głównie celem minimaliza-
cji ich skutków społecznych.

Kontynuując dostosowanie struktur organizacyjnych Straży Granicznej oraz ich 
lokalizacji na terytorium kraju do aktualnych i przewidywanych potrzeb, wypracowa-
no rozwiązanie oparte o zasadę: obecność funkcjonariuszy SG w danym rejonie kraju 
uzasadniona jest obecnością faktyczną lub potencjalną cudzoziemców (rozpoznanie 
migracyjne).

W efekcie planowane są zmiany, które wiążą się m.in.:
∙ ze zniesieniem placówek w rejonach, w których brak jest uzasadnienia dla dal-

szego ich funkcjonowania (brak zjawisk migracyjnych);
∙ z utworzeniem placówek lub ich grup zamiejscowych w rejonach szczególnej 

aktywności cudzoziemców;
∙ ze zmianami aktów prawnych, w tym w szczególności ustawy z dnia 12 paździer-

nika 1990 roku o Straży Granicznej (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 116, poz. 675 
z późn. zm.), celem skoncentrowania sił i środków formacji na działaniach gra-
niczno-migracyjnych m.in. poprzez odejście od obowiązku ochrony szlaków ko-
munikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym i obowiązku kon-
troli czasu pracy kierowców na rzecz rozszerzenia katalogu zadań o rozpozna-
wanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z handlem ludźmi;

∙ z dostosowaniem struktur organizacyjnych placówek na terytorium kraju do 
nowych obowiązków (wzmocnienie pionów ds. cudzoziemców);

∙ ze zmniejszeniem stanów etatowo-ewidencyjnych jednostek organizacyjnych na 
terytorium kraju, dostosowujących je do faktycznych potrzeb (np. ograniczenie 
działań patrolowych);

∙ ze wzmocnieniem kadrowym placówek ochraniających wschodnią granicę UE.
Powyższe przedsięwzięcia stanowią element procesu dostosowania SG do aktual-

nych i przewidywanych zagrożeń, mając na względzie racjonalne zarządzanie siłami 
i środkami formacji.

Dla zapewnienia spójności i przejrzystości procesu reorganizacji, w kwietniu 2012 
roku Komendant Główny Straży Granicznej powołał zespoły zadaniowe1 do określenia 
zasad funkcjonowania placówek Straży Granicznej wykonujących zadania „wewnątrz 
kraju” i do przeprowadzenia analizy struktury organizacyjno-etatowej placówek Straży 
Granicznej na granicy zewnętrznej, w kontekście ustawowych zadań Straży Granicznej.

Należy wskazać, że składy zespołów określali ich przewodniczący, kierując się za-
sadą doboru osób, których wiedza i doświadczenie pozwolą na wypracowanie roz-
wiązań korzystnych dla całej formacji. Biorąc pod uwagę jej spójność i jednolitość, 
przynależność funkcjonariuszy do poszczególnych jednostek organizacyjnych SG nie 
mogła stanowić kryterium wyboru do prac w zespołach.

Na podstawie wyników prac zespołów została wypracowana propozycja docelowego 
rozmieszczenia placówek SG na terytorium kraju i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

W dniu 31 sierpnia 2012 roku założenia planowanej reorganizacji placówek SG 
przesłano do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG 
oraz Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW. Aktualnie trwają przygoto-
wania, koordynowane przez komendantów oddziałów SG, do wdrożenia zmian w ra-
mach nadzorowanych placówek. Proces ten powinien trwać do końca 2013 roku.

Jednocześnie pragnę poinformować, że planowane zmiany organizacyjne w Straży 
Granicznej obejmą wszystkie jednostki organizacyjne. Główny ciężar przekształceń 
będzie dotyczyć struktur formacji na terytorium kraju. W związku z tym nie przewidu-
je się systemowego zmniejszenia liczby placówek SG na zewnętrznej granicy UE oraz 
ich potencjału kadrowego.

1 Należy zaznaczyć, że w skład tych zespołów weszli przedstawiciele oddziałów SG. Ocenie 
poddano działalność poszczególnych placówek SG od momentu pełnej implementacji do-
robku Schengen. Zespoły wypracowały szereg wniosków i propozycji, obejmujących kwestie 
organizacyjne, kadrowe, logistyczne a także prawne, których wdrożenie stanowić będzie kon-
tynuację procesu przekształceń Straży Granicznej.
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Należy podkreślić, że planowane zmiany dotyczące placówek SG na południu Pol-
ski nie będą miały wpływu na poziom realizacji zadań przez pion operacyjno-śledczy 
Straży Granicznej. Zakres podejmowanych przedsięwzięć mających na celu rozpozna-
wanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich spraw-
ców, w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej SG, pozostanie tożsamy z dotych-
czas realizowanym. Tym samym jakiekolwiek działania powodujące zmiany organiza-
cyjno-infrastrukturalne na granicy południowej, nie będą miały przełożenia na wzrost 
przestępczości zorganizowanej na tym odcinku granicy państwowej.

Odnosząc się natomiast do podnoszonych przez Pana Senatora rozwiązań przyję-
tych w dokumentach Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicz-
nej (2009–2015) oraz Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015 
chciałbym zauważyć, że w dniu 13 grudnia 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji podjął decyzję o pozostawieniu do końca 2012 roku na południu Rze-
czypospolitej Polskiej trzech oddziałów Straży Granicznej z dotychczasowymi siedzi-
bami ich komend. Ponadto Minister zdecydował o podjęciu w 2012 roku prac nad 
docelową liczbą oddziałów Straży Granicznej na południu Polski.

Struktura oddziałów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy Polski, jest 
zatem kolejnym elementem struktury Straży Granicznej wymagającym zmian. Nie 
znajduje bowiem uzasadnienia kontynuowanie funkcjonowania trzech oddziałów SG 
w regionie, w którym nie jest prowadzona regularna kontrola graniczna oraz nie zosta-
ło zidentyfikowane znaczące zagrożenie migracyjne. Decyzja o docelowej strukturze 
oddziałów Straży Granicznej, wypracowana po szczegółowej analizie zgromadzonych 
danych, zostanie podjęta do końca 2012 roku. Realizacja decyzji powinna zostać prze-
prowadzona do końca 2013 roku.

Podkreślenia wymaga jednocześnie, że funkcjonariusze SG będą mogli kontynu-
ować służbę w jednostkach organizacyjnych SG, wykonujących zadania na granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej lub podejmować służbę w innych służbach munduro-
wych. W przyszłym roku powinien zakończyć się proces inwestycyjny w dwóch no-
wych przejściach granicznych w Budomierzu i Dołhobyczowie. Realizowana będzie 
również znacząca rozbudowa przejść granicznych w Korczowej i Połowcach. W związ-
ku z powyższym, dla zapewnienia efektywnej i skutecznej kontroli granicznej koniecz-
ne będzie zwiększenie liczby funkcjonariuszy o niemal 1500 osób. Daje to pewność, że 
wiedza i umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej zostaną w pełni wykorzysta-
ne. Prowadzone są także uzgodnienia z pozostałymi służbami mundurowymi mające 
na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających zatrudnienie pracowników SG ze 
znoszonych jednostek.

Pragnę również nadmienić, że nieruchomości użytkowane przez oddziały Straży 
Granicznej są własnością Skarbu Państwa, a poszczególne jednostki organizacyjne na 
mocy decyzji administracyjnych posiadają trwały zarząd. W przypadku decyzji o likwi-
dacji oddziału nieruchomości zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010 roku 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), natomiast sprzęt zostanie wykorzystany w innych jed-
nostkach Straży Granicznej.

Ponadto, chciałbym zapewnić, że zarówno prowadzone prace koncepcyjne dotyczą-
ce reorganizacji placówek Straży Granicznej, jak i podejmowane w ich wyniku decyzje, 
będą miały na względzie przede wszystkim kwestię szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. 
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pań-
stwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu reguluje spo-
sób zwrotu kosztów adwokatowi przyznanemu z urzędu. Zgodnie z art. 21 
rozporządzenia za zwrot przedmiotowych kosztów w wygranych sprawach 
cywilnych w pierwszej kolejności odpowiedzialna jest strona przeciwna, 
a dopiero w chwili stwierdzenia bezskuteczności egzekucji adwokat może 
dochodzić zwrotu kosztów od Skarbu Państwa. Oczywiste jest, że egzekucja 
komornicza wiąże się z dodatkowym nakładem pracy ze strony adwokata, 
a ponadto może okazać się procesem długotrwałym. Można zatem postawić 
ogólną tezę, że dla adwokata przyznanego z urzędu korzystniejszą sytuacją 
będzie przegranie prowadzonej sprawy. Wówczas bowiem należne koszty 
wypłacane są bezpośrednio ze Skarbu Państwa. Oczywiście wpływa to też 
na szybkość zwrotu poniesionych kosztów pomocy prawnej.

Omawiana sytuacja budzi poważne wątpliwości i prowadzi do wniosku, 
że dla ochrony interesów zarówno adwokata, który musi ponieść określony 
nakład pracy, jak i strony, która oczekuje wygranej, lepszy byłby zapis, że 
przedmiotowe koszty wypłaca Skarb Państwa, który następnie prowadzi eg-
zekucję przeciwko stronie przegranej.

Proszę więc Pana Ministra o rozważenie celowości zmian przepisów 
w przedstawionym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 9 stycznia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak BPS/043-22-861/12, przy 

którym przekazano oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, złożone na 22. posie-
dzeniu Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian legislacyjnych doty-
czących m.in. przepisu §21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 wrześ- 
nia 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, 
poz. 1348, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę 
obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego 
dochodzenia praw i celowej obrony, czyli koszty procesu. Do niezbędnych kosztów 
procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie 
wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwoka-
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ta, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. 
Strona procesowa może domagać się ustanowienia wykwalifikowanego pełnomocnika 
z urzędu w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 117 k.p.c. Wów-
czas podstawą prawną przyznania wynagrodzenia pełnomocnikowi zawodowemu są 
przepisy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2002 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz 65, z późn. zm.). Szczegółowe zasady 
ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu określają zaś przepisy 
§19–21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w spra-
wie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, z późn. 
zm.) i §15–17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. 
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1349, z późn. zm.).

Zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czyn-
ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 
prawnej udzielonej z urzędu w sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został 
obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez ad-
wokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w §19 rozporządzenia, sąd 
przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji. Przepis ten stanowi nawią-
zanie do regulacji zwrotu kosztów procesu dla pełnomocnika z urzędu wynikające 
z art. 122 §1 k.p.c., zgodnie z którym adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie 
z przepisami k.p.c. dotyczącymi pomocy prawnej z urzędu ma prawo – z wyłącze-
niem strony – ściągnąć sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydat-
ków z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie może 
czynić żadnych potrąceń, z wyjątkiem kosztów nawzajem mu przyznanych od strony 
korzystającej z pomocy prawnej z urzędu. Na kosztach, przypadających od przeciw-
nika strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu, należności adwokata lub radcy 
prawnego ustanowionego według przepisów poprzedzających przysługuje pierwszeń-
stwo przed roszczeniami osób trzecich (art. 122 §2 k.p.c.).

Zgodnie z zasadami wynikającymi z powyższych regulacji, koszty nieopłaconej po-
mocy prawnej udzielonej przez adwokata czy też radcę prawnego z urzędu stanowią 
element kosztów procesu i podlegają rozliczeniu między stronami zgodnie z regułami 
rozliczania tych kosztów. Jeżeli strona korzystająca z takiej pomocy wygrywa proces, 
koszty adwokackie (radcy prawnego) zasądza się od przeciwnika na rzecz tej strony, 
a nie bezpośrednio na rzecz adwokata (radcy prawnego). Natomiast zgodnie z regulacją 
art. 122 k.p.c. adwokat bądź radca prawny swoje prawa z tego tytułu może zrealizo-
wać przez m.in. wszczęcie egzekucji po uprzednim uzyskaniu klauzuli wykonalności 
na swoje nazwisko, w granicach należnej mu kwoty. Rozwiązanie takie umożliwia peł-
nomocnikowi ściągnięcie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej bez udziału strony, 
którą reprezentował.

W tej sytuacji, w myśl przytoczonych wyżej przepisów, odpowiedzialność Skarbu 
Państwa za koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jest odpowie-
dzialnością subsydiarną, która aktualizuje się w sytuacji, kiedy nie ma podstaw do 
obciążenia kosztami procesu przeciwnika strony reprezentowanej przez pełnomocni-
ka z urzędu, albo gdy egzekucja tych kosztów, prawomocnie zasądzonych od przeciw-
nika, okazała się bezskuteczna.

Zastrzeżenia budzi teza postawiona w oświadczeniu, iż dla adwokata przyznanego 
z urzędu korzystniejsze, celem uzyskania wynagrodzenia za reprezentowanie strony 
procesowej z urzędu, będzie przegranie prowadzonej sprawy. Faktem jest, iż wów-
czas koszty nieopłaconej pomocy prawnej sąd zasądza od Skarbu Państwa, naka-
zując wypłacić ją wprost na rzecz pełnomocnika z urzędu. Jak podkreśla się jednak 
w orzecznictwie, pełnomocnikowi nie przysługują koszty pomocy prawnej w zakresie 
zastępstwa procesowego, udzielonej stronie z uchybieniem podstawowym zasadom 
staranności i profesjonalizmu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 
1999 r., II CKN 341/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 123; postanowienie Sądu Najwyższe-
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go z dnia 18 marca 1999 r., I CKN 1046/97, OSNC 1999, nr 10, poz. 178; uchwała 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2000 r., III CZP 14/00, 
OSNC 2001, nr 2, poz. 21).

Mając na uwadze subsydiarną konstrukcję odpowiedzialności Skarbu Państwa 
za nieopłacone koszty pomocy prawnej z urzędu, należy stwierdzić, iż w aktualnym 
stanie prawnym brak jest przesłanek dla dokonania zmiany §21 rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że tymczasowe 
aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym nie może co do zasady 
trwać dłużej niż trzy miesiące. Sądy apelacyjne mogą jednak swobodnie 
przedłużać okres tymczasowego aresztowania bez względu na terminy za-
pisane w procedurze karnej. Ponadto warto zauważyć, że obok konkretnych 
przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania, takich jak niemożność 
ustalenia tożsamości sprawcy, miejsca jego stałego pobytu lub popełnienie 
czynu zagrożonego wysoką karą, przepisy dopuszczają stosowanie tego 
środka także na podstawie dosyć ogólnych regulacji, jak chociażby obawa 
ucieczki czy obawa utrudniania postępowania karnego. Co więcej, wskaza-
ny środek zapobiegawczy może być stosowany również w przypadku popeł-
nienia drobnych przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności na nie 
dłużej niż jeden rok. Dlatego też zastosowanie tymczasowego aresztowania 
może mieć miejsce w bardzo wielu przypadkach. Praktyka pokazuje wręcz, 
że środek ten nierzadko jest nadużywany, w szczególności gdy jest wymie-
rzany na zasadzie automatyzmu również w sytuacji, gdy stosowanie aż tak 
restrykcyjnych zabezpieczeń jest faktycznie nieuzasadnione.

Nadużywanie tymczasowego aresztowania daje podstawę do wniesie-
nia pozwu przed Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w spra-
wie o naruszenie prawa do obrony oraz rzetelnego procesu. Zgodnie z rapor-
tem Fair Trials International Polska zajmuje trzecie miejsce wśród państw 
naruszających prawo do obrony. Jak można przypuszczać, ten niechlubny 
wynik jest pochodną zbyt szerokiego określenia kodeksowych przesłanek 
stosowania tymczasowego aresztowania.

Biorąc pod uwagę przedstawione stanowisko, proszę Pana Ministra 
o rozważenie potrzeby zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności 
w zakresie doprecyzowania i ograniczenia przesłanek zastosowania wspo-
mnianego środka.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie doprecyzo-

wania i ograniczenia przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania, złożone pod-
czas 22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 listopada 2012 r., 
przekazane przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r., BPS/043-22-862/12, uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Celem stosowania w postępowaniu karnym wszelkich środków zapobiegawczych, 
w tym tymczasowego aresztowania, jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępo-
wania lub zapobieżenie popełnienia przez oskarżonego (podejrzanego) ciężkiego prze-
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stępstwa, oraz duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez tę osobę 
(art. 249 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; Dz. U. 
Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

W kontekście przywołanego w oświadczeniu senatora Ryszarda Knosali orzecznic-
twa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy przede wszystkim 
wskazać, że podstawą kierowanych do Trybunału skarg w przedmiocie nadmiernego 
stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis artykułu 5 §3 Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listo-
pada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), zwanej dalej „Konwencją”. 
W myśl tej normy, każdy zatrzymany lub aresztowany powinien zostać niezwłocznie 
postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wyko-
nywania władzy sądowej i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie lub zwolniony 
na czas postępowania.

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że przedłużające się tymczasowe aresztowa-
nie może być uzasadnione jedynie wówczas, gdy istnieją konkretne wskazania opar-
te na rzeczywistych wymogach interesu publicznego, który, pomimo obowiązywania 
domniemania niewinności, przeważa nad zasadą respektowania wolności osobistej 
przewidzianą w art. 5 Konwencji (tak Trybunał w sprawie Iłowiecki przeciwko Pol-
sce; §58). Dopuszczalny okres stosowania tymczasowego aresztowania powinien być 
oceniany indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sprawy, z uwzględnieniem jej 
szczególnych okoliczności. Jak wielokrotnie podkreślał Trybunał, utrzymywanie się 
uzasadnionego podejrzenia, iż osoba aresztowana dopuściła się popełnienia przestęp-
stwa jest warunkiem sine qua non legalności trwającego pozbawienia wolności, lecz 
po pewnym czasie warunkiem już niewystarczającym. W takich wypadkach Trybunał 
bada, czy inne podstawy przedłożone przez organy sądowe nadal uzasadniają po-
zbawienie wolności. Tam, gdzie te podstawy są „istotne” i „wystarczające”, Trybunał 
dokonuje oceny, czy kompetentne organy krajowe wykazały się „szczególną staranno-
ścią” w przeprowadzeniu postępowania (tak m.in. w sprawie Kudła przeciwko Polsce). 
Jako szczególne okoliczności uzasadniające przedłużanie tymczasowego aresztowania 
w orzecznictwie Trybunału wskazuje się: realną obawę przed ucieczką, również z po-
wodu zagrożenia surową karą, ryzyko zmowy, wywierania nacisków na świadków, 
usuwanie dowodów lub w inny sposób wywieranie negatywnego wpływu na przebieg 
postępowania, jednakże obawa tego rodzaju postępowania powinna być wykazana 
konkretnymi dowodami. Trybunał podkreśla przy tym, że prawdopodobieństwo nega-
tywnej ingerencji w przebieg postępowania maleje z upływem czasu, a odwoływanie 
się jedynie do obawy matactwa, gdy cały materiał dowodowy został już zgromadzo-
ny, nie jest prawidłowe. Dla wykazania występowania istotnych i wystarczających 
podstaw pozbawienia wolności konieczne jest również rozważenie przez władze kra-
jowe możliwości skorzystania z mniej restrykcyjnych środków w celu zabezpieczenia 
prawidłowego toku postępowania (tak np. w sprawie Iłowiecki przeciwko Polsce). Nie 
można opierać domniemania, że pozbawiony wolności będzie w sposób bezprawny 
zakłócał tok postępowania, odwołując się wyłącznie do braku jego przyznania się do 
winy (por. Garycki przeciwko Polsce, §48, Górski przeciwko Polsce, §58). Szczególnie 
istotne znaczenie ma ocena sposobu prowadzenia postępowania przez sąd krajowy: 
brak należytej staranności po stronie organów prowadzących postępowanie wyklucza 
możliwość uznania za uzasadnione przedłużającego się tymczasowego aresztowania, 
nawet gdy zachodzą inne szczególne okoliczności. Tymczasowe aresztowanie traci 
swoją legitymację w nieuzasadnionych okresach bezczynności, takich jak na przykład 
wielokrotne przesyłanie akt, długotrwałe badanie właściwości sądu, trudności w wy-
znaczeniu terminu rozprawy (wyrok w sprawie Kreps przeciwko Polsce, §44), nadmier-
nie długi okres czasu od wpływu sprawy do sądu do wyznaczenia pierwszego terminu 
rozprawy (w sprawie Gołek przeciwko Polsce, Łatasiewcz przeciwko Polsce, Czarnecki 
przeciwko Polsce), jak również wyznaczanie w sprawie zbyt rzadkich terminów.

Trybunał podkreśla, że uzasadnienie postanowienia o przedłużeniu stosowania 
tymczasowego aresztowania nie powinno ograniczać się do powtórzenia zwrotów usta-
wowych, lecz przytaczać argumenty wskazujące, że nadal istnieją podstawy do stoso-
wania tymczasowego aresztowania i nie było możliwe zwolnienie takiej osoby w zakreś- 
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lonym wcześniej terminie (D.P. przeciwko Polsce, §84, Oleksy przeciwko Polsce, §29, 
Pyrak przeciwko Polsce, §47).

Warto zauważyć, że Trybunał nie uznaje tymczasowego aresztowania za narusza-
jące artykuł 5 §3 Konwencji, jeżeli przez cały okres jego stosowania: zachodzi uzasad-
nione podejrzenie popełnienia przestępstwa, występują szczególne przyczyny uzasad-
niające pozbawienie wolności, takie jak na przykład obawa ucieczki, matactwa, waga 
czynu, grożąca kara, skomplikowany charakter sprawy, obszerny materiał dowodowy, 
sprawa dotyczy przestępczości zorganizowanej, wzgląd na potrzebę ochrony porządku 
publicznego, brak jest możliwości zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
przy wykorzystaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, a ponadto postano-
wienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania jest w sposób należyty 
uzasadnione (por. P. Hofmański (w:) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności, Komentarz do artykułów 1–18, Tom I, pod red.: L. Garlickiego, War-
szawa 2010, str. 223–224).

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 października 2009 r., 
SK 46/07 (OTK-A z 2009 r., Nr 9, poz.132), zwrócił uwagę, że kontrola dokonywana 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sama przez się nie odnosi się do oceny 
instytucji systemu prawnego państwa, w którym zaistniały zdarzenia uznane za na-
ruszenia praw człowieka. Orzeczenia dotyczą konkretnych faktów naruszenia praw 
człowieka w praktyce działania organów publicznych wobec konkretnych osób. Z za-
łożenia nie są one kontrolą przepisów (norm) składających się na porządek prawny 
państwa, lecz badaniem sytuacji dotyczącej potencjalnych indywidualnych naruszeń 
praw i wolności człowieka wskazanych w Konwencji. Z dokonanej w indywidualnej 
sprawie kontroli może niekiedy wynikać, że wewnętrzny porządek prawny państwa 
także zawiera normy, których stosowanie prowadzi do naruszenia praw człowieka 
in concreto w wypadku ocenianym przez Trybunał. Nie oznacza to automatycznie – jak 
trafnie zauważył Trybunał Konstytucyjny – dyskwalifikacji normy z punku widzenia 
kontroli jej konstytucyjności.

W tym stanie rzeczy negatywna ocena regulacji krajowego systemu prawnego, do-
tyczących instytucji tymczasowego aresztowania, jedynie przez pryzmat ilości orzeczeń 
wydawanych przeciwko Polsce przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje się 
nieuprawniona. Z wyżej przeprowadzonej analizy wynika, że do nieprawidłowości do-
chodzi nie z powodu wadliwego bądź nieprecyzyjnego określenia przesłanek stosowa-
nia tymczasowego aresztowania, ale przede wszystkim w związku z uchybieniami po-
pełnianymi przez organy procesowe w toku postępowania, a także z powodu tych prze-
pisów kodeksu postępowania karnego, które sprzyjają przewlekłości postępowania.

Poprawa sprawności postępowania karnego jest jednym z podstawowych celów 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, usta-
wy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870), który został przygotowany 
przez Ministra Sprawiedliwości i który został skierowany do Sejmu w dniu 8 listopada 
2012 r. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno w sposób znaczący przyczynić 
się do skrócenia procesów, a zatem również stosowania tymczasowego aresztowania.

W uzasadnieniu projektowanych zmian w zakresie środków przymusu, wyraźnie 
wskazano na konieczność ograniczenia stosowania najsurowszego z tych środków 
oraz doprecyzowania wymogów wniosku o zastosowanie tego środka, jak i uzasadnie-
nia jego stosowania.

Proponowane zmiany w tym zakresie, zachowując co do zasady dotychczasowy 
model, obostrzają wymogi stosowania tymczasowego aresztowania, precyzyjnie okreś-
lając też podstawy stosowania wszystkich środków zapobiegawczych, zasady żalenia 
się na nie i wzmacniają w tej sferze prawo do obrony.

W szczególności proponuje się wzmocnienie prawa do obrony oskarżonego, które-
mu umożliwia się skuteczne wystąpienie z żądaniem ustanowienia obrońcy z urzędu 
w przypadku wyznaczenia posiedzenia dotyczącego przedłużenia stosowania tymcza-
sowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie 
tego środka. Dotychczasową regulację proponuje się uzupełnić o wyraźne wskazanie 
treści, jaka winna się znaleźć we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania 
oraz w uzasadnieniu postanowienia o zastosowaniu tego środka. Istotne znaczenie 
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ma również proponowany przepis art. 249a k.p.k., na mocy którego podstawę orzecze-
nia o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania powinny stanowić 
jedynie ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i jego 
obrońcy. Istotne znaczenie dla sprawności postępowania powinien mieć przepis, zgod-
nie z którym zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania 
sąd rozpoznaje nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania zażalenia temu 
sądowi wraz z niezbędnymi aktami.

Proponuje się również co do zasady zakaz stosowania tymczasowego aresztowa-
nia, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 
2 lat (obecnie roku).

Z obecnych przepisów art. 263 §2 i 3 k.p.k. wynika, że łączny okres stosowania 
tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym nie może przekroczyć 
12 miesięcy, zaś łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wy-
dania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat. 
Przepis §4 tego artykułu przewiduje wyjątek od tej zasady, polegający na przyznaniu 
sądowi apelacyjnemu uprawnienia do przedłużenia stosowania tymczasowego aresz-
towania w ściśle określonych w tym przepisie przypadkach. Projekt przewiduje istotne 
ograniczenie tej możliwości: w odniesieniu do sytuacji opisanej w §2, gdy kara realnie 
grożąca oskarżonemu za zarzucane mu przestępstwo nie przekroczy 3 lat pozbawienia 
wolności, a w stosunku do terminu wskazanego w §3, gdy nie przekroczy ona 5 lat 
pozbawienia wolności, chyba że konieczność takiego przedłużenia jest spowodowana 
celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.

W ocenie Ministra Sprawiedliwości wejście w życie proponowanych zmian, przy 
jednoczesnym dalszym upowszechnieniu wśród sędziów i prokuratorów standardów 
wypracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w sposób istotny przy-
czyni się do ograniczenia przypadków nadużywania instytucji tymczasowego areszto-
wania, których przykłady wskazano w oświadczeniu.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Na mocy przyjętych zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach jednostki samorządu szczebla gminnego zobowiązane zostały 
do podjęcia do końca 2012 roku szeregu uchwał z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Istotą obowiązującego modelu jest przerzucenie 
bezpośrednio na gminy ciężaru realizacji konkretnych zadań wynikających 
z ogólnego ustawowego obowiązku organizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy oraz – fakultatywnie – od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dlatego też to 
właśnie gminy będą właściwymi organami do pobierania od właścicieli nie-
ruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wynika z sygnałów, które płyną do mnie ze środowisk samorzą-
dowych, poważnym utrudnieniem organizacyjnym może okazać się brak 
możliwości pobierania tej opłaty w drodze inkasa. Okazuje się bowiem, że 
możliwość poboru opłaty w drodze inkasa nie została wyrażona ani w prze-
pisach rozdziału 3a, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
przez gminę, ani też w pozostałych przepisach wspomnianej ustawy. Dodać 
wypada w tym miejscu, że wiele gmin ceni sobie i aktywnie wykorzystuje 
możliwość zastosowania inkasa przy okazji poboru świadczeń wskazanych 
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Stąd też, w mojej ocenie, w pełni uzasadnione są oczekiwania strony 
samorządowej, aby w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku wskazać 
wyraźnie możliwość poboru przez gminy w drodze inkasa opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego też proszę Pana Ministra o zainicjowanie stosownych zmian 
w przepisach prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 31 grudnia 2012 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali złożone podczas 22. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., przekazane przez panią Marię Pań-
czyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 4 grudnia 
2012 r. znak: BPS/043-22-863/12, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, 
przekazane pismem z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-863/12

Odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-863/12, 
przekazujące oświadczenie senatora Ryszarda Knosali złożone podczas 22. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. uprzejmie informuję.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) nie ma podstawy prawnej, aby opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi były pobierane w drodze inkasa. Opłaty w drodze 
inkasa można pobierać tylko wtedy, gdy we właściwej ustawie występuje odpowiedni 
zapis np. pobieranie należności w formie inkasa opłaty rolnej zgodnie z ustawą o po-
datku rolnym. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) nie ma takiego zapisu, a co za tym idzie nie 
ma możliwości pobierania opłaty w drodze inkasa, w świetle obowiązującego prawa.

Ministerstwo Środowiska otrzymywało zapytania odnośnie do możliwości pobie-
rania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, natomiast 
nie było zgłaszanych wniosków o zmianę ustawy w przedmiotowym zakresie. Na ko-
nieczność podjęcia takiej zmiany zwrócił natomiast uwagę Senat i w trakcie prac nad 
projektem ustawy o odpadach zostały zgłoszone poprawki do ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach m.in. w tym zakresie. Wynikiem prac Senatu (23. po-
siedzenie Senatu RP) było podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw w dniu 12 grudnia 2012 r. W projekcie tym dodano zapis, zgodnie z któ-
rym rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wy-
sokość wynagrodzenia za inkaso. Aktualnie projekt ustawy znajduje się w Biurze Le-
gislacyjnym oraz w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w celu zaopiniowania 
zgodności z prawem Unii Europejskiej.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Pomimo wielu lat funkcjonowania przepisów ustawy o ochronie przyrody 

nadal nie wyeliminowano pewnych wątpliwości dotyczących zasad funkcjo-
nowania parków krajobrazowych. Mam tutaj na myśli szereg problemów, 
które uwidaczniają się w szczególności w przypadku parków krajobrazo-
wych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa. Oczywiście 
istnieje art. 19 ust. 8 ustawy, który przewiduje, że w takim przypadku orga-
nem właściwym do przyjęcia planu ochrony jest „sejmik województwa wła-
ściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z pozostałymi 
sejmikami województw”, oraz art. 105 ust. 3 ustawy stanowiący, że dyrek-
tora parku „powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na siedzi-
bę parku, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw”, niemniej 
jednak faktyczne zastosowanie tych przepisów budzi wątpliwości.

Pamiętać należy, że na mocy art. 16 ustawy park krajobrazowy tworzo-
ny jest na podstawie uchwały sejmiku województwa. Stąd też utworzenie 
parku krajobrazowego na terenie kilku województw wymaga podjęcia odręb-
nych uchwał przez sejmiki różnych województw. W ocenie niektórych orga-
nów administracji (na przykład generalnego dyrektora ochrony środowiska) 
taka sytuacja powoduje, że w istocie pod względem formalnym mamy do 
czynienia nie z jednym parkiem, ale z kilkoma parkami krajobrazowymi. In-
nymi słowy, to, że dany park „międzywojewódzki” funkcjonuje pod wspólną 
nazwą, nie wyklucza, że faktycznie działa on jako kilka odrębnych struktur 
organizacyjnych, a to z kolei, w opinii wielu podmiotów, wyłącza możliwość 
stosowania cytowanych na wstępie przepisów art. 19 i 105 ustawy. Opi-
sany stan rzeczy prowadzi do braku jednolitości w stosowaniu przepisów 
ustawy, co z kolei utrudnia ewidencjonowanie form ochrony przyrody, a co 
gorsza, może mieć negatywny wpływ na proces planowania i organizacji 
realizacji zadań ustawowych (na przykład brak jednego planu ochrony dla 
danego obszaru).

Proszę zatem Pana Ministra o podjęcie prac legislacyjnych w celu dopre-
cyzowania zasad tworzenia i funkcjonowania wskazanych podmiotów.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 8.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, złożone podczas 

22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., przekazane przez Panią Ma-
rię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 
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4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-864/12, w sprawie wyeliminowania wątpliwo-
ści prawnych dotyczących zasad funkcjonowania parków krajobrazowych położonych 
na obszarze więcej niż jednego województwa, w załączeniu przekazuję stosowne wy-
jaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Ryszarda Knosali, 
przekazanego pismem z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-864/12.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-864/12/, 
przekazujące oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, w sprawie wątpliwości praw-
nych dotyczących zasad funkcjonowania parków krajobrazowych położonych na ob-
szarze więcej niż jednego województwa, uprzejmie informuję, iż w 2013 roku w re-
sorcie środowiska prowadzone będą prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody w zakresie obszarów chronionych, w tym w zakresie parków kraj- 
obrazowych. Jednym z założeń zmian ustawowych jest zmiana idei funkcjonowania 
parków krajobrazowych, w tym położenie większego nacisku na ochronę wartości kraj- 
obrazowych na danym obszarze. Zmiany ustawy będą miały na celu również likwida-
cję istniejących luk prawnych, m.in. w zakresie tworzenia i funkcjonowania parków 
krajobrazowych położonych na terenie więcej niż jednego województwa.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określając 
procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego zakłada, że wskazane decyzje po-
winny być uzgodnione z podmiotami wskazanymi enumeratywnie w art. 53 
ust. 4 ustawy. Konkretnie jest to tak, że biorąc pod uwagę aspekty zwią-
zane z ochroną przyrody, przedmiotowe decyzje winny zostać uzgodnione 
z dyrektorem właściwego parku narodowego oraz, w odniesieniu do innych 
obszarów objętych ochroną, z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. Uzgodnienia dokonywane z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska z założenia mają obejmować także te przypadki, w których de-
cyzja dotyczy terenów parków krajobrazowych i ich otuliny.

Wydaje się, że intencją przywołanej ustawy było, aby to regionalny dy-
rektor zwracał się do dyrektora danego parku krajobrazowego i na podstawie 
uzyskanych informacji wydawał całościową opinię. Jednak, jak zauważyła 
Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych dotyczących realizacji 
ustawowych zadań w parkach krajobrazowych, system ten w praktyce nie 
jest dostatecznie efektywny. Często zdarza się bowiem, że regionalni dy-
rektorzy samodzielnie uzgadniają projekt decyzji i nie przekazują informacji 
w tym zakresie właściwym dyrektorom parków krajobrazowych. W efekcie 
władze parków krajobrazowych nie dysponują danymi odnośnie do toczące-
go się postępowania administracyjnego i planowanych inwestycji, które po-
tencjalnie mogłyby przynieść negatywne skutki dla funkcjonowania parku, 
a tym samym nie mogą skutecznie zapobiegać realizacji takich zamierzeń.

Brak jednolitych zasad współpracy w tym zakresie pomiędzy regional-
nymi dyrektorami ochrony środowiska a parkami krajobrazowymi to tylko 
jedna z przyczyn opisanego problemu. W opinii wielu regionalnych dyrek-
torów ochrony środowiska przewidziany procedurą termin na dokonanie 
uzgodnienia jest zbyt krótki i nie wystarcza na zasięgnięcie opinii dyrektora 
właściwego parku krajobrazowego.

Problem jest poważny, bowiem, jak zauważa Naczelna Izba Kontroli, 
„presja inwestycyjna, a w szczególności presja osadnicza na cennych przy-
rodniczo terenach (...) parków” jest „największym zagrożeniem dla zachowa-
nia walorów parków”.

Biorąc pod uwagę opisany problem – niezależnie od kwestii, które leżą 
w kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska – zwracam się do 
Pana Ministra z prośbą o rozważenie potrzeby rozszerzenia wykazu pod-
miotów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 wymienionej na 
wstępie ustawy, o dyrektorów parków krajobrazowych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali w sprawie roz-

szerzenia wykazu podmiotów uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, przekazane pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. (znak: 
BPS/043-22-865/12) uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm., da-
lej jako: ustawa) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu pu-
blicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jedynie w przy-
padku braku takiego planu (zgodnie z ust. 2) określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Zarówno decyzja o warunkach zabudowy jak i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego powinny być zgodne z przepisami odrębnymi, do których na-
leżą między innymi przepisy określające formy ochrony przyrody, zawarte w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przesądza o tym brzmienie przepisów 
art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jednym ze sposobów zapewnienia 
w toku procedury administracyjnej zgodności projektowanych decyzji z przepisami 
odrębnymi jest instytucja opiniowania i uzgodnień. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 4 
pkt 7–8 ustawy, projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
podlega uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego (w odniesieniu do obszarów 
położonych w granicach parku i jego otuliny) i/lub z regionalnym dyrektorem ochro-
ny środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Swoiste wyróżnienie dyrektora 
parku narodowego wynika z wysokiej rangi tej formy ochrony przyrody w hierarchii 
określonej w przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jednocześnie ustawa 
ta wymienia formy ochrony przyrody, które nie są zarządzane przez wyodrębnione 
struktury organizacyjne, takie jak np. rezerwat przyrody, który tworzony jest zarzą-
dzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska będącym aktem prawa miejsco-
wego (art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody). Z uwagi na istnienie takich form 
przyjęto w ustawie, że uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu będą następować w sposób zapewniający sprawne przeprowa-
dzenie postępowania administracyjnego, a zatem przy udziale jedynie dwóch orga-
nów: dyrektora parku narodowego i/lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
który występuje jako podmiot uzgadniający w zakresie form ochrony przyrody innych 
niż parki narodowe.

Opisany wyżej model postępowania, przyjęty w ustawie, ma na celu z jednej strony 
zapewnienie dostatecznego poziomu ochrony wartości wysoko cenionych w środowi-
sku naturalnym, z drugiej strony pozwala na sprawne i terminowe prowadzenie postę-
powań administracyjnych. Wydaje się zatem, że zasady współdziałania regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska z innymi podmiotami to kwestia leżąca poza zakre-
sem zainteresowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zaś 
stwierdzenie, że współpraca w tym zakresie dotknięta jest pewnymi wadami powinna 
skłaniać do kompleksowej analizy, obejmującej przede wszystkim sposób działania 
organów ochrony środowiska, dopiero zaś w przypadku uznania, że nie można w tym 
zakresie wprowadzić doskonalszych mechanizmów – zmianami w ustawie o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Odnośnie do terminu na dokonanie uzgodnienia należy wskazać, że jego długość 
jest kompromisem pomiędzy potrzebą zachowania sprawności i szybkości postępo-
wania a możliwościami organizacyjnymi organów. Obecnie nie można stwierdzić, że 
termin uzgodnień w tym konkretnym przypadku nie pozwala na zabezpieczenie celów 
tej instytucji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie usta-
wy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 951), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., dokonała zmiany zakresu 
kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprzez prze-
kazanie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie 
krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej do domeny Ministra Rozwoju Regio-
nalnego, przy jednoczesnym pozostawieniu spraw z zakresu lokalnego planowania 
przestrzennego w zakresie właściwości pierwszego z wymienionych ministrów (art. 1 
ust. 2 i 3 tej ustawy). Ustawa ta wprowadziła ponadto do ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym przepis art. 47a, który stanowi, że minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzen-
nego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania insty-
tucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, 
uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.

Ponadto pragnę uprzejmie poinformować, że na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 856) utworzono przy 
Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Budowlanego, która ma za zadanie opracowanie przepisów rangi ustawowej, 
regulujących w sposób kompleksowy proces inwestycyjno-budowlany (zgodnie z §7 
rozporządzenia). Zgodnie z obecnym stanem prac Komisji, w skład przepisów pro-
jektowanej regulacji wejdą także zagadnienia z zakresu lokalnego planowania prze-
strzennego.

Podsumowując, należy wskazać, że organami właściwymi do opracowania i wdro-
żenia kompleksowych zmian w systemie planowania przestrzennego, w tym dotyczą-
cych sposobu ochrony wartości wysoko cenionych (a ochrona takich wartości bez 
wątpienia jest celem istnienia parków krajobrazowych) są: Minister Rozwoju Regio-
nalnego oraz Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Ponadto pragnę poinfor-
mować, że sporządzona przez Najwyższą Izbę Kontroli „Informacja o wynikach kontroli 
realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych” była przedmiotem analizy 
z perspektywy funkcjonowania przepisów ustawy, zaś efektem tej analizy jest pismo 
znak BP-1bk/ml-0731-39/12 z dnia 20 listopada 2012 r. skierowane do Wiceprezesa 
Najwyższej Izby Kontroli i zawierające uwagi do przekazanej Informacji.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Z raportu zatytułowanego „Konkurencyjny rynek telekomunikacji – za-

blokowany potencjał” przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama 
Smitha wynika, że do wzrostu gospodarczego w Polsce mogłaby się przyczy-
nić zmiana myślenia o administracji publicznej.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki tylko w 2010 r. przedsiębior-
cy wydali na obowiązki administracyjne łącznie 37,3 mld zł, co odpowiada 
blisko 3% PKB. Są to środki, które pozwoliłyby sfinansować wynagrodzenie 
blisko połowy bezrobotnych w kraju. Andrzej Sadowski z Centrum im. Ada-
ma Smitha ocenia, że skoro dzisiaj polski rząd wyłącza w kolejnych woje-
wództwach telewizję analogową, należy jak najszybciej wyłączyć też „ana-
logową” administrację, która wysyła masę różnego rodzaju papierowych 
sprawozdań i formularzy. Na tym skorzystałby każdy sektor, w tym sektor 
telekomunikacyjny. Dzisiaj rynek nowych technologii, telekomunikacji i me-
diów odpowiada za około 5% PKB, ale mogłoby to być więcej. Jak przekonu-
ją autorzy raportu, dodatkowy wzrost gospodarczy, w tym między innymi 
w sektorze telekomunikacyjnym, jest możliwy bez ponoszenia dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych.

Jednym z rozwiązań mogłoby być pobudzenie konkurencyjności w myśl 
zasady: rynek będzie tym bardziej konkurencyjny, im więcej podmiotów 
wzajemnie walczących o klienta będzie mogło na nim funkcjonować. Poja-
wiają się nowe technologie, które nie ograniczają się jedynie do oferowania 
internetu i usług telekomunikacyjnych typu głosowego, ale dają coś znacz-
nie więcej. To z kolei dałoby potężny impuls do długofalowego rozwoju nie 
tylko dostawców usług i oprogramowania, lecz również innych sektorów. 
Dowodem na prawdziwość tych wyliczeń mają być doświadczenia innych 
państw, między innymi Stanów Zjednoczonych.

Chcę zapytać Pana Ministra, jak ocenia przygotowany przez Centrum 
im. Adama Smitha raport. Czy w Pana ocenie w sektorze telekomunikacyj-
nym w Polsce rzeczywiście drzemie tak wielki i niewykorzystany jeszcze 
potencjał?

Ile środków zamierza przeznaczyć Ministerstwo Administracji i Cyfryza-
cji w roku 2013 na cyfryzację administracji? Czy uda się zmniejszyć w sto-
sunku do roku 2012 oraz 2011 wydatki przedsiębiorców na tak zwane obo-
wiązki administracyjne?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na 

oświadczenie Senatora RP Pana Stanisława Koguta podczas 22. posiedzenia Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r., w sprawie raportu „Konkurencyjny rynek telekomunika-
cji” (sygn. BPS/043-22-866/12), ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych 
informacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym 
możliwym terminie.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
Małgorzata Olszewska

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. BPS/043-22-866/12), do-

tyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora Stanisława Koguta podczas 22. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Technologie informacyjne ICT odgrywają istotną i stale wzrastającą rolę w rozwo-
ju społeczno-gospodarczym każdego kraju. Wykorzystanie potencjału, jaki wiąże się 
z dynamicznie rozwijającymi się usługami świadczonymi drogą elektroniczną, wyma-
ga z jednej strony zapewnienia dostępności i jakości ICT, z drugiej zaś upowszech-
nienia korzystania z nich zarówno przez osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa, 
a co za tym idzie również budowania kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W Polsce, 
zarówno po stronie administracji publicznej, jak i biznesu, istnieje pełna świadomość 
tych wymagań. Dlatego też strategiczne znaczenie dla przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych ma rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej, dla administracji publicznej 
natomiast wspieranie tej działalności.

Ponadto Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Strategii regulacyjnej do 
2015 r. jako jeden z nadrzędnych obszarów strategicznych działań Regulatora określił 
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wsparcie inwestycji i rozwój infrastruktury. Realizacja tego celu opiera się na wpro-
wadzeniu narzędzi stymulujących zarówno działalność przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych, jak i podmiotów publicznych do inwestowania w infrastrukturę szeroko-
pasmową w oparciu o nowoczesne technologie, tworzenie zachęt finansowych do in-
westycji, monitorowanie i raportowanie stanu infrastruktury oraz wspieranie budowy 
popytu na usługi szerokopasmowe.

Wśród konkretnych działań, jakie w tym zakresie zostały zrealizowane lub są pla-
nowane, należy wymienić:
1. Zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy). Uchwalenie ustawy z dnia 
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zlikwidowa-
ło część barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, a także stworzyło podstawy dla 
realizacji inwestycji samorządowych. Założeniem ustawy w tym zakresie było zbudo-
wanie modelu aktywnego samorządu realizującego cele publiczne w obszarze teleko-
munikacji na terenach, którymi nie jest zainteresowany sektor prywatny. Głównym 
beneficjentem środków unijnych są samorządy terytorialne, dla których ustawa okre-
śla ramy prawne dotyczące prowadzenia przez nie działalności w zakresie telekomuni-
kacji. Przepisy ustawy ułatwiają prowadzenie inwestycji, likwidując   liczne   bariery,   
na   które   napotykali   przedsiębiorcy i samorządy   budujące infrastrukturę tele-
komunikacyjną. Usprawniają też wydatkowanie unijnych funduszy przeznaczonych 
na rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dla budowy sieci internetowych 
wprowadzono możliwość wykorzystania infrastruktury technicznej podmiotów wyko-
nujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (przedsiębiorstw energetycznych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub 
energii oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, będących jednostkami 
sektora finansów publicznych lub nadzorowanych przez takie jednostki). Ustawa 
wprowadzając nowe instytucje związane z możliwością współdzielenia albo dostępu 
do infrastruktury innych podmiotów miała na celu pobudzenie i ułatwienie świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych. Ustawa wprowadziła także możliwość ustanawiania 
odrębnej własności elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym odrębną 
własność włókien światłowodowych, dzięki której każde z włókien w kablu może na-
leżeć do innego operatora. Takie rozwiązania pozwalają na to, by konkurujący przed-
siębiorcy telekomunikacyjni mogli wspólnie inwestować w sieci, na jasno określonych 
zasadach dotyczących praw do elementów infrastruktury.
2. Nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
z 16 grudnia 2012 r. Znowelizowane przepisy upraszczają procedury wydawania 
decyzji o lokalizacji regionalnej   sieci  szerokopasmowej.   Wprowadzają też  inne  
zasady  wykonywania przez zarządców dróg obowiązku lokalizacji kanałów na światło-
wody w razie przebudowy lub remontu drogi. Nowelizacja wprowadziła także zmiany 
w ustawie o drogach publicznych, Prawie budowlanym i Prawie telekomunikacyjnym. 
Nowelizacją ustawy wprowadzono także zmianę definicji regionalnej sieci szerokopa-
smowej, która powoduje, że szybsza ścieżka inwestycyjna dla regionalnej sieci teleko-
munikacyjnej obejmuje poza siecią także infrastrukturę telekomunikacyjną. Przyczyni 
się to do kompleksowego uproszczenia i usprawnienia tego procesu inwestycyjnego.
3. Opracowanie Narodowego  Planu Szerokopasmowego,  który jest programem roz-
woju infrastruktury szerokopasmowej nowej  generacji na rzecz osiągnięcia celów 
Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczących dostępu do szybkiego Internetu oraz re-
alizującym cele zawarte w Strategii Sprawne Państwo. Jest on dokumentem o cha-
rakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianym w celu realizacji średniookreso-
wej strategii rozwoju kraju. Obejmuje on okres do 2020 r., jednakże jego oddzia-
ływanie będzie wykraczało znacząco poza ten okres. Pełna realizacja NPS pozwoli 
przede wszystkim na właściwą interwencję publiczną i zapewni warunki, dzięki któ-
rym po 2020 r. dalszy rozwój sieci i usług będzie możliwy dzięki działaniu samych 
mechanizmów rynkowych.

Nadrzędnym celem realizowanym przez Narodowy Plan Szerokopasmowy jest roz-
wój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. Cele NPS są zgodne z celami Europej-
skiej Agendy Cyfrowej (EAC) i obejmują:
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∙ zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 
Mbps do końca 2020 roku.

∙ doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mbps 
przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

Realizacja powyższych celów przełoży się na rozwój kraju poprzez szereg korzyści 
społecznych oraz w dziedzinie gospodarki i innowacji, a także pozytywnie wpłynie na 
realizację innych celów EAC związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Głównym priorytetem Narodowego Planu Szerokopasmowego jest rozwój infra-
struktury, z którego wypływa szereg korzyści bezpośrednio związanych z dostępno-
ścią sieci i usług dostępu do Internetu szerokopasmowego - przede wszystkim pod 
postacią szybszych, tańszych i szerzej dostępnych usług oraz poprawy opłacalności 
ekonomicznej inwestycji. Równolegle powszechność łączy o wysokich prędkościach 
oraz ich wykorzystanie przez społeczeństwo, przedsiębiorstwa i instytucje przekłada 
się na szereg pośrednich korzyści dla życia społecznego i gospodarczego kraju. Przyję-
cie NPS przez Radę Ministrów planowane jest na początek II kwartału br.
4. Projekt Systemowy, który składa się z dwóch komponentów koordynowanych przez 
MAC, tj.  komponentu dotyczącego  zapewnienia wsparcia ekspercko-doradczego  dla 
jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych reali-
zujących projekty szerokopasmowe   przy   wykorzystaniu   współfinansowania   unij-
nego   oraz   komponentu polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu 
osób z grupy wiekowej 50+, zamieszkałych przede wszystkim w małych miejscowo-
ściach i wsiach.
5. Rozbudowę Systemu Informacji o Infrastrukturze (SIIS), który umożliwia precyzyj-
ne dobieranie narzędzi regulacyjnych w zależności od sytuacji na rynkach lokalnych 
oraz optymalne planowanie inwestycji, w tym również budowy sieci szerokopasmo-
wych na obszarach wymagających interwencji ze środków publicznych.

Inwestycje i rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej nie są jedynym warun-
kiem pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych. 
Niemniej ważne jest również powszechne i właściwe korzystanie z dostępu do ICT. 
MAC aktywnie współpracuje z Prezes UKE oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjny-
mi i organizacjami pozarządowymi w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym, orga-
nizowaniem kampanii promujących korzystanie z ICT oraz działalności szkoleniowej. 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Inter-
necie” realizuje projekt Polska Cyfrowa Równych Szans, który ma na celu wspieranie 
działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 
50+ w ich lokalnych środowiskach. Patronatem UKE została objęta zaś inicjatywa 
Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, która ma na celu 
zachęcenie osób dojrzałych do podnoszenia swoich kompetencji zakresie korzystania 
z nowych technologii.

Jak słusznie wskazują autorzy raportu „Konkurencyjny rynek telekomunikacji 
-zablokowany potencjał”, ogromne znaczenie dla rozwoju sektora i stanu konkurencji 
na rynku ma przetarg na pasmo 1800 MHz. W sierpniu 2012 r. Prezes UKE ogłosił 
rozpoczęcie postępowania przetargowego na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 
1800 MHz przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług 
telekomunikacyjnych. W dniu 13 lutego br. przetarg został rozstrzygnięty na podsta-
wie kryteriów: zachowanie warunków konkurencji, wysokości zadeklarowanej kwoty 
oraz wiarygodności finansowej uczestnika przetargu. Najwyżej ocenione zostały oferty 
P4 Sp. z o.o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. W ciągu 2 lat przynajmniej połowa no-
wych nadajników ma powstać na terenach wsi i małych miast.

Warto również dodać, że przetarg na pasmo 1800 MHz jest częścią polityki efek-
tywnego zarządzania widmem stanowiącej jeden z filarów strategii Prezesa UKE. W jej 
ramach przewidziano m.in. rozdysponowanie na przełomie 2013/2014 zakresów 
częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 2,6 GHz. Pierwsze pasmo, z uwagi na swoje 
właściwości propagacyjne, umożliwi świadczenie bezprzewodowych usług szerokopa-
smowych na rozległych obszarach o niewielkiej gęstości zaludnienia, w tym przede 
wszystkim na obszarach wiejskich. Pasmo 2,6 MHz natomiast będzie wykorzystywane 
głównie na terenach wysoko zurbanizowanych o dużym zagęszczeniu ludności, na 
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których istnieje potrzeba zapewnienia odpowiedniej pojemności sieci, aby obsłużyć 
dużą liczbę użytkowników.

Należy zgodzić się z tezą w raporcie „Konkurencyjny rynek telekomunikacji -za-
blokowany potencjał. Marnowane możliwości, czy imperatyw rozwoju” co do tego, że 
rysujące się perspektywy dynamicznego rozwoju sektora telekomunikacyjnego oraz 
konieczności ciągłego usprawniania funkcjonowania administracji państwowej.

Podsumowując należy stwierdzić, że pełne wykorzystanie potencjału związanego 
z rozwojem ICT wymaga zapewnienia powszechnego dostępu do infrastruktury szero-
kopasmowej, zagwarantowania odbiorcom odpowiedniej jakości dostarczanych usług, 
w szczególności zaś wysokiej pojemności sieci mogących sprostać rosnącemu zapo-
trzebowaniu na usługi transmisji danych. Niemniej istotne jest także rozpowszechnia-
nie korzystania z ICT, budowanie kompetencji cyfrowych Polaków i walka z wyklucze-
niem cyfrowym. Na tych właśnie obszarach koncentrują się działania resortu i Prezesa 
UKE w zakresie współpracy z sektorem prywatnym oraz pozarządowym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na cyfryzację administracji zaplanowano 
w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w wysokości 708.674 tys. zł (w tym: bu-
dżet państwa 133.003 tys. zł, budżet środków europejskich 575.671 tys. zł). Powyższe 
środki zaplanowane zostały w częściach:

– 26 – Łączność w wysokości 8.781 tys. zł (w tym: budżet państwa 2.843 tys. zł, 
budżet środków europejskich 5.938 tys. zł).

– 27 – Informatyzacja w wysokości 699.893 tys. zł (w tym: budżet państwa 130.160 
tys. zł, budżet środków europejskich 569.733 tys. zł).

Ponadto w rezerwie celowej pn. Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu (poz. 29) 
zaplanowane zostały środki w wysokości 31.580 tys. zł.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
W połowie roku, przy okazji obchodów dwudziestolecia istnienia gminy 

Limanowa, ogólnopolskie media rozpisywały się nad walorami turystyczny-
mi ziemi limanowskiej. Wskazywano wówczas na to, że Limanowa i okolice 
posiadają jeden z największych potencjałów w zakresie rozwoju sektora tu-
rystycznego na południu Polski, dlatego dziwi trwający od kilku lat proces 
zmierzający do osłabienia rangi miasta Limanowa jako miasta powiatowe-
go znajdującego się w centrum regionu o dużym potencjale rozwojowym. 
Z Limanowej systematycznie znikają instytucje, które mieszkańcom miasta 
i okolic dawały zatrudnienie i poczucie bezpieczeństwa. W roku 2010 z Li-
manowej wyprowadzono oddział Głównego Urzędu Statystycznego, który 
dawał miejsca pracy blisko siedemdziesięciu osobom z miasta i okolic. Na 
nic zdały się argumenty natury ekonomicznej wskazujące, że przed rokiem 
2010 zakończono gruntowny remont zajmowanego przez GUS budynku, że 
zmodernizowano sieć telefoniczną i internetową, że pracowników nie stać 
na dojazdy do innych miast. Likwidacja oddziału GUS w Limanowej była 
sporym ciosem dla lokalnego rynku pracy.

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat likwidacji dyspozytorni me-
dycznych w Małopolsce. Wojewoda wprowadza w życie zapisy „Wojewódz-
kiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”, 
w którym zakłada się istnienie na terenie województwa małopolskiego dwóch 
skoncentrowanych dyspozytorni medycznych znajdujących się w Krakowie 
i Tarnowie. W związku z tym dyspozytornia medyczna w Limanowej ma ulec 
likwidacji do końca stycznia 2013 r. Znowu na nic zdają się argumenty, że 
teren jest trudny, pełen przysiółków nieznanych dyspozytorom z Krakowa, 
że do Limanowej i okolic przez cały rok przybywają liczni turyści i że powi-
nien być tam zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa i reagowania 
na zagrożenia, że limanowianie tracą poczucie bezpieczeństwa. Argumenty 
te zdają się nic nie znaczyć wobec konieczności realizacji przez wojewodę 
planu działania systemu w Małopolsce.

Przed kilkoma dniami mieszkańców regionu zaskoczyła kolejna wiado-
mość o zabieraniu etatów merytorycznych z limanowskiego sanepidu do – 
jak to określił wojewoda – miejsc, gdzie etaty te są bardziej potrzebne, czyli 
do większych miast: do Krakowa, Bochni i Nowego Targu. Argumenty o po-
trzebie utrzymania merytorycznych etatów sanepidu w Limanowej znowu 
trafiają w próżnię. A przecież od lat wiadomo, że region jest słabo skanalizo-
wany i że potrzeba rzetelnej kontroli ujęć wody pitnej na terenie całego po-
wiatu, że przybywa gospodarstw agroturystycznych, które muszą być objęte 
kontrolą w zakresie jakości wyżywienia oferowanego turystom. W związku 
z likwidacją etatów merytorycznych w sanepidzie Limanowa straci kolejne 
miejsca pracy.

Chcę zapytać, czy z innych miast i powiatów – porównywalnych pod 
względem liczby mieszkańców, wielkości i potencjału rozwojowego – w rów-
nie szybkim tempie wyprowadzane są instytucje strategicznie ważne dla 
całego regionu. Czy Pan Minister uważa za słuszne i niezbędne realizowanie 
praktyk i programów, w związku z którymi instytucje świadczące o randze 
danej miejscowości wyprowadzane są do większych ośrodków miejskich?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Odpowiedź�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. BPS/043-22-867/12), prze-

kazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Koguta 
podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji 
dyspozytorni medycznych i likwidacji etatów sanepidu w Małopolsce, uprzejmie infor-
muję, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie podejmuje decyzji o których Pan 
Senator informuje w swoim wystąpieniu. Właściwym do udzielenia szczegółowych wy-
jaśnień dotyczących poruszanych zagadnień jest Minister Zdrowia oraz Prezes GUS.

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie moż-

na obejrzeć najnowszą regionalną mapę bezrobocia, z której wynika, że aż 
dwa powiaty ziemskie z terenów zaliczanych do Sądecczyzny charaktery-
zują się największą stopą bezrobocia w Małopolsce. Powiat limanowski ze 
stopą bezrobocia wynoszącą 17,8% oraz powiat nowosądecki, gdzie stopa 
bezrobocia wynosi 16,9%, zajmują drugie i trzecie miejsce we wspomnia-
nej niechlubnej statystyce. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od kilku lat. 
Według statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Sączu bezrobocie zwiększa się w tym powiecie nieprzerwanie od roku 2008. 
Warto wspomnieć, że na podstawie statystyk stwierdzono, iż we wrześniu 
2012 r. było o dziewięciuset dwudziestu sześciu zarejestrowanych bezrobot-
nych więcej niż we wrześniu 2011 r. Ludzie młodzi, do dwudziestego piątego 
roku życia, stanowią aż 30,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 
z powiatu nowosądeckiego. Jest to wciąż bardzo duży i negatywny wskaź-
nik pokazujący, że ludziom młodym, absolwentom szkół na Sądecczyźnie, 
trudno jest podjąć pierwszą pracę.

W bieżącym roku powiatowe urzędy pracy dysponowały zdecydowanie 
mniejszymi środkami na staże dla osób niepełnosprawnych, a to właśnie 
staże są szansą dla ludzi młodych, aby móc pokazać się pracodawcy od 
jak najlepszej strony. W czasie stażu mogą oni powalczyć o zauważenie, 
o docenienie osiągnięć zawodowych i nabytych kompetencji oraz umiejętno-
ści. Gazeta „Rzeczpospolita” w dziale „Ekonomia” podała, że w roku 2012 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na staże absolwenckie 
o 12% środków mniej niż w roku 2011. W sądeckim urzędzie pracy pieniądze 
na staże skończyły się już w lipcu, a więc tak naprawdę w połowie roku.

Chcę zapytać, w jaki sposób Minister Pracy i Polityki Społecznej zamie-
rza przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych, do dwudziestego piątego roku 
życia, zwłaszcza w regionach, w których bezrobocie wśród absolwentów 
szkół jest największe? Pytam o programy planowane na rok 2013, o szkole-
nia, o strategię działania w tym obszarze.

Chcę zapytać także o to, jakiej wielkości środki przewiduje przeznaczyć 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na staże w roku 2013. Jaki będzie tu 
wskaźnik statystyczny w stosunku do roku 2012, 2011 oraz 2010?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Odpowiedź�

Warszawa, 7.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pani Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej 

z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-868/12, dotyczącym oświadczenia se-
natorskiego Pana Stanisława Koguta złożonego podczas 22. posiedzenia Senatu (cyt.) 
„w sprawie zamiarów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych, głównie 
z terenów Sądecczyzny – programy planowane na 2013 rok, szkolenia, strategia dzia-
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łania oraz środki jakie MPiPS zamierza przeznaczyć na staże w roku 2013” uprzejmie 
informuję, że długofalowe działania, kierowane do osób bezrobotnych oraz poszukują-
cych pracy, zostały zapisane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Bezrobotna młodzież, w tym bezrobotni absolwenci, zgodnie z przepisami wspo-
mnianej ustawy należą do grupy osób „będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy”. W związku z powyższym, bezrobotnym tym w okresie do 6 miesięcy od dnia 
rejestracji powiatowy urząd pracy powinien przedstawić propozycję zatrudnienia lub 
propozycję udziału w aktywnym programie rynku pracy w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie. Młodzież, podobnie jak inni bezrobotni, ma prawo skorzystać z udziela-
nej przez urzędy pracy podstawowej pomocy, tzw. usług rynku pracy. Są to: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy oraz usługi szkoleniowe. Dodatkowo, osoby do 25 roku życia 
z tytułu posiadania statusu „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” 
mogą skorzystać z szeregu tzw. instrumentów rynku pracy, jak: prace interwencyjne, 
dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace na zasadach dotyczą-
cych robót publicznych, prace społecznie użyteczne itd.

W przypadku absolwentów, w tym absolwentów szkół wyższych szczególnie istot-
ne są te usługi i instrumenty rynku pracy, które umożliwią im zdobycie doświadcze-
nia zawodowego oraz pogłębienia kwalifikacji zawodowych, tj. staże u pracodawców 
i usługi szkoleniowe obejmujące możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia, sfinanso-
wanie kosztów studiów podyplomowych lub kosztów egzaminów i licencji oraz możli-
wość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki szkoleniowej.

Ustawa o promocji zatrudnienia (...) stwarza możliwość organizacji dwukrotnie 
dłuższych staży dla młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi. Starosta może 
skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy osoby bezrobotne do 25 roku ży-
cia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplo-
mie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej 
nie ukończyły 27 roku życia. Pozostałym osobom będącym w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy starosta może zaoferować staż nieprzekraczający 6 miesięcy.

Wprowadzona w 2009 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku umożliwiła realizację nowej polityki rynku pracy ukierunkowanej na sty-
mulowanie rozwoju zasobów ludzkich, w tym rozwoju zawodowego młodych ludzi. 
Rozszerzono dostępność usług szkoleniowych dla nowych grup klientów urzędów pra-
cy, a także znacząco zwiększono pomoc finansową na podnoszenie kwalifikacji.

Jednocześnie, monitorując bieżącą sytuację na krajowym rynku pracy oraz w po-
szczególnych województwach i powiatach, Minister Pracy i Polityki Społecznej podej-
muje doraźne inicjatywy, które są uzupełnieniem standardowych działań realizowa-
nych przez urzędy pracy i finansowane są w większości ze środków rezerwy Funduszu 
Pracy. Adresatami tych inicjatyw są grupy społeczne, które do tej pory w niewystar-
czającym stopniu były aktywne na rynku pracy lub aktualnie znalazły się na nim 
w szczególnie trudnej sytuacji tj. m.in. takie grupy bezrobotnych jak: młodzi bezrobot-
ni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni powyżej 50 roku życia.

Przykładem tego typu działań są programy specjalne, które umożliwiają łączenie 
ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami do-
stosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obej-
mowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy 
równoczesnym wspieraniu całokształtu działań „specyficznymi elementami wspiera-
jącymi zatrudnienie” w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia bezrobot-
nego do zatrudnienia wymaga niestandardowych rozwiązań.

W nawiązaniu do powyższego informuję, że w 2012 roku realizowane były – przy 
znaczącym wsparciu środków rezerwy Funduszu Pracy – programy specjalne, skie-
rowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku życia oraz powyżej 
50 roku życia.

Przechodząc do kwestii związanych z pytaniem Pana Senatora o rozwiązania, ma-
jące przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych do dwudziestego piątego roku życia in-
formuję, iż priorytetem na najbliższe lata, obok zapewnienia bezpieczeństwa rodzi-
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ny i dzieci, jest niedopuszczenie do spadku gospodarczego. Stąd inicjatywy mające 
wspomóc rynek pracy koncentrować się będą przede wszystkim na utrzymywaniu 
istniejących miejsc pracy i tworzeniu nowych oraz na działaniach ułatwiających ak-
tywizację bezrobotnych. Pierwszemu celowi służyć będzie uelastycznienie czasu pracy 
i obniżenie kosztów pracy, drugiemu – zapowiedziana reforma urzędów pracy, które 
rozliczane będą z efektywności doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia.

W nawiązaniu do powyższego informuję, że obecnie wdrażane są dwa projekty pi-
lotażowe, zainicjowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszy – pn. „Partnerstwo dla pracy”, którego celem jest wypracowanie nowych 
mechanizmów współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi 
urzędami pracy, agencjami zatrudnienia oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz 
powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych.

W efekcie pilotażu opracowany zostanie polski model kontraktowania usługi akty-
wizacyjnej, rozumianej jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pra-
cy, a także dokonana będzie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych 
nowych rozwiązań w zakresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej. Jeżeli realizacja 
projektu pilotażowego przyniesie pozytywne rezultaty, podjęte zostaną działania zmie-
rzające do w prowadzenia systemowych zmian dotyczących finansowania aktywizacji 
bezrobotnych, oparte na partnerstwie pomiędzy urzędami pracy, a podmiotami niepu-
blicznymi, w szczególności agencjami zatrudnienia.

Drugi – pn. „Twoja kariera – Twój wybór”, którego zadaniem jest przetestowanie 
wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz wdrożenie 
innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności, samodzielności i mobil-
ności osób młodych. Pilotaż testuje również instrumenty zachęcające pracodawców 
do zatrudnienia osób młodych. W przypadku zadowalających wyników pilotażu, prze-
testowane w jego ramach rozwiązania będą miały szansę wejścia na stałe do porządku 
prawnego.

Warto także wyjaśnić, iż intensyfikacja działań na rzecz bezrobotnych wymaga 
podjęcia różnego rodzaju inicjatyw, służących wsparciu osób w skutecznym wejściu 
na rynek pracy. Dlatego też wskazałem organom zatrudnienia, tj. marszałkom woje-
wództw i starostom powiatów na konieczność podejmowania, w ramach regionalnych 
politykach rynku pracy, działań służących rozwiązaniu najbardziej istotnych proble-
mów rynku pracy. Aby odwrócić niekorzystne tendencje dotyczące młodych, powiato-
we urzędy pracy muszą ułatwiać osobom bezrobotnym lepsze rozpoznawanie rynku 
pracy, a także zdobycie odpowiednich umiejętności i kompetencji, które pozwolą na 
sprawną i długotrwałą obecność na rynku pracy. Urzędy pracy mogą osiągnąć zamie-
rzone cele poprzez lepsze diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje na lokal-
nych rynkach pracy oraz lepszą współpracę z partnerami, również niepublicznymi.

W tym kontekście należy podkreślić szczególną rolę, jaką pełnią Akademickie Biu-
ra Karier, które – świadcząc pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w za-
kresie wchodzenia na rynek pracy, stały się płaszczyzną kontaktu między dwiema 
sferami gospodarki, tj. edukacją i rynkiem pracy.

Pragnę także poinformować, iż – mając na uwadze konieczność zmian na rynku 
pracy, MPiPS prowadzi obecnie zaawansowane prace nad zmianą przepisów, która 
obejmować będzie m.in. wprowadzenie zmian w kompetencjach służb zatrudnienia 
na poszczególnych poziomach zarządzania i oddziaływania na rynek pracy (poziom 
krajowy, regionalny, powiatowy, gminy). Zakłada się także wzmocnienie roli regionów 
w kreowaniu i koordynowaniu polityki regionalnej.

W związku z powyższym konieczne jest prowadzenie efektywnych działań akty-
wizujących, które obejmować powinny m.in. właściwe adresowanie pomocy poprzez 
profilowanie bezrobotnych, monitorowanie procesu poszukiwania pracy i sankcje za 
niespełnianie wymagań określonych w indywidualnych planach działań oraz aktywny 
udział w programach rynku pracy.

Odnośnie do pytania, dotyczącego wielkości środków przewidzianych na staże 
w 2013 roku oraz wskaźnika statystycznego uprzejmie informuję, iż Rada Ministrów, 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, określiła wydatki z Funduszu Pracy na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na znacznie wyższym poziomie niż prze-
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widywane wykonanie roku 2012. Na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu urzędy pracy otrzymają 3.262.093 tys. zł, o 1.170.358 tys. zł więcej niż 
przewidywała to ustawa budżetowa na 2012 r. (2.091.735 tys. zł).

Staże, będące w zainteresowaniu Pana Senatora, odbywają się na podstawie umo-
wy zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego w umowie programu, 
przy czym działanie to nie jest obligatoryjne. O przeznaczeniu środków na poszczegól-
ne formy aktywizacji zawodowej, w tym staże, decyduje starosta po zasięgnięciu opinii 
powiatowej rady zatrudnienia.

Mając na uwadze powyższe informuję, że MPiPS nie posiada statystycznych wskaź-
ników, mówiących jakie środki i na jakie formy aktywizacji zostaną przeznaczone 
w 2013 roku. Powyższe me pozwala także oszacować liczby osób bezrobotnych, które 
zostaną objęte poszczególnymi działaniami ze strony urzędów pracy. Warto jednakże 
wspomnieć, iż w okresie 11 miesięcy 2012 r. 170,7 tys. bezrobotnych rozpoczęło staż 
u pracodawcy, w tym osoby do 25 roku życia stanowiły 56,6% (tj. 96,5 tys. osób). W sto-
sunku do analogicznego okresu 2011 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, którzy 
rozpoczęli staż o 64,4 tys. osób, tj. o 60,7%. Wśród młodych wzrost wyniósł 58,1%.

W odniesieniu do poruszonej tematyki aktywizacji osób niepełnosprawnych należy 
pamiętać, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
roku Nr 123, poz. 721, z późn. zm.), osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powia-
towym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w za-
trudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach 
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako po-
szukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może korzystać miedzy innymi ze 
staży, szkoleń, prac interwencyjnych lub przygotowania zawodowego dorosłych. Jed-
nakże wydatki związane ze wspomnianymi instrumentami w tym przypadku pokry-
wane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki na realizację tych oraz innych zadań wynikających z art. 35a ww. usta-
wy o rehabilitacji zawodowej (...) powiaty otrzymują zgodnie z algorytmem, o którym 
mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algo-
rytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. 
zm.). Z danych uzyskanych w PFRON wynika, iż w ciągu trzech kwartałów 2012 roku 
powiatowi nowosądeckiemu przekazano kwotę 6 450 789 zł, natomiast powiatowi 
limanowskiemu 2 975 454. Podkreślić należy, iż w całym roku 2011 powiaty te otrzy-
mały analogicznie 4 688 882 zł i 1 935 058 zł. Jak wynika z powyższych danych 
w trzech kwartałach roku ubiegłego PFRON przekazał znacząco większą kwotę niż 
w roku 2011.

Biorąc pod uwagę fakt, iż urzędy pracy mają możliwość dostosowania poszczegól-
nych form aktywizacji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz do osób bezrobotnych, 
można oczekiwać, że zwiększone środki pozwolą w bieżącym roku na aktywizację 
większej liczby bezrobotnych, w tym także osób młodych.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia zostaną uznane 
przez Pana Senatora Stanisława Koguta za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Łaczę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Konopki 
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie 

dla wniosku nr 23869/12/A1 Towarzystwa Przyjaciół 1. Mazurskiej Bry-
gady Artylerii im. Generała Józefa Bema z Węgorzewa złożonego do Depar-
tamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w sprawie uzyskania środków finansowych będących w dyspozycji 
ministerstwa.

Wniosek dotyczy organizacji jednego z największych festiwali muzyki 
rockowej w naszym kraju pod nazwą Seven Festival Music and More Wę-
gorzewo. To festiwal o randze międzynarodowej z wieloletnią tradycją. Co-
rocznie skupia dziesiątki tysięcy sympatyków z kraju i z zagranicy. Jest on 
doskonałą okazją do promocji naszego regionu na arenie międzynarodowej. 
Jego uczestnicy to najlepsi wykonawcy sceny rockowej Europy. Tak wielkie 
wydarzenie medialne to wielka szansa, ale też ogromne wyzwanie organi-
zacyjne i finansowe. W związku z tym pragniemy z całej mocy wesprzeć or-
ganizatorów festiwalu w działaniach na rzecz zabezpieczenia finansowego 
tego przedsięwzięcia.

Korzystając z okazji, pragniemy jednocześnie podziękować Panu Mini-
strowi za objęcie tego festiwalu swoim patronatem. To wielkie wyróżnienie 
dla jego organizatorów.

Znając przychylność Pana Ministra dla ośrodków kultury na Mazurach, 
czego potwierdzeniem jest dotychczasowa nieoceniona pomoc, wierzymy, że 
przychyli się Pan do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź�

Warszawa, 21 grudnia 2012 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Pana Marka Konopkę oraz Pana Piotra Gruszczyńskiego na posiedzeniu Senatu 30 li-
stopada br. (sygn. BPS-043-22-869/12), dotyczącym projektu Seven Festival Music 
and More, uprzejmie proszę Pana Marszałka o zapoznanie się z poniższymi informa-
cjami.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje zadania z zakre-
su kultury w ramach Programów Ministra KiDN. Tryb przyznawania dotacji jest ja-
sno określony i opiera się na otwartym konkursie ofert. Wszystkie złożone wnioski 
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po zarejestrowaniu i weryfikacji formalnej oceniane są pod kątem organizacyjnym 
i zgodności ze strategicznymi celami danego priorytetu. Następnie są przedstawia-
ne do obiektywnej i wnikliwej oceny merytorycznej właściwym dla poszczególnych 
programów ekspertom zewnętrznym. Po ocenie wniosków podejmowana jest decyzja 
w kwestii dofinansowania zadania.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami złożone wnioski zostaną rozpatrzone 
w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia naboru, tj. do dnia 1 lutego 2013 r.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie, zarówno do mojego biura, jak i do mnie osobiście, 

dotarło wiele niepokojących sygnałów związanych z działaniami policji.
Jednym z takich sygnałów, który niedawno otrzymałem, jest skarga 

dotycząca umorzenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejono-
wą w Żorach w sprawie o nr 984/12. Śledztwo było prowadzone przez 
prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żorach, pana Mieczysława Kluczy-
ka. Dotyczyło ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji 
z III Komisariatu Policji w Gliwicach w dniu 8 czerwca 2012 r. wobec Zbi-
gniewa Z. zamieszkałego w Gliwicach, a także kradzieży na jego szkodę 
karty pamięci z telefonu Samsung oraz sfałszowania daty przybycia do izby 
wytrzeźwień.

Z obdukcji lekarskiej wynika, że Zbigniew Z. był bity pięścią, uderzany 
gumową pałką oraz kopany. W wyniku odniesionych obrażeń doznał urazu 
głowy, stłuczeń wielomiejscowych, głównie klatki piersiowej ze złamaniem 
żebra z przemieszczeniem, okolicy lędźwiowej, pośladka, tułowia i kończyn. 
Z przedstawionej obdukcji wynika, że interweniujący funkcjonariusze znę-
cali się nad zatrzymanym w bestialski sposób, którego nic nie usprawiedli-
wia. Kopanie po głowie mogło zakończyć się śmiercią zatrzymanego. Obra-
żenia wskazują na to, że w czasie bicia poszkodowany leżał na podłodze 
radiowozu.

Opisana w skrócie powyżej bulwersująca sprawa to tylko jeden z licz-
nych przykładów agresywnego zachowania policjantów. Poza sygnałami, 
które docierają do mnie bezpośrednio, o wielu niepokojących działaniach 
funkcjonariuszy Policji informują również w ostatnim czasie media lokalne 
i ogólnopolskie.

Dotąd niewyjaśnione pozostają okoliczności, w jakich doszło do za-
mieszek podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Wielu 
uczestników tego wydarzenia utrzymuje, że zamieszki zostały sprowoko-
wane przez zamaskowanych policjantów w cywilnych ubraniach. Dotych-
czas jednak nie słyszałem, aby wyjaśnieniem tych doniesień zajmowały się 
instytucje państwa do tego powołane. Niepokoi to tym bardziej, że według 
śledczych agresywny policjant, który przed rokiem brutalnie skopał demon-
stranta podczas Marszu Niepodległości, działał pod wpływem stresu. Takie 
uzasadnienie wystarczyło, aby prokurator zwrócił się do sądu o warunkowe 
umorzenie sprawy.

Równie niepokojące są informacje od części osób, które organizowały 
wyjazdy na warszawski marsz „Obudź się, Polsko”. Zgodnie z tymi in-
formacjami funkcjonariusze mieli przepytywać organizatorów wyjazdów 
jeszcze przed odjazdem autokarów do Warszawy. Policjanci mieli także 
chęć uzyskać informacje o celu wyjazdu, liczbie uczestników i godzinie 
powrotu.

Kolejnym bulwersującym zdarzeniem jest to, do którego doszło w miej-
scowości Sadowne. Kazanie wygłoszone przez wikarego miejscowego kościo-
ła stało się tam powodem interwencji policji. Funkcjonariusze nie zawahali 
się nawet odwiedzić proboszcza parafii, który w tym czasie leżał w szpitalu. 
Według słów wikarego policjanci chcieli nakłonić go, aby podczas kolejnego 
nabożeństwa odwołał treść homilii, która nie podobała się policji.

Szanowny Panie Ministrze! Wiem, że to gorzka konstatacja, ale jako 
były działacz antykomunistycznej opozycji, który był internowany i niejed-
nokrotnie spotykał się z represjami ze strony ówczesnych władz, nie mogę 
się oprzeć przed porównaniem opisanych wcześniej działań do metod sto-
sowanych przez Milicję Obywatelską. Niestety, skojarzenia z poprzednim 
ustrojem nasuwają się nie tylko mnie. Często mówią o nich także osoby od-
wiedzające moje biuro, które, tak jak ja, pamiętają miniony system.

Wobec tego zwracam się do Pana – jako osoby nadzorującej działalność 
organów odpowiedzialnych za utrzymanie w państwie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego – z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na postępo-
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wanie podległych Panu służb we wspomnianych przeze mnie sprawach lub 
w sprawach o podobnym charakterze, czyli dotyczących podejrzeń o niewła-
ściwe postępowanie policji. 

Proszę również o poinformowanie mnie o ewentualnych działaniach pod-
jętych przez Pana w opisanych lub podobnych sprawach.

Robert Mamątow

Odpowiedź�

Warszawa, 1 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2012 roku (sygn. BPS/043-22-870/12), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Roberta Ma-
mątowa podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 roku, w spra-
wie niepokojących sygnałów związanych z działaniami Policji, uprzejmie informuję, że 
zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w odniesieniu 
do zdarzenia w Żorach prowadzone są dwa postępowania przygotowawcze:

∙ Prokuratury Rejonowej w Żorach w sprawie przekroczenia uprawnień przez po-
licjantów III Komisariatu Policji w Gliwicach w dniu 8 czerwca 2012 roku – 
zakończone w dniu 31 października 2012 roku postanowieniem o umorzeniu 
śledztwa na zasadzie art. 17 §1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego. Pokrzyw-
dzony złożył zażalenie w przedmiotowej sprawie, które zostało uwzględnione;

∙ Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach w zakresie nieudzielenia 
pomocy osobie przebywającej w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach – aktu-
alnie nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa, a decyzja kończąca 
postępowanie nie została podjęta.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie, w dniu 18 czerwca 2012 roku skarżący wy-
stosował pismo do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach stanowiące 
skargę na zachowanie pracowników tamtejszej izby wytrzeźwień. Powyższa korespon-
dencja, zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 70, 
poz. 473 z późn. zm.), została przesłana w dniu 19 czerwca 2012 roku do Sądu Rejo-
nowego w Gliwicach, który postanowieniem z dnia 6 lipca 2012 roku pozostawił za-
żalenie skarżącego bez rozpatrzenia. Dnia 7 września 2012 roku wybrane kserokopie 
kart z akt sprawy przesłano do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach 
celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem po-
pełnienia czynów z art. 231 Kodeksu karnego.

Ocena niedopełnienia obowiązków, czy przekroczenia uprawnień przez funkcjona-
riuszy Policji należy do kompetencji prokuratury i sądu, których rozstrzygnięcia będą 
wiążące także dla Policji.

Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszanych w wystąpieniu Pana Senatora 
dotyczących działań Policji w odniesieniu do uczestników „Marszu w obronie wol-
ności słowa i godności człowieka” uprzejmie wyjaśniam, że funkcjonariusze Policji 
w toku rutynowych czynności i posiadanych uprawnień, w przypadku zabezpiecze-
nia zgromadzenia publicznego, dokonują ustaleń dotyczących obszaru potencjalnych 
zagrożeń związanych z organizowanym zgromadzeniem, monitorują oraz wymieniają 
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informacje z wszystkimi podmiotami i służbami (policyjnymi i pozapolicyjnymi) za-
angażowanymi w bezpieczeństwo, w tym również informacje o przemieszczaniu się 
uczestników.

W związku z powyższym działania podjęte przez Policję miały na celu w szczegól-
ności:

∙ potwierdzenie przyjazdu uczestników zgromadzeń na wymienione przedsięwzięcie;
∙ ustalenie liczby osób oraz stopnia ich zorganizowania;
∙ ustalenie rodzaju środków transportu, jakimi poruszać się będą uczestnicy;
∙ uszczegółowienie terminów wyjazdów, tras podróży, planowanego czasu prze-

jazdów i dojazdu do Warszawy;
∙ pozyskanie informacji o mogących wystąpić zagrożeniach.
Wymaga podkreślenia, że uzyskanie przedmiotowych informacji było niezbędne 

nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadze-
nia, ale także do minimalizacji powstających w związku z organizacją zgromadzenia 
utrudnień dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, w tym w szczególności nie-
dogodności w ruchu na terenie stolicy. Ponadto, ze względu na ogólnopolski charakter 
manifestacji należało uniknąć przeszkód mogących zaistnieć na trasach przemiesz-
czania się uczestników zgromadzenia.

Powyższe informacje wykorzystane zostały zatem do zaplanowania, zorganizo-
wania i zabezpieczenia całości przedsięwzięcia, w tym monitorowania bezpiecznego 
przejazdu uczestników. Ważnym elementem zabezpieczenia było również opracowanie 
i wdrożenie zmian w organizacji ruchu na terenie stolicy oraz zorganizowanie parkin-
gów dla przybywających pojazdów.

Dodatkowo, ustalenia te miały na celu skalkulowanie sił i środków policyjnych 
kierowanych do zabezpieczenia zgromadzenia publicznego, odpowiednich do zdiagno-
zowanych zagrożeń. Tym samym, pozwoliły na prawidłowe zaplanowanie czynności 
niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia zgromadzenia oraz zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Działania Policji nie godziły w zasady demokracji, jakimi są niewątpliwie wolność 
zgromadzeń i wolność manifestowania swoich poglądów, ich celem było profesjonalne 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest jednym z podstawowych 
zadań Policji w każdym demokratycznym kraju.

W odniesieniu do wyjaśnienia okoliczności, w jakich doszło do zamieszek podczas 
Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2012 roku w Warszawie należy poinfor-
mować, że Komendant Główny Policji zlecił przeprowadzenie w Komendzie Stołecznej 
Policji kontroli w zakresie prawidłowości działań Policji podczas zabezpieczenia przed-
miotowego zgromadzenia publicznego.

Z informacji przekazanych przez KGP, wynika, że zamieszki zostały sprowokowa-
ne przez osoby stwarzające zagrożenie dla uczestników zgromadzenia, które zgodnie 
z ustaleniami KGP dążyły do konfrontacji ze służbami porządkowymi oraz grupami 
o odmiennych poglądach. Czynności związane z identyfikacją osób prowokujących 
zamieszki pozostają nadal w toku.

Pragnę również wskazać, że do chwili obecnej nie stwierdzono przypadków prze-
kroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji biorących udział przy zabezpiecze-
niu Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2012 roku.

Z kolei, odnosząc się do kwestii policjanta podejrzanego o przekroczenie upraw-
nień, podczas zabezpieczenia Święta Niepodległości w 2011 roku, należy wskazać, że 
postępowanie dyscyplinarne w powyższej sprawie zostało zawieszone do czasu pra-
womocnego zakończenia postępowania karnego, zaś obwiniony zostaje zawieszony 
w obowiązkach służbowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z wyjaśnień przekazanych przez Komendę 
Główną Policji wynika, że w dniu 14 listopada 2012 roku dwóch funkcjonariuszy Ko-
misariatu Policji w Łochowie, będących w trakcie przerwy w wykonywaniu czynności 
służbowych, odwiedziło w szpitalu w Sokołowie Podlaskim proboszcza Parafii w Sa-
downem, gdzie spotkali również wikarego z tejże parafii.

Podczas wspomnianego spotkania wywiązała się rozmowa dotycząca homilii wy-
głoszonej w dniu 11 listopada 2012 roku w kościele w Sadownem, nawiązującej do 
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działań Policji podjętych w związku z „Marszem w obronie wolności słowa i godności 
człowieka”, który odbył się w dniu 29 września 2012 roku w Warszawie. W trakcie roz-
mowy ww. funkcjonariusze Policji wyjaśnili, że w związku z tym wydarzeniem podejmo-
wane były czynności, mające na celu wyłącznie ustalanie liczby osób udających się na 
marsz oraz zebranie informacji w zakresie środków transportu. Jak wskazano powyżej, 
czynności te były wykonywane zgodnie z prawem, wynikały z ustawowych obowiązków 
Policji oraz miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.

Podkreślenia wymaga przy tym, że spotkanie to miało charakter prywatny, odbyło 
się w niezaplanowanych okolicznościach, nie było związane z realizacją poleceń służ-
bowych ani zadań wykonywanych podczas interwencji Policji, zaś funkcjonariusze 
Policji nie żądali odwołania treści wygłoszonej homilii.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w związku z informacjami me-
dialnymi dotyczącymi okoliczności opisanej w wystąpieniu sprawy, Komendant Wo-
jewódzki Policji z siedzibą w Radomiu polecił przeprowadzenie czynności, mających 
na celu ustalenie przebiegu przedmiotowego spotkania oraz postępowania wspomnia-
nych policjantów. Czynności wyjaśniające przeprowadzone na polecenie Komendanta 
Powiatowego Policji w Węgrowie nie wykazały, aby ww. funkcjonariusze naruszyli dys-
cyplinę służbową lub zasady etyki zawodowej policjanta.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Michał Deskur 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W ostatnim czasie, zarówno do mojego biura, jak i do mnie osobiście, 

dotarło wiele niepokojących sygnałów związanych z działaniami policji.
Jednym z takich sygnałów, który niedawno otrzymałem, jest skarga 

dotycząca umorzenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową 
w Żorach w sprawie o numerze 984/12. Śledztwo było prowadzone przez 
prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żorach, pana Mieczysława Kluczy-
ka. Dotyczyło ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji 
z III Komisariatu Policji w Gliwicach w dniu 8 czerwca 2012 r. wobec Zbi-
gniewa Z. zamieszkałego w Gliwicach, a także kradzieży na jego szkodę 
karty pamięci z telefonu Samsung oraz sfałszowania daty przybycia do izby 
wytrzeźwień.

Z obdukcji lekarskiej wynika, że Zbigniew Z. był bity pięścią, uderzany 
gumową pałką oraz kopany. W wyniku odniesionych obrażeń doznał urazu 
głowy, stłuczeń wielomiejscowych, głównie klatki piersiowej ze złamaniem 
żebra z przemieszczeniem, okolicy lędźwiowej, pośladka, tułowia i kończyn. 
Z przedstawionej obdukcji wynika, że interweniujący funkcjonariusze znę-
cali się nad zatrzymanym w bestialski sposób, którego nic nie usprawiedli-
wia. Kopanie po głowie mogło zakończyć się śmiercią zatrzymanego. Obra-
żenia wskazują na to, że w czasie bicia poszkodowany leżał na podłodze 
radiowozu.

Opisana powyżej w skrócie bulwersująca sprawa to tylko jeden z licz-
nych przykładów agresywnego zachowania policjantów. Poza sygnałami, 
które docierają do mnie bezpośrednio, o wielu niepokojących działaniach 
funkcjonariuszy Policji informują również w ostatnim czasie media lokalne 
i ogólnopolskie.

Dotąd niewyjaśnione pozostają okoliczności, w jakich doszło do za-
mieszek podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Wielu 
uczestników tego wydarzenia utrzymuje, że zamieszki zostały sprowokowa-
ne przez zamaskowanych policjantów w cywilnych ubraniach. Dotychczas 
jednak nie słyszeliśmy, aby wyjaśnieniem tych doniesień zajmowały się 
instytucje państwa do tego powołane. Niepokoi to tym bardziej, że według 
śledczych agresywny policjant, który przed rokiem brutalnie skopał demon-
stranta podczas Marszu Niepodległości, działał pod wpływem stresu. Takie 
uzasadnienie wystarczyło, aby prokurator zwrócił się do sądu o warunkowe 
umorzenie sprawy.

Równie niepokojące są informacje od części osób, które organizowały 
wyjazdy na warszawski marsz „Obudź się, Polsko”. Zgodnie z tymi informa-
cjami funkcjonariusze mieli przepytywać organizatorów wyjazdów jeszcze 
przed odjazdem autokarów do Warszawy. Policjanci mieli także chęć uzy-
skać informacje o celu wyjazdu, liczbie uczestników i godzinie powrotu.

Kolejnym bulwersującym zdarzeniem jest to, do którego doszło w miej-
scowości Sadowne. Kazanie wygłoszone przez wikarego miejscowego kościo-
ła stało się tam powodem interwencji policji. Funkcjonariusze nie zawahali 
się nawet odwiedzić proboszcza parafii, który w tym czasie leżał w szpitalu. 
Według słów wikarego policjanci chcieli nakłonić go, aby podczas kolejnego 
nabożeństwa odwołał treść homilii, która nie podobała się policji.

Szanowny Panie Prokuratorze! Wiem, że to gorzka konstatacja, ale jako 
były działacz antykomunistycznej opozycji, który był internowany i niejedno-
krotnie spotykał się z represjami ze strony ówczesnych władz, nie mogę się 
oprzeć przed porównaniem opisanych wcześniej działań do metod stosowa-
nych przez Milicję Obywatelską. Niestety, skojarzenia z poprzednim ustrojem 
nasuwają się nie tylko mnie. Często mówią o nich także osoby odwiedzające 
moje biuro, które, tak jak ja, pamiętają miniony system.

Wobec tego zwracamy się do Pana – jako do zwierzchnika prokurato-
rów – z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie podległych 
Panu urzędników we wspomnianych przez nas sprawach lub w sprawach 
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o podobnym charakterze, czyli dotyczących podejrzeń o niewłaściwe postę-
powanie policji.

Prosimy również o poinformowanie nas o ewentualnych działaniach pod-
jętych przez Pana w opisanych lub podobnych sprawach.

Robert Mamątow 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź�

Warszawa, 10.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 04 grudnia 2012 roku (sygn. 

BPS/043-22-871/12), wspólne oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Roberta 
Mamątowa i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 
30 listopada 2012 roku, dotyczące interwencji podjętych w ich biurach senatorskich 
związanych z agresywnymi działaniami policji na przykładzie opisanych w oświadcze-
niu spraw, uprzejmie informuję, że w wyniku poczynionych sprawdzeń w tym zakre-
sie, ustalono, co następuje.

Z uzyskanej od Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie informacji wynika, że 
w warszawskim okręgu nie zarejestrowano postępowań, których przedmiotem byłaby 
kwestia „prowokowania” przez nieumundurowanych funkcjonariuszy Policji zamie-
szek podczas „Marszu Niepodległości 2012” w dniu 11 listopada 2012 roku. Nie odno-
towano również postępowań, w których wyjaśniana byłaby kwestia nieprawidłowości 
ze strony funkcjonariuszy Policji, mających mieć miejsce podczas organizowania wy-
jazdów na marsz „Obudź się Polsko”.

Natomiast ustalono, że pod sygn. 1 D. 11/13/BT prowadzone jest od 04 stycznia 
2013 roku postępowanie sprawdzające w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śród-
mieście w Warszawie, dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Po-
licji w trakcie „Marszu Niepodległości 2012”, poprzez zaatakowanie uczestników tego 
marszu gazem pieprzowym.

W odniesieniu do opisanej w oświadczeniu sprawy Prokuratury Rejonowej War-
szawa-Śródmieście w Warszawie o sygn. 1 Ds. 1163/11/UM przeciwko Karolowi C. 
podejrzanemu o czyn z art. 231 §1 k.k. w zbiegu z art. 217 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 
k.k., informuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowieniem z dnia 
28 grudnia 2012 roku nie uwzględnił wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie 
postępowania karnego wobec ww. podejrzanego i skierował sprawę do rozpoznania 
w trybie zwykłym. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

W zakresie opisanego w oświadczeniu zdarzenia zaistniałego w miejscowości Sa-
downe, właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa w Węgrowie nie otrzymała od pro-
boszcza miejscowej parafii, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, 
wobec czego nie jest prowadzone w tej sprawie postępowanie.

Natomiast odnosząc się do wymienionego w oświadczeniu Panów Senatorów po-
stępowania Prokuratora Rejonowego w Żorach o sygn. Ds. 984/12 – w sprawie prze-



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.88

kroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji z III Komisariatu Policji w Gliwi-
cach w dniu 08 czerwca 2012 roku wobec Zbigniewa Z., a także kradzieży na jego 
szkodę karty pamięci 4 GB wartości 40 zł z telefonu komórkowego oraz przerobienia 
daty przyjęcia ww. do Izby Wytrzeźwień, uprzejmie informuję, że na postanowienie 
o umorzeniu tego postępowania wpłynęło zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego, 
które nie zostało skierowane do sądu, bowiem w wyniku przeprowadzonego badania 
akt tej sprawy stwierdzono, że decyzja o umorzeniu śledztwa prowadzonego w tej 
sprawie podjęta została zdecydowanie przedwcześnie.

W związku z powyższym zalecono Prokuratorowi Okręgowemu w Gliwicach spowo-
dowanie przychylenia się do tego zażalenia oraz kontynuowanie tego postępowania przez 
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a w przypadku pozostawienia 
sprawy w prokuraturze rejonowej – objęcie jej zwierzchnim nadzorem służbowym.

W piśmie instruktażowym, skierowanym do Prokuratora Okręgowego w Gliwi-
cach, wskazano na konieczność przeprowadzenia szeregu uzupełniających czynności, 
w tym eksperymentu procesowego, zasięgnięcia opinii Zakładu Medycyny Sądowej 
odnośnie do szczegółowego ustalenia mechanizmu i okoliczności powstania obra-
żeń pokrzywdzonego, przesłuchania kolejnych świadków na okoliczność interwencji, 
zwrócenia się do operatora sieci komórkowej, w celu ustalenia miejsca logowania się 
do systemu telefonu pokrzywdzonego po czasie, gdy został zatrzymany przez funk-
cjonariuszy Policji.

Postępowanie to zostało objęte nadzorem służbowym Prokuratora Apelacyjnego 
w Katowicach, co zapewni jego prawidłowy dalszy przebieg.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka 
oraz senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z kompeten-

cjami poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w aspek-
cie dotyczącym przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w spółki kapitałowe zwracamy się do Pana Ministra z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w ministerstwie prowadzone są ja-
kiekolwiek prace związane z uściśleniem zapisów ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU 2011.112.654 z późn. zm.).

Jeśli wspomniane prace nie są prowadzone, to prosimy o przedstawienie 
jednoznacznego stanowiska co do tego, czy przed dokonaniem przekształce-
nia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa 
handlowego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego winien 
uzyskać akceptację organu stanowiącego.

Zgodnie z art. 69 przywołanej ustawy przekształcenie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową odbywa się na 
zasadach określonych w art. 70–82. W przypadku samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego, organem dokonującym przekształcenia 
jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (art. 75 pkt 2 
ustawy o działalności leczniczej), to jest odpowiednio: wójt, burmistrz, prezy-
dent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Relacja przepisów ustawy o działalności leczniczej do przepisów ustaw 
o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa nasuwa 
w praktyce wiele istotnych wątpliwości co do kompetencji przysługujących 
organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego podczas procesu 
przekształcenia.

Na wspomniane zagadnienia zwracają uwagę również przedstawiciele 
doktryny, którzy podkreślają, że przepis art. 75 ustawy o działalności lecz-
niczej nie rozstrzyga tego, czy przed dokonaniem przekształcenia samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego winien uzyskać akceptację organu sta-
nowiącego. Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej nie zawiera regu-
lacji, które stanowiłyby podstawę do wyłączenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h 
ustawy o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 8 lit. g – i ustawy o samorządzie 
powiatowym, czy też wreszcie art. 18 pkt 19 lit. e i f ustawy o samorządzie 
województwa.

Jako że poruszona kwestia ma istotne znaczenie, prosimy o zajęcie sta-
nowiska w sprawie.

Z poważaniem 
Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.12.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Andrzeja Misiołka i Pana Leszka Piechoty 

– Senatorów RP, przekazane przy piśmie znak BPS/043-22-872-MZ/12, dotyczące 
właściwości organów samorządów terytorialnych w kwestii przekształceń samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższego stanowiska.

Przepis art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112 poz. 654) wymienia jedynie organy podmiotów tworzących samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które dokonują przekształcenia. Wy-
raz: „dokonują” oznacza, że ww. organy przeprowadzają czynności określone w prze-
pisach ww. ustawy (wykonują czynności, z których składa się proces przekształcenia). 
Omawiany przepis nie narusza przepisów tzw. ustaw samorządowych (ani nie stanowi 
lex specialis wobec tychże), w tym w zakresie kompetencji organów jednostek samo-
rządu terytorialnego.

W związku z powyższym uchwałę o przekształceniu podejmują odpowiednio:
– rada miasta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) podejmuje uchwałę o przekształceniu, a następnie prezydent mia-
sta na podstawie wskazanego na wstępie przepisu realizuje ją, tj. dokonuje 
przekształcenia,

– rada powiatu na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz i ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.),

– sejmik województwa na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e oraz f ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1590).

Zatem Ministerstwo Zdrowia nie podziela przedstawionych w oświadczeniu wąt-
pliwości i w związku z tym nie planuje nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, 
zmierzającej do uściślenia przepisów w powyższym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. BPS/043-22-872-MAC/12), 

przekazującego tekst wspólnego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Misiołka oraz Senatora RP Pana Leszka Piechotę podczas 22. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie „czy w ministerstwie prowadzone są 
jakiekolwiek prace związane z uściśleniem zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)”, uprzejmie 
informuję, że właściwym do ewentualnej nowelizacji wyżej wymienionej ustawy oraz 
przedstawienia szczegółowego stanowiska w przedmiotowej sprawie pozostaje Mini-
sterstwo Zdrowia.

Jednocześnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustosunkowując się do pyta-
nia zadanego w ww. oświadczeniu, w zakresie kompetencji organów stanowiących jed-
nostki samorządu terytorialnego podczas procesu przekształcania samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe wyjaśnia, że należy przede 
wszystkim przeanalizować zapis art. 75 ustawy o działalności leczniczej. Przepis ten 
wskazuje organy właściwe do dokonania przekształcenia SPZOZ-u w spółkę. W przy-
padku, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, 
organem właściwym do dokonania przekształcenia jest organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego (vide art. 75 pkt 2 ustawy).

Przedmiotowy przepis nie rozstrzyga jednak czy przed dokonaniem przekształcenia 
SPZOZ-u w spółkę, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego powinien 
uzyskać akceptację organu stanowiącego. Podkreślenia jednak wymaga, że obowiązu-
jąca treść ustawy o działalności leczniczej nie zawiera przepisu wyłączającego w ww. 
przypadku zastosowanie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.): art. 12 
pkt 8 lit. g oraz i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.); art. 18 pkt 19 lit. e oraz f ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 
z późn. zm.). W związku z powyższym należy uznać, iż dokonanie przekształcenia 
SPZOZ-u w spółkę wymagać będzie wcześniejszej zgody rady albo sejmiku.

Omawiane przepisy wydają się być ze sobą spójne, ponieważ zakresy kompeten-
cji organu wykonawczego i stanowiącego w tym zakresie nie kolidują ze sobą. Rada 
(sejmik) podejmuje bowiem decyzje o przekształceniu, natomiast dokonanie tego prze-
kształcenia, czyli wykonanie woli organu stanowiącego należy do organu wykonaw-
czego jednostki samorządu terytorialnego.

Należy jednak przypomnieć, iż jakkolwiek urzędy administracji rządowej, w za-
kresie realizowanych zadań, prezentują opinie i stanowiska, niemniej nie mają one 
waloru źródeł prawa (nie są wiążące, stanowiąc jedną z możliwych interpretacji w tym 
zakresie).

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od lat trwają dyskusje, co zrobić, by polepszyć ściągalność abonamentu 

RTV, a co za tym idzie, zwiększyć budżet instytucji kultury.
W dyskusjach tych nigdy nie słyszałem o pomyśle, który wydaje się ba-

nalny, a mógłby znacząco zwiększyć ściągalność. Skoro ponad 75% gospo-
darstw domowych jest klientami platform płatnej telewizji, a tylko niecałe 
10% opłaca abonament RTV, wystarczyłoby, aby abonament był opłacany 
za pośrednictwem dostawców płatnej telewizji, tak jak jest z wieloma innymi 
daninami, które za klienta opłaca sprzedawca, na przykład z VAT czy opła-
tami klimatycznymi w kurortach.

Dotychczasowa forma opłacania abonamentu obowiązywałaby tylko 
tych, którzy nie są klientami płatnych telewizji.

Problem z osobami będącymi klientami więcej niż jednej platformy moż-
na by rozwiązać, wprowadzając zwrot w rozliczeniu rocznym – zakładam, że 
osoby najbiedniejsze nie są klientami dwóch dostawców płatnej telewizji.

Innym pomysłem, choć bardziej skomplikowanym, jeśli chodzi o wyko-
nanie, jest wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez dostawców płat-
nych telewizji, czy klient opłacił abonament (tak jak na przykład sprawdza 
się, czy ktoś ma prawo do nabycia leków, broni lub ulgowych biletów albo 
czy opłacił podatki przed rejestracją pojazdu lub kupnem nieruchomości).

Oczywiście są to tylko pomysły, których implementacja wymaga sporo 
pracy legislacyjnej. Jednak wydają mi się one znacznie prostsze od rozwią-
zań pojawiających się w dyskusji i warte przemyślenia jest ich wprowadze-
nie nawet na okres przejściowy, przed wprowadzeniem powszechnej opłaty 
audiowizualnej, którą ministerstwo kultury opracowuje już 5 lat.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

Odpowiedź�

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze złożonym na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 

przez Pana Senatora Jarosława Obremskiego oświadczeniem w zakresie ściągalności 
abonamentu RTV, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie pragnę zauważyć, iż ministrem właściwym do spraw z zakresu działu 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, obejmującego sprawy polityki audiowi-
zualnej w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii, jest Mini-
ster Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. W Ministerstwie tym trwają obecnie 
prace nad nowymi rozwiązaniami ustawowymi w zakresie finansowania mediów pu-
blicznych.
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Uprzejmie dziękując za zaprezentowanie propozycji nowych rozwiązań w zakresie 
poprawy ściągalności abonamentu RTV, pragnę zapewnić, iż zostaną one przekazane 
do resortu kultury w celu wzięcia ich pod uwagę w trakcie dalszych prac rządowych 
nad projektem odpowiedniej ustawy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.94

Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 
oraz do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowni Panowie Ministrowie!
Dnia 30 października br. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 

w Strasburgu wydał wyrok w sprawie P. i S. przeciwko Polsce (wn. nr 57375/08). 
Treść tego wyroku budzi szereg poważnych wątpliwości, tak co do popraw-
ności stanu faktycznego, na podstawie którego dokonano rozstrzygnięcia, 
jak i co do postawy rządu w trakcie postępowania przed ETPC.

W związku z powyższym pozwalam sobie skierować do Pana Ministra 
następujące pytania.

1. Czy Minister Spraw Zagranicznych, zgodnie z art. 43 Europejskiej Kon-
wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, wniesie w termi-
nie trzech miesięcy od daty wydania wyroku w sprawie P. i S. przeciwko Polsce 
(wn. nr 57375/08) odwołanie do Wielkiej Izby? Przemawiają za tym poważne 
zagadnienia dotyczące interpretacji i stosowania konwencji, zwłaszcza:

a) bezpodstawne założenie, że prawo polskie przyznaje „prawo do aborcji” 
(§153 wyroku) oraz próba skonstruowania takiego prawa na gruncie konwencji,

b) niemające oparcia w prawie stwierdzenie, że Polska naruszyła art. 3 
konwencji, bowiem nie chroniła skarżącej przed kontaktami z osobami od-
radzającymi jej aborcję (§164) oraz z kapelanem służby zdrowia, którego 
skarżąca sama wielokrotnie prosiła o wsparcie i radę (§81 i 163),

c) niebezpieczne podważanie w wyroku swobody sumienia polskich le-
karzy odmawiających przeprowadzenia aborcji i powołujących się na klau-
zulę sumienia,

d) niepokojące kwestionowanie przez trybunał obowiązku uzyskania pi-
semnej zgody osoby mającej być poddaną aborcji, zgodnie z art. 34 ust. 1 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej, podczas gdy obowiązek ten został potwierdzony w dotychczaso-
wym orzecznictwie Trybunału (V.C. v. Slovakia, N.B. v. Slovakia),

e) napiętnowanie sądu opiekuńczego za to, że chroniąc małoletnią dziew-
czynę przed naciskami ze strony matki, aby dokonała aborcji, umieścił ją 
tymczasowo w schronisku dla nieletnich, choć praktyka taka jest uznana za 
zgodną z art. 5 konwencji.

2. Czy prawdą jest, jak utrzymuje Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w swoim wyroku (§8, §100), jakoby ciąża pierwszej powódki w sprawie P. 
i S. przeciwko Polsce (nr 57375/08) była efektem gwałtu?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie formalnej oparł swą kwalifikację 
ETPC (zaświadczenie z prokuratury o podejrzeniu gwałtu, tj. przestępstwa 
z art. 197 k.k.) i czy gwałciciel został należycie osądzony i skazany zgodnie 
z polskim prawem? (Proszę o podanie sygnatury sprawy i wyroku.)

Jeśli nie, to dlaczego Rzeczpospolita Polska dopuściła, by podczas postę-
powania przed ETPC i w samym wyroku Trybunał uznał tę fałszywą informa-
cję za element stanu faktycznego, pozwalając dodatkowo, by w oficjalnych 
informacjach prasowych przygotowanych przez Trybunał została ona upo-
wszechniona? W jaki sposób strona polska zaprotestowała przeciwko przy-
jęciu za prawdziwą supozycji o gwałcie? (Proszę wskazać pismo lub wyciąg 
z protokołu z postępowania przed ETPC poświadczające ustny sprzeciw.)

3. Czy Minister Spraw Zagranicznych w razie powzięcia wiadomości 
o faktach rzucających nowe światło na orzeczenie zapadłe w tej sprawie 
złoży w terminie 6 miesięcy od uzyskania takich informacji wniosek do Try-
bunału o jego rewizję?

4. Czy prawdziwe są doniesienia prasowe, jakoby oficjalne statystyki 
Ministerstwa Zdrowia za rok 2008 określały liczbę przeprowadzonych w Pol-
sce aborcji ciąż będących skutkiem przestępstwa na 0, a jeśli tak, to jak ten 
fakt wytłumaczyć?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Odpowiedź�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 9.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Jarosława Obremskiego (pismo 

nr BPS/043-22-874-MSZ/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku), dotyczącego wyroku wy-
danego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie P i S przeciwko Polsce, 
złożonego w dniu 30 listopada 2012 roku podczas 22. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, uprzejmie informuję, że w dniu 31 grudnia 2012 roku odpowiedź na 
pytania zawarte w oświadczeniu przedstawił Panu Marszałkowi Minister Spraw Za-
granicznych, jako organ powołany – poprzez swojego Pełnomocnika – do reprezento-
wania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach toczących się przed Trybunałem.

W załączeniu uprzejmie przedstawiam kopię udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk

Odpowiedź�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 31 grudnia 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego (pismo 

nr BPS/043-22-874-MSZ/12 z dnia 4 grudnia br.) złożone podczas 22. posiedzenia 
Senatu RP, uprzejmie informuję.

W dniu 30 października br. Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej Try-
bunałem) wydał wyrok w prawie P. i S. p. Polsce, nr skargi 57375, w którym stwierdził 
naruszenie przez Rzeczpospolitą Polską Artykułu 8 Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności (zwanej dalej Konwencją), w stosunku do obu skar-
żących, w zakresie określenia dostępu do aborcji przewidzianej prawem oraz ujaw-
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nienia ich danych osobowych. Ponadto, stosunku do pierwszej skarżącej, Trybunał 
uznał, że umieszczenie jej w schronisku dla nieletnich na podstawie orzeczenia sądu 
rodzinnego w okresie od 4 do 14 czerwca 2008 r. naruszyło Artykuł 5 §1 Konwencji, 
a całokształt okoliczności towarzyszących staraniom o przeprowadzenie przewidzia-
nego prawem zabiegu aborcji miał charakter poniżającego i nieludzkiego traktowania, 
niezgodnego ze standardem Artykułu 3 Konwencji.

Zgodnie z Artykułem 43 ust. 1 Konwencji, powołany wyrok nie jest prawomocny 
i w terminie trzech miesięcy od daty jego wydania strony postępowania mogą złożyć 
wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wielką Izbę Trybunału. Należy 
zauważyć, ze ustalenia faktyczne w sprawie i rozbieżności co do ich oceny, nie mogą 
stanowić jego podstawy. Zgodnie z Artykułem 43 ust. 2 Konwencji może być on oparty 
wyłącznie na przesłance poważnego zagadnienia dotyczącego interpretacji, bądź sto-
sowania Konwencji i jej Protokołów lub istotnej kwestii o znaczeniu ogólnym.

Uprzejmie wyjaśniam, że stanowisko rządowe, przedstawione Trybunałowi w toku 
postępowania w sprawie P. i S. p. Polsce, zostało przygotowane po konsultacjach Peł-
nomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Postępowań przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Sprawied- 
liwości, jako resortami właściwymi z punktu widzenia przedmiotu tej konkretnej 
sprawy. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia z dnia 30 października br., Pełnomocnik zwrócił 
się do przedstawicieli tych samych Ministerstw o zajęcie stanowiska co do zasadności 
ewentualnego złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Wielką Izbę Trybunału, 
stosownie do treści Artykułu 43 ust. 1 Konwencji. Rozważana jest możliwość jego zło-
żenia, jednakże musi ona zostać poddana wnikliwej analizie, z uwagi na konieczność 
znalezienia podstaw odwołania w rozumieniu Konwencji, jak również ryzyko wydania 
przez Wielką Izbę Trybunału wyroku jeszcze bardziej restrykcyjnego dla Rzeczypospo-
litej Polskiej niż rozstrzygnięcie z października br.

Ustosunkowując się do drugiego pytania, uprzejmie wyjaśniam, że zapisy wyroku 
Trybunału z dnia 30 października br. niejednoznacznie opisują charakter czynu zabro-
nionego, wynikiem którego była ciąża pierwszej skarżącej. O ile w §8 i 100 orzeczenia, 
Trybunał kategorycznie wskazuje, że ciąża była wynikiem gwałtu, tak w §44 wskazuje 
jedynie na „rzekomy gwałt”. Rozbieżności te były podstawą skierowania do Trybunału 
w dniu 29 listopada br. wystąpienia Pełnomocnika Ministra SZ do spraw Postępowań 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zwracającego uwagę na niespójność 
zapisów wyroku. Ponadto, w wystąpieniu zostało powtórzone stanowisko rządowe, 
prezentowane w tej konkretnej sprawie przed wydaniem rozstrzygnięcia, wskazujące, 
że w tym przypadku, w postępowaniu krajowym, nie było prowadzone postępowa-
nia karne w zakresie przestępstwa zgwałcenia, a jedyne dwa postępowania dotyczące 
zarzutu obcowania z małoletnim poniżej 15 roku życia, prowadzone w stosunku do 
pierwszej skarżącej, jak również małoletniego ojca dziecka. Oba postępowania zakoń-
czyły się umorzeniem, na podstawie art. 21 §2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.), 
o czym Trybunał był poinformowany w stanowisku rządowym, a co zostało następnie 
powtórzone w przywołanej korespondencji z dnia 29 listopada br.

Odpowiadając na pytanie dotyczące złożenia, zgodnie z Regułą 80 Regulaminu 
Trybunału, ewentualnego wniosku o rewizję wyroku wydanego w sprawie P. i S. p. Pol-
sce, w sytuacji ujawnienia nowych faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy, pragnę zapewnić o zastosowaniu tej procedury, w sytuacji uzyskania przez 
Pełnomocnika Ministra SZ do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka, informacji istotnych z punktu widzenia wyroku Trybunału z dnia 
30 października br.

W nawiązaniu do pytania o niewykazanie przez Ministerstwo Zdrowia w staty-
stykach za 2008 r. liczby zabiegów aborcji ciąż będących wynikiem czynu zabronio-
nego, uprzejmie wyjaśniam, że dane statystyczne nie były przedmiotem stanowiska 
rządowego przedstawionego w sprawie P. i S. p. Polsce, a wypracowanego w ramach 
konsultacji, m.in. z Ministerstwem Zdrowia. Zatem, Pełnomocnik Ministra SZ do 
spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka nie dysponuje 
jakąkolwiek wiedzą o ogólnej liczbie zabiegów aborcji ciąż będących wynikiem czy-
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nu zabronionego. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia wynika nato-
miast, że dane statystyczne zaprezentowane w sprawozdaniu za 2008 r. z wykonania 
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1792), 
nie obejmowały zabiegów aborcji wykonanych w placówkach medycznych podległych 
ówczesnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu 
Obrony Narodowej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębior-

ców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych weszła 
w życie 28 czerwca 2012 r., jednak podwykonawcy autostrad do tej pory 
nie otrzymali od GDDKiA należnego im wynagrodzenia.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą 
o przedstawienie informacji na temat stanu realizacji przedmiotowej ustawy, 
jak również o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Ilu dotychczas podwykonawców z Podkarpacia realizujących za-
mówienie publiczne na roboty drogowe, to jest na budowę autostrady, nie 
otrzymało od generalnych wykonawców (w tym upadłych) należnych im pie-
niędzy?

2. Ilu podkarpackich przedsiębiorców otrzymało już wypłatę należności?
3. Na jaką kwotę opiewają obecnie zobowiązania generalnych wykonaw-

ców (w tym upadłych) wobec podkarpackich usługodawców i dostawców?
4. Ile dotychczas środków łącznie zostało wypłaconych przez general-

nych wykonawców (w tym upadłych) podkarpackim przedsiębiorcom, którzy 
zawarli umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publiczne-
go na roboty budowlane?

5. Z informacji, jakie do mnie docierają, wynika, że nie ma przejrzystych 
kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków o płatności. A zatem od czego zale-
ży kolejność weryfikacji tych wniosków?

6. W jakim czasie od chwili złożenia wniosku wierzyciel może otrzymać 
rzetelną informację o tym, czy złożony wniosek jest kompletny i nie zawiera 
błędów formalnych?

7. W jakim czasie od chwili złożenia kompletnego wniosku firma poszko-
dowana przy budowie dróg może otrzymać wypłatę należności?

Ponadto w związku z długimi, wielomiesięcznymi terminami rozpatrywa-
nia przez sąd spraw dotyczących niezaspokojonych należności przedsiębior-
ców chciałbym spytać, czy nie można uprościć procedury sądowej i wprowa-
dzić wypłat należności na podstawie uznania długu przez dłużnika.

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Odpowiedź�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 10.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. znak BPS/043-22-875/12, prze-

kazane przy piśmie Pana Adama Jassera Podsekretarza Stanu wykonującego zadania 
do spraw parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 
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2012 r., znak DPSA-4813-817(1)/12, przy którym przesłano oświadczenie Pana Se-
natora Władysława Zenona Ortyla złożone podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 
30 listopada 2012 r. w sprawie niezaspokojonych należności podwykonawców auto-
strad, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

1. W trybie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojo-
nych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 891) zwanej dalej „ustawą”, do GDDKiA Oddział w Rze-
szowie wpłynęło 310 zgłoszeń niezaspokojonych należności przedsiębiorców realizują-
cych prace na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19. Z tej liczby odrzucono, jako 
niespełniających warunków ustawowych 39 zgłoszeń. Ponadto do GDDKiA Oddział 
w Rzeszowie wpłynęły łącznie 44 zgłoszenia dotyczące przebudowy dróg krajowych, 
tj.: „Przebudowa dk Nr 9 Radom – Barwinek: Część 1 – na odc. od km 236+260 do km 
239+340 Domaradz – Jasienica Rosielna”, „Przebudowa dk Nr 9 Radom – Barwinek: 
Część 2 – na odc. od km 239+950 do km 249+238,82 Jasienica Rosielna – Iskrzynia” 
oraz „Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu dk Nr 4 (L40) Jędrzychowice – Korczowa od 
km 561+357 do km 565+454” – z tego 18 zgłoszeń odrzucono, jako niespełniających 
warunków określonych ustawą.

O solidarną płatność w trybie art. 6471 K.c. do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie 
wystąpiło 108 firm, które łącznie złożyły 242 wnioski o zapłatę. Na dzień 2.01.2013 r. 
40 z tych zgłoszeń zostało rozpatrzonych negatywnie.

2. W trybie ustawy z dnia 28.06.2012 r. GDDKiA Oddział w Rzeszowie dokonał 
wypłat zaliczek na poczet należności w odniesieniu do 134 zgłoszeń.

W trybie art. 6471 K.c. dokonano zapłaty w odniesieniu do 202 wniosków.
3. Wartość zgłoszeń dokonanych w Rzeszowskim Oddziale GDDKiA w trybie usta-

wy z dnia 28.06.2012 r. łącznie wynosiła 180 617 658.73 zł (w tymi wartość odrzuco-
nych zgłoszeń 39 977 281,39 zł).

4. MTBiGM oraz GDDKiA nie posiadają informacji dotyczących wartości wypłat 
dokonanych przez generalnych wykonawców, natomiast wartość wypłat z tytułu so-
lidarnej płatności w trybie 6471 K.c. dokonanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie 
wynosi 230 989 520,45 zł.

W oparciu o art. 5 ust. 4 ustawy ustalona została proporcja wypłat dla przedsię-
biorców pracujących na rzecz kontraktu „Budowa autostrady A4, Tarnów Rzeszów na 
odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia od km 502+796,97 do ok. 537+550”, 
oraz dla przedsiębiorców pracujących na rzecz kontraktu „Budowa autostrady A4, od-
cinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, 
odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza”. Wartość wypłat dokonanych w trybie 
ustawy z dnia 28.06.2012 r. wynosi obecnie 23 554 785,57 zł. Sumaryczna wartość 
zgłoszeń, dla których dokonano wypłat w odniesieniu do obu kontraktów wynosi: 
74 562 257,72 zł.

5. Zgłoszenia przedsiębiorców rozpatrywane są generalnie w kolejności ich skła-
dania. Jednakże, w związku z licznymi brakami formalnymi zgłoszeń, konieczne było 
wzywanie przedsiębiorców do ich usunięcia. Częste były przypadki wielokrotnego wzy-
wania przedsiębiorców do przedstawienia wymaganych ustawą dokumentów. Nato-
miast przedsiębiorcy, których zgłoszenia były kompletne lub uzupełnili braki oraz po-
siadali przewidziany w ustawie tytuł prawny pozwalający GDDKiA wypłacić należność, 
otrzymywali niezwłocznie należne im środki. W ten sposób, pomimo złamania zasady 
kolejności zgłoszeń możliwe było ciągle dokonywanie wypłat tym przedsiębiorcom, 
którzy w świetle prawa spełnili warunki do otrzymania płatności, bez konieczności 
oczekiwania na przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów przez tych, któ-
rzy co prawda złożyli zgłoszenia wcześniej, ale nie załączyli wszystkich dokumentów 
bądź nie posiadali tytułu prawnego do otrzymania wypłaty (np. orzeczenia sądu).

W odniesieniu do wniosków płaconych przez GDDKiA w trybie art. 6471 K.c. ko-
lejność rozpatrywania wniosków jest uzależniona od kolejności dostarczenia (wpły-
wu) przedmiotowych wniosków do Oddziału GDDKiA. Rozpatrywanie wniosku jest 
określone procedurą zawartą w Zarządzeniu nr 68 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
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6. Informacje dotyczące złożonych zgłoszeń przekazywane są przedsiębiorcom na 
bieżąco zarówno pisemnie, telefonicznie jak również za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie z uwagi na różnice dotyczące 
braków w zgłoszeniach przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy zwracają się do Od-
działu są każdorazowo niezwłocznie informowani o kompletności złożonych zgłoszeń. 
Ponadto, w razie stwierdzenia braków, Oddział zwraca się o ich uzupełnienie, wskazu-
jąc co powinno zostać poprawione, tak aby możliwe było dokonanie płatności.

W odniesieniu do wniosków dotyczących kwot, wypłacanych przez GDDKiA w try-
bie art. 6471 K.c., w przypadku złożenia niekompletnego wniosku Podwykonawca 
otrzymuje niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpływu, informację doty-
czącą uzupełnienia dokumentów.

7. GDDKiA dokłada wszelkich starań aby jak najszybciej dokonywać wypłat dla 
przedsiębiorców. Wypłaty te dokonywane są na bieżąco, co oznacza, że niemal każdego 
dnia realizowane są wnioski o wypłatę należności. W stosunku do zgłoszeń, których 
braki zostały uzupełnione, a treść załączonych dokumentów nie budzi wątpliwości, 
niezwłocznie wdrażana jest procedura zmierzająca do dokonania płatności. Nie można 
przy tym zapominać o tym, że GDDKiA dokonuje wypłat środków publicznych, a to 
rodzi obowiązek szczególnej dbałości o to, aby środki te wydatkowane były w sposób 
celowy i z poszanowaniem prawa.

W odniesieniu do wniosków płaconych przez GDDKiA w trybie art. 6471 K.c. ter-
min płatności uzależniony jest od złożenia kompletu dokumentów przez Podwykonaw-
cę oraz ustosunkowania się Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy do wniosku Podwy-
konawcy. Po otrzymaniu kompletu dokumentów płatność zostaje dokonana w okresie 
od 14 do 21 dni.

Jeśli chodzi o dane dotyczące realizacji ustawy z dnia 28.06.2012 r. o spłacie 
niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji 
udzielonych zamówień publicznych, to na dzień 2.01.2013 r. przedstawiają się one 
jak poniżej.

Ilość zgłoszeń złożonych przez przedsiębiorców do Oddziałów GDDKiA – 1062. 
Kwota wynikająca ze wszystkich zgłoszeń – 449 963 126,88 zł. Kwoty wniosków zło-
żonych do poszczególnych Oddziałów GDDKiA:

∙ Oddział GDDKiA w Bydgoszczy 139 zgłoszeń na łączną kwotę 55 629 312,12 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Gdańsku 9 zgłoszeń na łączną kwotę 2 499 120,52 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Katowicach 127 zgłoszeń na łączną kwotę 23 218 913 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Krakowie 82 zgłoszenia na łączną kwotę 7 260 888,04 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Lublinie 36 zgłoszeń na łączną kwotę 5 914 840,14 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Łodzi 108 zgłoszeń na łączną kwotę 51 000 774,20 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Olsztynie 47 zgłoszeń na łączną kwotę 11 232 248,87 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Poznaniu 33 zgłoszenia na łączną kwotę 13 290 098,03 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Rzeszowie 354 zgłoszenia na łączną kwotę 180 617 658,73 zł,
∙ Oddział GDDKiA w Warszawie 127 zgłoszeń na łączną kwotę 99 299 273,23 zł.
Ilość zgłoszeń, która na dzień 2.01.2013 r. została rozpatrzona negatywnie to 278. 

Łączna wartość odrzuconych zgłoszeń to 163 112 956,08 zł.
Ilość zgłoszeń, na podstawie których GDDKiA dokonała wypłaty zaliczek to 523. Łącz-

na wartość wypłat dokonanych przez GDDKiA w ramach ustawy z dnia 28.06.2012 r. 
to 64 316 226,48 zł.

Łącznie na dzień 2.01.2013 r. rozpatrzono (wypłacono zaliczki lub odrzucono) 
801 zgłoszeń z ogólnej liczby 1062 zgłoszeń.

W nawiązaniu do postawionego w oświadczeniu Pana Senatora Władysława Or-
tyla pytania odnośnie do możliwości uproszczenia procedury sądowej i wprowadze-
nia wypłat należności na podstawie uznania długu, uprzejmie informuję, iż GDDKiA 
wskazuje, że brak nakazu sądowego pozostaje jednym z częstych braków formalnych 
uniemożliwiających dokonanie wypłaty. Należy jednak zauważyć, że zaproponowa-
ne przez Pana Senatora rozwiązanie oznaczałoby konieczność wprowadzenia zmian 
w przepisach ustawy. Natomiast należy mieć na uwadze, że Prezydent RP po pod-
pisaniu ustawy złożył w dniu 7 sierpnia br. do Trybunału Konstytucyjnego w trybie 
kontroli następczej na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP wniosek o zba-
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danie zgodności niektórych przepisów ustawy z Konstytucją RP. Prezydent podniósł 
m.in. zarzut niezgodności art. 1, art. 3 i art. 4 z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 
oraz z art. 2 i art. 20 i 22 Konstytucji. Do czasu rozpatrzenia wniosku Prezydenta RP 
przez Trybunał Konstytucyjny i ewentualnie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny 
niezgodności niektórych przepisów ustawy z Konstytucją – wszystkie przepisy ustawy 
z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przed-
siębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych obowiązują. 
Wobec powyższego dyskusja na temat zasadności przyjętych w omawianej ustawie 
rozwiązań na temat tego, czy konieczne jest dokonywanie jej zmian i w jakim zakresie, 
powinna zostać poprzedzona analizą orzeczenia, które w tej sprawie wyda Trybunał 
Konstytucyjny.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zgłosili się państwo Lucyna i Ry-

szard G., zam. w G., którzy przedstawili mi sprawę przejęcia z mocy prawa 
na rzecz województwa podkarpackiego nieruchomości o powierzchni 0,2885 
ha położonej w gminie Mielec, w obrębie 45 – Trześń, przeznaczonej pod bu-
dowę drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów 
– Dębica, przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 
do ulicy Dębickiej w km 38+522, a także kwestię ustalenia wysokości od-
szkodowania z tego tytułu i jego wypłaty.

Państwo G. otrzymali w tej sprawie decyzję wojewody podkarpackie-
go (sygn. akt N.VII.7570.1.241.2011 z dnia 1 września 2011 r.). Powyższą 
decyzję państwo G. zaskarżyli (odwołanie do ministra transportu i budow-
nictwa od decyzji z dnia 21 września 2011 r.), ale do dziś nie otrzymali 
odpowiedzi.

Wskazując na przedstawione okoliczności, zwracam się niniejszym pi-
smem do Pana Ministra, uprzejmie prosząc o ustosunkowanie się do powyż-
szej kwestii i objęcie nadzorem formalnoprawnym toku tej sprawy.

Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego organ odwo-
ławczy w przedmiotowej sprawie nie zachowuje terminów wynikających 
z k.p.a.

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Odpowiedź�

Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Władysława Ortyla Senatora RP 

podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. dot. sprawy rozpa-
trzenia odwołania Państwa Ryszarda i Lucyny G. od decyzji Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 1 września 2011 r., znak: N.VII.7570.1.241.2011, orzekającej o ustaleniu na 
rzecz Państwa Ryszarda i Lucyny G. odszkodowania w wysokości 475 990,00 zł za 
przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości o pow. 
0,2885 ha, położonej w gminie M., w obrębie T., przeznaczonej pod budowę drogi ob-
wodowej Mielca, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica, przebiegającej 
od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – 
etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi, a także zobowiązującej Zarząd Województwa Podkarpackiego do wypła-
ty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się osta-
teczna, uprzejmie wyjaśniam, że tej samej treści wystąpienie Pana Senatora wpłynęło 
do tut. organu w dniu 20 listopada 2012 r.
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Na wspomniane pisemne wystąpienie udzielono odpowiedzi w dniu 4 grudnia 
2012 r. bezpośrednio do Pana Senatora Władysława Ortyla.

W związku z tym przesyłam w załączeniu kopię ww. pisma tut. organu, stanowiącą 
jednocześnie odpowiedź na oświadczenie Pana Senatora zgłoszone na 22. posiedzeniu 
Senatu RP.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu

Załącznik 
Pismo 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 4 grudnia 2012 r.

Pan Władysław Ortyl 
Senator RP

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Senatora z dnia 16 listopada 2012 r., dorę-
czone w dniu 20 listopada 2012 r., dot. sprawy rozpatrzenia odwołania Państwa Ry-
szarda i Lucyny G. od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 września 2011 r., 
znak: N.VII.7570.1.241.2011, orzekającej o ustaleniu na rzecz Państwa Ryszarda 
i Lucyny G. odszkodowania w wysokości 475 990,00 zł za przejęcie z mocy prawa na 
rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości oznaczonej jako działka o pow. 
0,2885 ha, położonej w gminie M., w obrębie T., przeznaczonej pod budowę drogi ob-
wodowej Mielca, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica, przebiegającej 
od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 
– etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządze-
niami budowlanymi, a także zobowiązującej Zarząd Województwa Podkarpackiego do 
wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się 
ostateczna, uprzejmie wyjaśniam, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej decyzją z dnia 3 grudnia 2012 r., znak: BOI-9s-781-O-635/11, uchylił de-
cyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 września 2011 roku i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie pouczono strony, iż w przypadku niezadowolenia z decyzji przysługuje 
im prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Piotr Styczeń 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się właściciele ośrodków szkole-

nia kierowców z prośbą o interwencję. Ich zdaniem art. 31 pkt 4 w związku 
z art. 23 ustawy o szkoleniu kierowców z dnia 5 stycznia 2011 r. może do-
prowadzić do wyeliminowania mniejszych ośrodków szkolenia. Ustawa ta 
wprowadziła metodę szkolenia teoretycznego z wykorzystaniem e-learningu. 
Warunkiem prowadzenia tego szkolenia jest posiadanie pojazdów ciężaro-
wych i autobusów. Małe ośrodki szkoleniowe nie mogą spełnić tego warunku 
z powodów finansowych, a spełniają wszelkie inne warunki w zakresie pro-
wadzenia kursów kategorii A i B. Sytuacja ta może doprowadzić do likwidacji 
ośrodków szkolenia, szczególnie działających w małych miejscowościach.

W związku z tym właściciele małych ośrodków szkolenia kierowców pro-
szą o nowelizację ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. 
umożliwiającą im szkolenie teoretyczne z wykorzystaniem e-learningu w za-
kresie kategorii A i B.

Łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Owczarek

Odpowiedź�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo nr BPS-043-22-877/12, przekazujące tekst oświadczenia 

senatora Andrzeja Owczarka w sprawie ośrodków szkolenia kierowców przedstawiam 
następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami przedsiębiorcy prowadzący 
ośrodki szkolenia kierowców, będą mogli ubiegać się o uzyskanie poświadczenia speł-
niania dodatkowych wymagań. Przedsiębiorca posiadający przedmiotowe poświad-
czenie będzie miał między innymi możliwość prowadzenia szkolenia kandydatów na 
instruktorów i instruktorów, prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego in-
struktorów nauki jazdy oraz możliwość prowadzenia części szkolenia teoretycznego 
(wykładów) dla kandydatów na kierowców w formie nauczania na odległość z wyko-
rzystaniem technik komputerowych i Internetu.

W toku prac parlamentarnych nad projektem podkomisja rozpatrująca projekt na-
łożyła na Ministra Infrastruktury obowiązek szczegółowego określenia tych warunków 
w przepisach projektowanej ustawy. Do uczestnictwa w spotkaniu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podczas którego omówiono i zaak-
ceptowano propozycję przepisów określających te warunki przedstawioną przez stro-
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nę społeczną zostali zaproszeni i wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych 
takich jak Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza 
Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkole-
nia Kierowców, Stowarzyszenie „Kierowca.pl”. Omawiana na spotkaniu propozycja zo-
stała przygotowana i zaakceptowana przez Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Szkół Kierowców, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólno-
polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Przygotowana propozycja 
została zaakceptowana przez posłów i umieszczona w ostatecznym tekście ustawy 
o kierujących pojazdami.

W trakcie prac sejmowych nad projektem ustawy o kierujących pojazdami posta-
nowiono utrzymać zaproponowane w przedłożeniu rządowym wprowadzenie szkolenia 
teoretycznego kandydatów na kierowców prowadzonego w formie nauczania na odleg- 
łość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu wyłącznie w ośrodkach 
szkolenia posiadających poświadczenie spełniania dodatkowych warunków. Należy 
wskazać, że obecnie szkolenie teoretyczne w większości małych ośrodków szkolenia 
odbywa się na niezadowalającym poziomie. Dlatego też przyjęto, że szkolenie na odleg- 
łość przy użyciu Internetu (tzw. e-learning) może być powierzone wyłącznie doświad-
czonym i odpowiednio przygotowanym do tego ośrodkom, które poprzez odpowiednią 
kadrę, infrastrukturę i akredytację kuratora oświaty gwarantują rzetelne przeprowa-
dzenie takiego szkolenia.

W ocenie resortu wprowadzenie takiego rozwiązania nie wpłynie na działalność 
ośrodków szkolenia kierowców działających w małych miejscowościach, a zastosowa-
ne wymagania są adekwatne do pozostałych uprawnień jakie posiada przedsiębiorca 
prowadzący ośrodek spełniające dodatkowe wymagania, w tym np. szkolenie dla kan-
dydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy.

Z poważaniem 
 
Tadeusz Jarmuziewicz
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W czerwcu 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 

konkurs na najlepsze programy studiów, w którym dofinansowane miały 
zostać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub uczelnie nieposiada-
jące podstawowych jednostek organizacyjnych kwotą 1 mln zł. Szczegółowe 
warunki przystąpienia do konkursu zostały podane na stronie internetowej 
MNiSW.

Jednym z warunków umożliwiających przystąpienie do konkursu było 
posiadanie przez jednostkę organizacyjną co najmniej pozytywnej ostatniej 
oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej) na wszystkich prowadzonych kierunkach 
studiów. Wydział Medyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Planowania Stra-
tegicznego w Dąbrowie Górniczej znalazł się wśród jednostek organizacyj-
nych, które otrzymały dofinansowanie w tym konkursie. W związku z tym, 
że wydział ten uzyskał w 2010 r. negatywną ocenę kierunku „fizjoterapia” 
(uchwała PKA z dnia 7 lipca 2010 r.), powstaje pytanie, jakim sposobem 
brał udział w konkursie i znalazł się wśród jednostek organizacyjnych, które 
uzyskały tak pokaźne wsparcie finansowe.

W „Szczegółowych warunkach przystąpienia do konkursu” wykluczono 
możliwość uczestnictwa w konkursie jednostek organizacyjnych, które ty-
powałyby do konkursu programy kształcenia kierunków studiów wykorzy-
stujących wzorcowe efekty kształcenia określone w rozporządzeniu ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. Jakim więc sposo-
bem wśród jednostek organizacyjnych, które zostały pozytywnie ocenione 
i wskazane do finansowania, znalazły się Wydział Nauk Pedagogicznych 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz wydział pedagogiki i socjo-
logii Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 
które typowały do konkursu kierunek „pedagogika”, a także Wydział Filo-
zoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego typujący kierunek „filozofia”? Zarów-
no pedagogika, jak i filozofia są kierunkami, dla których określone zostały 
wzorcowe efekty kształcenia w cytowanym wcześniej rozporządzeniu.

Leszek Piechota

Odpowiedź�

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Leszka Piechotę pod-

czas 22. posiedzenia Senatu w dniu 30 listopada 2012 r., przekazane przy piśmie 
nr BPS/043-22-878/12, w sprawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych 



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 107

uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych 
Ram Kwalifikacji, przedstawiam informacje dotyczące spełniania przez jednostki uczel-
ni wymienione w przedmiotowym oświadczeniu warunków udziału w konkursie.

Uprzejmie wyjaśniam, że – zgodnie z warunkami konkursu – o dofinansowanie 
mogła ubiegać się jednostka organizacyjna uczelni posiadająca na wszystkich kierun-
kach studiów co najmniej pozytywną ostatnią (czyli aktualną) ocenę jakości kształ-
cenia. Oceny, o której mowa powyżej, dokonuje Polska Komisja Akredytacyjna (PKA; 
wcześniej: Państwowa Komisja Akredytacyjna). Wymóg dotyczący oceny PKA nie od-
nosił się do zgłoszonych kierunków studiów, które wcześniej takiej ocenie nie podlega-
ły. W kontekście podniesionych wątpliwości dotyczących spełniania powyższego wa-
runku przez Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego 
w Dąbrowie Górniczej, który został nagrodzony w zakresie kierunku „ratownictwo me-
dyczne” (studia pierwszego stopnia na profilu praktycznym), pragnę poinformować, że 
jednostka ta spełniała kryteria uczestnictwa w konkursie.

Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej otrzymał w 2010 r. negatywną ocenę jakości kształcenia dokonaną 
przez PKA na kierunku „fizjoterapia” (studia pierwszego stopnia). Na podstawie tej 
oceny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 12 stycznia 2011 r., 
zawiesił jednostce uprawnienie do prowadzenia studiów na ww. kierunku do dnia 
30 września 2013 r., wskazując na konieczność uzupełnienia minimum kadrowego, 
dokonania zmian w programach i planach studiów oraz w procesie dyplomowania. 
Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym w okresie zawieszenia uprawnienia uczelnia mogła wystą-
pić o jego przywrócenie. Składając wniosek Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego 
w Dąbrowie Górniczej wykazała, że naprawiła błędy i spełnia warunki do prowadzenia 
kształcenia. Wniosek uczelni w tej sprawie, złożony w dniu 15 lutego 2011 r., został 
zgodnie z przepisami przekazany do PKA, która zaopiniowała go pozytywnie (uchwała 
nr 436/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.). PKA pozytywnie oceniła przedstawioną kon-
cepcję kształcenia, poprawione plany studiów i programy nauczania, bazę materialną 
i dydaktyczną oraz stwierdziła, że spełnione zostały wymagania minimum kadrowego.

Ponieważ uczelnia uwzględniła wszystkie zalecenia zawarte w ww. decyzji Ministra 
z dnia 12 stycznia 2011 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, biorąc pod uwagę 
opinię PKA, decyzją z dnia 4 lipca 2011 r., przywrócił Wydziałowi Społeczno-Medyczne-
mu Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej uprawnienie do 
prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia”. Pozytywna ocena 
kierunku dokonana przez PKA w powyższym trybie w 2011 r. jest zatem tą oceną, któ-
ra – zgodnie z zasadami konkursu na dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji – była brana pod uwagę.

W sprawie udziału i nagrodzenia w konkursie MNiSW jednostek prowadzących 
kształcenie na kierunkach, dla których istnieją wzorcowe opisy efektów kształcenia 
(„pedagogika”, „filozofia”), pragnę wyjaśnić, że opisy takie, określone rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorco-
wych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521, z późn. zm.), stanowią przykła-
dy, z których uczelnie mogą skorzystać, tworząc program kształcenia, ale nie muszą. 
Wzorcowe efekty kształcenia nie są bowiem obowiązującym standardem nauczania 
dla danego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić studia na kierunkach ujętych w tym 
rozporządzeniu w oparciu o własny opis efektów kształcenia dla tego kierunku stu-
diów, określony przez senat uczelni. Zgodnie z zasadą autonomii programowej uczel-
nia ma prawo do podjęcia decyzji, czy przy tworzeniu programu kształcenia dla okreś-
lonego kierunku zrealizuje wzorcowe efekty kształcenia, czy też opracuje własny opis 
efektów kształcenia dla danego kierunku – jako bliższy jej misji i strategii rozwoju oraz 
zgodny z przyjętymi w uczelni ogólnymi zasadami dotyczącymi programów kształ-
cenia. Zatem np. dla kierunku „pedagogika” może istnieć wiele odmiennych opisów 
efektów kształcenia określonych przez poszczególne jednostki. Konkurs MniSW nie 
dotyczył programów wykorzystujących wzorcowe efekty określone w ww. rozporzą-
dzeniu w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Nie oznaczało to jednak eliminacji 
z konkursu wszystkich kierunków, których nazwy są w tym rozporządzeniu ujęte.
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Zatem Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, 
Katedra Pedagogiki i Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikar-
stwa w Poznaniu oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
mogły zgłosić do konkursu programy kształcenia dla kierunków „pedagogika” i „fi-
lozofia”. Z dokumentacji wniosków przedłożonych przez te jednostki wynika, że dla 
zgłoszonych do konkursu kierunków określone zostały własne efekty kształcenia. 
W szczególności należy wskazać, że wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku „pedago-
gika” określono w ww. rozporządzeniu dla profilu ogólnoakademickiego, natomiast obie 
ww. uczelnie niepubliczne zatwierdziły efekty kształcenia dla profilu praktycznego.

Przedstawiając powyższe informacje, pragnę zapewnić, że wszystkie zgłoszone do 
konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski były szczegółowo analizo-
wane zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Barbara Kudrycka
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z uprzejmym zapytaniem dotyczącym funkcjo-

nowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Podczas spotkań z osobami niepełnosprawnymi zostałem poinfor-
mowany, iż PFRON ma zostać zreformowany; do początku roku 2015 mają 
zniknąć oddziały PFRON, które znajdują się w każdym województwie. Oso-
by niepełnosprawne są pełne obaw co do tego, że przekształcenie funduszu 
znacząco wpłynie na możliwość uzyskania przez nie pomocy.

PFRON wprowadził pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który 
jest prowadzony przez poszczególne samorządy powiatowe. Osoby niepeł-
nosprawne skarżą się, iż samorządy nie są do tego przygotowane – lepszą 
informację na temat programów mogli uzyskać w oddziałach PFRON. Należy 
podkreślić fakt, iż przekazywanie kolejnych zadań samorządom nie sprzyja 
efektywności działań na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON i jego od-
działy to specjalne jednostki, które świadczą taką pomoc osobom niepełno-
sprawnym, a przekazanie zadań funduszu innym jednostkom nie będzie 
sprzyjać pomocy osobom niepełnosprawnym.

Kolejnym ważnym aspektem z punktu widzenia niepełnosprawnych jest 
kontrola wydatkowanych dofinansowań czy też refundacji dla pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Moim zdaniem likwidacja oddzia-
łów PFRON spowoduje brak odpowiedniego nadzoru nad dofinansowaniami 
i refundacjami dla osób niepełnosprawnych.

W świetle powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytania.
W jaki sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych ma funkcjonować po 2015 r.?
Czy oddziały PFRON zostaną zlikwidowane, czy może w jakiś sposób 

przekształcone, na przykład w instytucje kontrolne?

Marian Poślednik

Odpowiedź�

Warszawa, 8.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. (znak BPS/043- 

-22-879/12) oświadczeniem senatora Mariana Poślednika w sprawie funkcjonowania 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie 
wyjaśnień.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. stanie się 
państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Zadania realizowane przez oddziały Funduszu staną się za-
daniami marszałków województw.
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Należy stwierdzić, iż wskazane przepisy zawierają rozwiązania, które bez przepro-
wadzenia stosownej nowelizacji mogłyby zakłócić efektywną realizację zadań Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozważana jest możli-
wość pozostawienia osobowości prawnej Funduszu z jednoczesnym wprowadzeniem 
zmian sposobu jego funkcjonowania, co wymagać będzie szeroko zakrojonych działań 
legislacyjnych i organizacyjnych.

Odnośnie do poruszonej w oświadczeniu kwestii realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”, wyjaśniam co następuje.

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji 
pilotażowy program „Aktywny samorząd” adresowany do indywidualnych osób niepeł-
nosprawnych, którego realizacja powierzona została samorządom powiatowym.

Badania społeczne, w tym Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości 
osób niepełnosprawnych, zrealizowane w latach 2008–2010 przez PFRON oraz Szkołę 
Wyższą Psychologii Społecznej, wyraźnie potwierdzają, że jakość życia osób niepełno-
sprawnych w zasadniczym stopniu związana jest z jakością funkcjonowania społecz-
ności lokalnych, w tym władzy i administracji w powiatach.

Program „Aktywny samorząd” umożliwił samorządom aktywniejsze włączenie się 
w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewi-
dziane w programie uzupełniły plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z diagnozy przeprowadzonej przez PFRON przed opracowywaniem programu wy-
raźnie wynikało, że dotychczasowy sposób redystrybucji środków Funduszu poprzez 
Oddziały nie zapewnia równych szans osób niepełnosprawnych w dostępie do środków 
programowych. Stwierdzono nierównomierny podział środków pod względem teryto-
rialnym, z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych na danym 
terenie. Przyjęto założenie, że maksymalna różnica między powiatami (uwzględniając 
liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym powiecie) w wykorzystaniu 
środków Funduszu na programy celowe nie powinna przekroczyć ± 30% dofinanso-
wania wyliczonego z algorytmu. W przypadku programów realizowanych przed 2012 
rokiem przez Oddziały PFRON takie założenie (analizując 2 lata działalności programu 
łącznie) spełniało tylko 38% powiatów w programie HOMER, 27% powiatów w progra-
mie PEGAZ oraz 30% powiatów w programie STUDENT.

Jak wynika z przedstawionych informacji, w ramach badanych programów po-
twierdziło się, że wysokość wykorzystanych środków PFRON nie zależy od liczby po-
tencjalnych beneficjentów zamieszkałych w danej jednostce terytorialnej, a decyduje 
o niej szereg aspektów trudnych do jednoznacznego określenia. Można przypuszczać, 
że duże znaczenie ma mobilność osób niepełnosprawnych, jak i dostęp do informacji. 
Realizacja programu w środowisku, w którym funkcjonuje osoba niepełnosprawna 
w znaczny sposób powinna poprawić dostępność do informacji o możliwościach po-
mocy w ramach programu.

Trudność we wskazaniu bezpośrednich przyczyn zaistniałej sytuacji uzasadniła 
potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu w podejściu do redystrybucji środków 
Funduszu. Równomierny podział środków jest istotny z punktu widzenia zapewnienia 
równych szans rozwoju wszystkim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, PFRON 
zdecydował się na przekazanie środków, które do tej pory były w gestii Oddziałów 
Funduszu, na szczebel samorządowy – do powiatów.

Taki krok wydaje się również zasadny z punktu widzenia rozpatrywania wniosków 
i przyznawania dofinansowania, gdyż jednostki samorządu terytorialnego posiadają 
pełniejszą wiedzę o sytuacji osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na ich terenie. 
Przesunięcie ośrodka decyzyjnego bliżej miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, uczyni 
w dłuższej perspektywie wsparcie bardziej przyjaznym.

Skuteczniejsze niż dotychczas rozwiązywanie większości problemów z obszaru 
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych będzie możliwe pod warunkiem 
zwiększenia intensywności i rozwinięcia instrumentarium tej polityki na poziomie lo-
kalnym. Poprawa efektywności pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych wy-
maga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za stwarzanie dogodnych warunków 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących w skład 
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społeczności lokalnej. Jak wynika z prowadzonych badań, władza i administracja lo-
kalna powinna radykalnie rozwinąć swoje rozumienie problemów dotyczących niepeł-
nosprawności. Z drugiej strony musi otrzymać dobre prawne oprzyrządowanie oraz 
silniejsze niż dotąd wsparcie finansowe dla działań prowadzonych wobec osób niepeł-
nosprawnych. Zdaniem PFRON program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem 
w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnospraw-
nych. Działania przewidziane w programie umożliwiają samorządom aktywniejsze 
włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Wśród zalet powierzenia realizacji zadań samorządom można wskazać łatwiejszy 
dostęp osoby niepełnosprawnej do urzędu i wsparcia oraz to, że samorząd ma lepsze 
rozeznanie w potrzebach swoich mieszkańców wobec czego pomoc trafia do osób naj-
bardziej potrzebujących. Ponadto realizacja programu jest mniej kosztowna – obsługą 
programu zajmują się osoby już zatrudnione w PCPR-ach przy realizacji zadań włas-
nych samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej.

W 2012 roku wszystkie samorządy powiatowe złożyły oświadczenie o gotowości 
przystąpienia do realizacji programu. Tylko cztery powiaty nie zawarły z PFRON poro-
zumienia dotyczącego współpracy przy realizacji programu.

Jednocześnie należy podkreślić, iż 2012 rok był pierwszymi rokiem realizacji pi-
lotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zarówno PFRON, jak i samorządy powia-
towe, nabywały nowych doświadczeń przy jego realizacji. Należy przypuszczać, iż już 
w bieżącym roku jakość obsługi osób niepełnosprawnych w powiatach ulegnie zna-
czącej poprawie. Przyczynią się do tego także planowane zmiany w programie. Fun-
dusz zebrał z powiatów opinie na temat przebiegu realizacji programu i dokonał ich 
szczegółowej analizy. W trakcie analizy wzięto pod uwagę sygnalizowane przez powiaty 
trudności oraz oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych. Zebrane informa-
cje posłużą do wypracowania najbardziej optymalnych warunków dalszej współpracy 
z korzyścią dla całego środowiska osób niepełnosprawnych.

Należy zaznaczyć, że zmiany, których wprowadzenie do programu zaproponuje 
PFRON, zmierzać będą do znaczącego uproszczenia zapisów programowych i proce-
duralnych związanych z jego realizacją, co niewątpliwie posłuży podniesieniu jakości 
i efektywności oferowanych w programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio dużo mówi się o zmianach w kodeksie cywilnym. Między inny-

mi zaniepokoiła mnie zapowiedź likwidacji testamentu ustnego.
Wykreślenie z kodeksu formy ustnej pozbawi możliwości sporządzenia 

ostatniej woli osoby znajdujące się w sytuacjach nadzwyczajnych, których 
nie sposób przewidzieć, takich jak na przykład groźba nagłej śmierci czy 
też wypadek samochodowy. Osoby w tym stanie nie będą mogły spisać te-
stamentu, a co za tym idzie, nie będą traktowane na równi z ludźmi, którzy 
w obliczu takich sytuacji nie staną.

Moim zdaniem nie należy krytykować takiej formy testamentu, gdyż zo-
stała ona kiedyś stworzona po to, by służyć w nagłych i pilnych przypad-
kach, wtedy kiedy to jest potrzebne. Forma ustna powinna służyć jedynie 
w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidywalnych.

Warto podkreślić, że instytucja testamentu ustnego dobrze funkcjonu-
je w innych porządkach prawnych, na przykład w prawie niemieckim czy 
szwajcarskim.

W świetle powyższego proszę o odpowiedź na pytanie: czy uważa Pan, 
że wykreślenie tej formy sporządzania testamentu jest konieczne?

Marian Poślednik

Odpowiedź�

Warszawa, 9 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak BPS/043-22-880/12, przy 

którym dołączono tekst oświadczenia złożonego przez pana senatora Mariana Pośled-
nika podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie rezy-
gnacji z ustnej formy testamentu, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Poruszona w oświadczeniu Pana Senatora problematyka była już przedmiotem 
analizy Ministerstwa Sprawiedliwości na skutek interpelacji poselskich. W ostatniej 
udzielonej w tej kwestii odpowiedzi z dnia 30 października 2012 r. w związku z inter-
pelacją pana posła Macieja Orzechowskiego z dnia 26 września 2012 r., znak SPS- 
-023-9792/12, wskazano, że działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilnego nie pracuje aktualnie nad nowelizacją przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), zwanej 
dalej k.c., w ramach której uchylona zostałaby, uregulowana w art. 952 §1 k.c., ustna 
forma testamentu. Komisja Kodyfikacyjna prowadzi natomiast prace mające na celu 
przygotowanie nowego kodeksu cywilnego, w tym opracowanie projektu nowego unor-
mowania w zakresie prawa spadkowego. Prace nad tym projektem nie zostały jeszcze 
zakończone.
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Na posiedzeniach Zespołu Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej kwestia 
dopuszczalnych form testowania była wielokrotnie dyskutowana. Obecnie przewa-
ża stanowisko przeciwne dopuszczalności formy ustnej testamentu i jest ono zgod-
ne z licznymi sygnałami otrzymywanymi przez Komisję Kodyfikacyjną ze środowisk 
prawniczych, wskazującymi na zbyt częste nadużycia, dla których okazję stwarza ta 
właśnie forma testowania. Pomimo bowiem istnienia przepisów dotyczących ustnej 
formy testamentu, które regulują w sposób dość restrykcyjny przesłanki ważności 
i skuteczności tego oświadczenia woli, jak też utrwalonego już stanowiska judyka-
tury, nakazującego konieczność szczególnie wnikliwego badania, czy w konkretnym 
przypadku przesłanki te zostały zachowane – w praktyce wciąż występują przypadki 
podejmowania prób fałszowania tego rodzaju testamentów.

W świetle powyższego, nie wydaje się niezbędne zachowanie formy ustnej testowa-
nia, zwłaszcza wobec powszechnej dostępności formy pisemnej zwykłej lub kwalifiko-
wanej (z udziałem notariusza).

Propozycje rozwiązań dotyczących formy testamentów, które zostaną zamieszczo-
ne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, z pewnością będą przedmiotem szerokich 
konsultacji społecznych i uzgodnień.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkań z wyborcami wciąż jestem wypytywany na temat sytu-

acji polskich dróg. W związku z tym chciałbym prosić Pana Ministra o odpo-
wiedź na następujące pytania.

Kiedy nastąpi wybudowanie drogi ekspresowej S5 na odcinku od Pozna-
nia do Rawicza oraz kiedy zacznie się procedura wykupu poszczególnych 
nieruchomości pod budowę tej drogi?

Jakie będą realizowane przez GDDKiA inwestycje drogowe w Wielkopol-
sce w roku 2013?

Marian Poślednik

Odpowiedź�

Warszawa, 4 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-881/12, przy 

którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Mariana Poślednika 
podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., dotyczące budowy 
drogi ekspresowej S-5 na odc. Poznań – Rawicz i pozostałych inwestycji na terenie 
Wielkopolski, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Realizacja inwestycji drogowych odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015, który w związku z obecną sytuacją ekonomiczną kraju musiał zostać 
dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.

Wspomniana przez Pana Senatora inwestycja polegająca na budowie drogi ekspre-
sowej S-5 na odc. Poznań – Rawicz, realizowana jest w ramach zadania pn.: Budowa 
drogi S-5 Kaczkowo – Korzeńsko, odc. Leszno (węzeł Kaczkowo) z węzłem – węzeł 
Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy miasta Rawicz), ujętego w załączniku 1 do Pro-
gramu oraz zadania pn.: Budowa drogi S-5 odc. Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – wę-
zeł Kaczkowo, ujętego w załączniku 1a do Programu, tj. na liście zadań będących na 
zaawansowanym etapie prac przygotowawczych, jednak dokładna data rozpoczęcia 
budowy jest uzależniona od zapewnienia dodatkowych środków finansowych.

Aktualnie droga ekspresowa S-5 na odc. Kaczkowo – Korzeńsko znajduje się w bu-
dowie, a planowana data oddania do użytku przedmiotowego zadania to wrzesień 
2013 r. Natomiast dla odc. Poznań – Kaczkowo obecnie w opracowaniu znajduje się 
dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wykupu ziem pod drogę ekspresową S-5 
na przedmiotowych odcinkach należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym używanie terminu „wykup gruntów”, w stosunku do nieruchomości pozy-
skiwanych pod budowę dróg krajowych, nie jest poprawne, ponieważ zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
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i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 z późn. zm.) na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
nieruchomości stają się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem, w którym 
decyzja stała się ostateczną. Właścicielom nieruchomości zaś przysługuje odszkodo-
wanie przyznawane przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej.

Odnosząc się do realizowanych w 2013 r. inwestycji drogowych na terenie Wiel-
kopolski, należy wskazać, iż zakres podejmowanych działań mających na celu po-
prawę możliwości komunikacyjnych regionu zdeterminowany jest ilością środków fi-
nansowych będących do dyspozycji resortu transportu. Niemniej jednak na terenie 
województwa wielkopolskiego w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r., zrealizowano 
do chwili obecnej:

– budowę drogi S-5 Gniezno – Poznań,
– budowę zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S-11 etap I i IIa,
– budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11 etap I.
Ponadto w realizacji znajduje się:
– budowa drogi ekspresowej S-5 Kaczkowo – Korzeńsko,
– budowa drogi S-8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy.
Na etapie przetargu jest:
– budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odcinek IIb.
W związku z powyższym, dostępność komunikacyjna regionu będzie się poprawiać 

w istotny sposób.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skierowaną na moje ręce interwencją dyrekcji Domu Dziec-

ka „Ochronka” imienia świętego Brata Alberta w Stalowej Woli zwracam się 
do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości prawnych dotyczących 
funkcjonowania placówek opiekuńczych oraz działających przy tych placów-
kach mieszkań usamodzielnienia.

Powstanie przy domu dziecka „Ochronka” mieszkań usamodzielnienia 
miało na celu zwiększenie do czterdziestu liczby miejsc w placówce (trzy-
dzieści w domu dziecka, dziesięć w mieszkaniach usamodzielnienia). Głów-
nym celem funkcjonowania mieszkań usamodzielnienia jest wszechstronne 
przygotowanie wychowanków do samodzielnego dorosłego życia, tak aby 
w chwili opuszczenia placówki umieli ocenić swoją wartość i mogli bez więk-
szych obaw rozpocząć życie na własny rachunek. Ani obecnie obowiązująca 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (DzU z dnia 21 lipca 2011 r.), ani rozporządzenie ministra pracy 
i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: co dalej z miesz-
kaniami usamodzielnienia? Mowa jest jedynie o tym, że do końca grudnia 
2012 r. w placówkach opiekuńczych ma przebywać nie więcej niż trzydzie-
ścioro dzieci.

Aktualnie w Domu Dziecka „Ochronka” imienia świętego Brata Alber-
ta w Stalowej Woli przebywa łącznie czterdzieścioro dwoje dzieci w wieku 
od siedmiu do dwudziestu lat (w domu dziecka jest ich trzydzieścioro je-
den, a w mieszkaniach usamodzielnienia – jedenaścioro). Z pewnością do 
końca grudnia br. liczba ta nie ulegnie zmniejszeniu. Dzięki wysiłkowi dy-
rekcji, władz lokalnych i osób dobrej woli dom dziecka „Ochronka”, działa-
jąc w obecnej formie, doskonale spełnia swoją rolę i przygotowany jest do 
przyjęcia czterdzieściorga dwojga dzieci i stworzenia im możliwości rozwoju 
intelektualnego, osobowościowego oraz zapewnienia dobrych warunków lo-
kalowych.

W przypadku domu dziecka „Ochronka” ograniczanie liczby przyjętych 
dzieci z czterdzieściorga dwojga do trzydzieściorga nie wydaje się zasadne 
pod jakimkolwiek względem, a przede wszystkim chodzi o to, że opieką zo-
stanie objęta mniejsza liczba potrzebujących dzieci. Dyrekcja placówki bo-
ryka się z dużym problemem i nie wie, jak rozwiązać trudną sytuację i jak 
interpretować prawo.

Podając za przykład ten konkretny przypadek, chciałabym zwrócić uwa-
gę na nielogiczność zapisów prawnych ograniczających możliwości przyjmo-
wania dzieci do placówek wychowawczych w sytuacji, gdy te mają moż-
liwości lokalowe pozwalające na przyjęcie większej liczby wychowanków. 
Skoro dana placówka posiada właściwe warunki do opieki nad dziećmi, jest 
wystarczająco duża i przestronna, to w sytuacji, gdy są osoby potrzebują-
ce, nie powinno być ustawowych ograniczeń co do liczby wychowanków. 
To dyrekcja placówki wraz z organem prowadzącym powinna decydować 
o tym, ilu wychowanków jest w stanie przyjąć i właściwie się nimi opieko-
wać. Placówki takie jak dom dziecka „Ochronka” w Stalowej Woli spełnia-
ją swoją rolę i winny być wspierane zarówno przez władze centralne, jak 
i samorządowe. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy bardzo wiele dzieci 
z racji biedy i patologii nie znajduje właściwej opieki w miejscu zamieszka-
nia. Dzieci młodsze z uregulowaną sytuacją prawną mają jeszcze szansę 
na adopcję lub znalezienie rodziny zastępczej, ale te starsze są skazane na 
przebywanie w domu dziecka. Ograniczenie liczby przyjęć niekorzystnie od-
bije się na sytuacji konkretnych nieprzyjętych dzieci, które stracą możliwość 
usamodzielnienia i szanse na godne życie. W związku z tym proszę Pana 
Ministra o odpowiedź na pytanie i o rozwianie wątpliwości prawnych doty-
czących placówek opiekuńczych.

Czy zgodnie z prawem, które będzie obowiązywało od grudnia 2012 r., 
dzieci przebywające w mieszkaniach usamodzielnienia będą wliczane do cał-
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kowitej liczby wychowanków korzystających z domu dziecka? Jeżeli tak, to 
czy w takiej sytuacji można w miejsce mieszkań usamodzielnienia utworzyć 
nową placówkę na czternaścioro dzieci, zgodnie z art. 106 ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z dnia 21.07. 2011 r.) i pozo-
stawić drugą placówkę na trzydzieścioro dzieci – obowiązują stare przepisy 
– oraz centrum opieki nad dzieckiem do obsługi tych placówek?

Janina Sagatowska

Odpowiedź�

Warszawa, 7.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka, znak: BPS-043-22-882/12, dotyczące 

oświadczenia senator Janiny Sagatowskiej złożonego podczas 22. posiedzenia Senatu 
w sprawie interwencji dyrekcji Domu Dziecka „Ochronka” w Stalowej Woli dotyczącej 
wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących funkcjonowania placówek opiekuń-
czych oraz działających przy tych placówkach mieszkań usamodzielnienia, uprzejmie 
informuję.

Istotą rozwiązań ujętych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) jest stworzenie spójnego systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona trudności w prawidło-
wym wypełnianiu swoich funkcji, głównie natury opiekuńczo-wychowawczej. Działania 
podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej 
efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony 
został szybki powrót do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało 
zostać umieszczone poza rodziną. Wśród instytucji sprawujących pieczę zastępczą nad 
dzieckiem szczególne miejsce zajmują rodzinne formy. Przewiduje się znaczne ogra-
niczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem, poprzez 
umieszczanie w nich dzieci nieco starszych, powyżej 10 roku życia, a także popra-
wę standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie do 14 wychowanków licz-
by przebywających w nich dzieci. Zmiany powyższe będą wprowadzane sukcesywnie 
w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 roku wiek dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat, natomiast placówki opiekuńczo-
-wychowawcze z dniem 1 stycznia 2021 uzyskały standard 14-osobowy.

Zgodnie z art. 230 ww. ustawy, liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1–3 i 7, po upływie okresu 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2012 r., nie dłużej jed-
nak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30. Stosownie do art. 106 
ust. 1 ustawy, powstanie placówki wymaga uzyskania zezwolenia wojewody właściwe-
go ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki. Zezwolenie nie jest wymagane dla 
powstania centrum, zapewniającego placówkom obsługę finansowo-administracyjną.

W celu dostosowania działalności placówek do warunku określonego w przepisie 
art. 230 ustawy, należało zreorganizować istniejące placówki poprzez ich podział na 
kilka placówek opiekuńczo-wychowawczych, spełniających wymogi ustawowe doty-
czące liczby dzieci oraz wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na funkcjonowa-
nie dla nowo powstałych placówek. W przypadku tzw. placówek macierzystych, po-
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wstałych przed 1 stycznia 2012 r. i funkcjonujących na dotychczasowych zasadach, 
wydaje się, że nie jest konieczna ich likwidacja i nie wymagają one wydawania nowych 
zezwoleń. W myśl art. 229 ust. 1–3 i 7 ustawy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stały się placówkami opiekuńczo-
-wychowawczymi w rozumieniu tej ustawy. Do dostosowania działalności takich pla-
cówek do warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej zastosowanie znajdzie art. 106 ust. 9 i 10 ustawy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje również 
funkcjonowania mieszkania usamodzielnienia w ramach placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej. W związku z powyższym każde z dotychczas funkcjonujących mieszkań 
powinno stanowić odrębną placówkę opiekuńczo-wychowawczą do 14 wychowanków 
w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 94 starosta może zapewnić wspólną obsługę 
ekonomiczno-administracyjną organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
w szczególności tworząc centra administracyjne do ich obsługi lub zlecić realizację 
tego zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654).

Reasumując chciałabym podkreślić, że zmiany w strukturze placówek opiekuń-
czo-wychowawczych są naturalną konsekwencją tak bardzo postulowanej, zwłaszcza 
z punktu widzenia troski o właściwy psychofizyczny i społeczny rozwój dziecka, dein-
stytucjonalizacji form opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy rodziców. Na prymat 
rodzinnych form pieczy zastępczej nad instytucjonalnymi wskazują wszystkie podsta-
wowe akty prawne, które regulują prawa dziecka, w tym między innymi Konwencja 
o Prawach Dziecka i Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w art. 1127 wskazuje, że sąd 
umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości 
umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów 
nie jest to zasadne. W świetle powyższego wydaje się, że w każdym przypadku, gdy – 
z różnych przyczyn – nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka, należy zapewnić dziecku takie warunki pobytu w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, aby nie było ono stygmatyzowane i aby – właśnie 
dzięki małej 14-osobowej placówce – zapewnić dziecku tak bardzo skrzywdzonemu 
przez los najbardziej zbliżony do warunków rodzinnych model wychowania.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy miejscowości Wil-
czowola w powiecie zwoleńskim z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie 
uruchomionej sortowni odpadów komunalnych. Mieszkańcy uważają, że 
władze samorządowe bezprawnie zgodziły się na uruchomienie w centrum 
Wilczowoli inwestycji, która zagraża żyjącym tam ludziom. W ich przeko-
naniu przy wydawaniu stosownych decyzji przez starostę zwoleńskiego 
i wójta gminy Policzna mogło dojść do naruszenia prawa, gdyż inwestycja 
znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 w otulinie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego.

Zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnie-
nia, czy wszelkie decyzje dotyczące uruchomienia sortowni odpadów komu-
nalnych w Wilczowoli nie naruszają obowiązującego w Polsce prawa.

W załączeniu przekazuję dokumenty, które przekazali mi mieszkańcy 
miejscowości Wilczowola.

Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 7.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Wojciecha Skurkie-

wicza podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., w sprawie 
funkcjonującej sortowni odpadów komunalnych w miejscowości Wilczowola, powiat 
zwoleński, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie 
z dnia 30 listopada 2012 r.

Odpowiadając na oświadczenie pana senatora Wojciecha Skurkiewicza z dnia 30 li-
stopada 2012 r. dotyczące funkcjonującej sortowni odpadów komunalnych w miej-
scowości Wilczowola, powiat zwoleński, wyjaśniam, co następuje.

Na podstawie załączonych do oświadczenia dokumentów Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska stwierdza, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dział-
kach o nr ewidencyjnych 44/3 i 44/5 we wsi Wilczowola znajduje się w otulinie Kozie-
nickiego Parku Krajobrazowego. Ponadto część terenu ww. działek położona jest w gra-
nicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013. Przekazana 
dokumentacja nie zawiera szczegółowo określonej lokalizacji sortowni odpadów na 
terenie ww. działek, niemniej jednak na podstawie ortofotomapy dostępnej w serwisie 
internetowym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (http://maps.geoportal.gov.pl/) 
można stwierdzić, że większość budynków znajdujących się na ww. działkach, położo-
na jest poza terenem włączonym w granice obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja 
Kozienicka. Wspomniany obszar Natura 2000 obejmuje znaczną część jednego z więk-
szych kompleksów leśnych w środkowej Polsce – Puszczy Radomsko-Kozienickiej, poło-
żonej na granicy Małopolski i Mazowsza. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. 
Resztę terenu ostoi pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. Przedmiotami ochrony 
obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka są gatunki ptaków wymienione w standardo-
wym formularzu danych ww. obszaru, m.in. kraska (Coracias garrulus), dzięcioł czarny 
(Dryocopus martius), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), lerka (Lullula arborea).

Warto zaznaczyć, że podstawowym zapisem regulującym inwestowanie na terenie 
obszarów Natura 2000 jest art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.), zgodnie z którym zabrania 
się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działania-
mi, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, bądź wpłynąć nega-
tywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 albo jego powiązania z innymi obszara-
mi. Przy czym należy zauważyć, iż za przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000, może być również uznane zamierzenie inwesty-
cyjne realizowane poza granicami danego obszaru Natura 2000, ale mogące istotnie 
wpływać na jego cele ochrony.

Zatem z punktu widzenia obszaru Natura 2000 kwestią kluczową jest wpływ, jaki 
dana inwestycja ma na przedmioty jego ochrony, integralność ww. obszaru oraz spój-
ność sieci obszarów Natura 2000. Z treści dokumentów załączonych do oświadczenia 
nie wynika, aby przedmiotowa sortownia miała znacząco negatywny wpływ na obszar 
specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka. Biorąc pod uwagę charakter i skalę in-
westycji, a także jej lokalizację, zdaniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
można uznać, że nie istnieje ryzyko jej znacząco negatywnego oddziaływania na ww. 
obszar. Należy wskazać, że działki, na których zlokalizowana jest inwestycja położone 
są na terenie zabudowanym, w obrębie wsi Wilczowola. Zatem zasięg oddziaływa-
nia związanego z funkcjonowaniem tej inwestycji obejmuje tereny już zainwestowa-
ne, które nie są dogodnym siedliskiem dla gatunków ptaków będących przedmiotami 
ochrony ww. obszaru.

Warto również zauważyć, że dla przedmiotowej sortowni w dniu 10 kwietnia 2007 r. 
Wójt Gminy Policzna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu oceny oddzia-
ływania spornej inwestycji na środowisko, a w jej uzasadnieniu Wójt Gminy Policzna 
odniósł się do kwestii wpływu sortowni na obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja 
Kozienicka, który wtedy był jeszcze obszarem projektowanym (został on wyznaczony 
na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000), uzna-
jąc, że działalność ta nie stanowi zagrożenia dla przedmiotów ochrony tego obszaru.
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Odnosząc się natomiast do kwestii zlokalizowania przedmiotowej sortowni odpa-
dów w granicach otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, którego funkcjonowa-
nie reguluje rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. 
w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż ogranicze-
nie gospodarowania terenami położonymi w otulinie parku krajobrazowego musi wyni-
kać z zagrożenia dla terenu chronionego, nie zaś z zagrożeń dla samej otuliny. W ww. 
rozporządzeniu określono zakazy, wybrane spośród zakazów enumeratywnie wyliczo-
nych w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wynikające z konieczności ochrony 
wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Należy podkreślić, iż obecnie obowiązująca usta-
wa o ochronie przyrody nie upoważnia do określenia katalogu zakazów obowiązujących 
na terenie otuliny. Na podstawie art. 16 ust. 3, w zw. z art. 5 ust. 14 ustawy o ochro-
nie przyrody zakazy określone w art. 17 ust. 1 ustawy odnoszą się jedynie do parku 
krajobrazowego jako formy ochrony przyrody i nie dotyczą jego otuliny. Na terenie otu-
lin parków krajobrazowych obowiązuje jeden zakaz, a mianowicie zakaz prowadzenia 
działalności zagrażającej parkom krajobrazowym. Wspomniane ograniczenie wynika 
z treści art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym „otulina” stanowi 
strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie 
dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi 
wynikającymi z działalności człowieka. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie można 
przyjąć, iż otuliny korzystają z ochrony większej od form ochrony przyrody, dla któ-
rych ochrony zostały wyznaczone. Takie stanowisko kłóciłoby się z wykładnią celo-
wościową art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody. Z samej definicji otuliny wynika 
bowiem, iż ograniczenie gospodarowania terenami położonymi w otulinie parku kraj-
obrazowego musi wynikać z zagrożenia dla terenu chronionego, nie zaś z zagrożeń dla 
samej otuliny. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1469/06, Lex 3081135), 
w którym stwierdził, że: „otulina nie stanowi wartości chronionej samej w sobie, lecz 
służy zabezpieczeniu parku przed zagrożeniami zewnętrznymi. Wobec powyższego nie 
może ona podlegać analogicznym ograniczeniom, jakie dotyczą parków”.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje, iż nie ma podstaw do stwier-
dzenia, że przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi zagrożenie dla funkcjonowania 
wspominanego Parku Krajobrazowego. Należy mieć bowiem na uwadze, że jest to in-
westycja zlokalizowana w centrum wsi, na terenie zabudowanym i nie powoduje ona 
naruszenia zakazów określonych we wspomnianym rozporządzeniu Wojewody Mazo-
wieckiego.

Odnosząc się zatem do stwierdzenia pana senatora, że przy wydawaniu decyzji 
przez Starostę Zwoleńskiego oraz Wójta Gminy Policzna mogło dojść do naruszenia 
prawa, gdyż inwestycja znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 oraz w otulinie 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, tut. Organ stwierdza, iż dokumentacja przeka-
zana przy przedmiotowym oświadczeniu na to nie wskazuje. Jak już wcześniej wyja-
śniono, z punktu widzenia obu ww. form ochrony przyrody funkcjonowanie sortowni 
odpadów uruchomionej we wsi Wilczowola jest dopuszczalne i nie stanowi zagrożenia 
dla ich celów ochrony.

Ponadto w zakresie zgodności z prawem gospodarki odpadami prowadzonej w ww. 
sortowni informuję, iż zakład ten posiada wymagane prawem zezwolenie na prowa-
dzenie odzysku. Wspomniana w dokumentacji zmiana zezwolenia w zakresie włącze-
nia do procesu odzysku dwóch dodatkowych odpadów o kodach 19 12 04 i 20 03 01 
oraz zmniejszenia ilości odpadów o kodzie 15 01 06 poddawanych odzyskowi również 
nie jest sprzeczna z przepisami prawa.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Odpowiedź�  
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 4 grudnia 

2012 r. przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Wojciecha Skurkie-
wicza, zawierające prośbę o podjęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli prawidłowości in-
westycji – sortowni odpadów komunalnych w Wilczowoli, uprzejmie informuję, że izba 
prowadzi rozpoznanie możliwości i trybu zbadania zgłoszonej kwestii.

O podjętej decyzji zostanie Pan Marszałek powiadomiony odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku 
Jacek Jezierski

Odpowiedź�  
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie oświadczenia złożonego 

przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 22. posiedzenia Senatu RP, za-
wierającego prośbę o podjęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli prawidłowości inwestycji 
– sortowni odpadów komunalnych w Wilczowoli, uprzejmie informuję, co następuje.

Z analizy przekazanej dokumentacji wynika, że w sprawie będącej przedmiotem 
skargi mieszkańców miejscowości Wilczowola toczyły się niezależnie dwa postępowa-
nia: o wydanie przez wójta gminy nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(wznowione postępowanie w trybie art. 145 Kpa) oraz postępowanie odwoławcze od 
decyzji Starosty Zwoleńskiego zmieniającej uprzednią decyzję zezwalającą na prowadze-
nie działalności w zakresie odpadów. W obydwu przypadkach stronom przysługiwała 
możliwość zaskarżenia otrzymanych rozstrzygnięć: przez złożenie zażalenia do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego – w przypadku postanowienia wójta gminy Policzna 
o odmowie wznowienia postępowania, oraz poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego – w przypadku decyzji SKO o umorzeniu postępowania prowa-
dzonego na skutek odwołania mieszkańców od decyzji Starosty Zwoleńskiego.

Mając na uwadze powyższe oraz w świetle wyczerpujących informacji przekaza-
nych Panu Marszałkowi w piśmie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2013 r. – 
odnoszących się do funkcjonowania sortowni odpadów w Wilczowoli – podjęcie przez 
Najwyższą Izbę Kontroli kontroli we wnioskowanym zakresie nie wydaje się zasadne.

Z wyrazami szacunku 
Jacek Jezierski



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 123

Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

W 2011 r. rozpoczął się długo oczekiwany przez podróżnych remont 
dworca PKP w Radomiu. Przetarg o wartości ponad 10 milionów zł wygra-
ła firma Mostostal Białystok, która miała przeprowadzić remont do końca 
I kwartału 2012 r. Niestety, kłopoty finansowe białostockiej firmy spowodo-
wały, że zakończenie inwestycji przedłużało się. W sierpniu 2012 r. zarząd 
PKP odstąpił od umowy z wykonawcą ze względu na duże opóźnienia w re-
alizacji inwestycji. Kolejne wypowiedzi przedstawicieli PKP wskazywały, że 
niezwłocznie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i będzie wyłoniona 
firma, która dokończy remont.

Goszczący na początku listopada bieżącego roku w Radomiu wicemini-
ster Andrzej Massel zapewniał, że „nowa firma zostanie wybrana za kilka 
dni i dworzec zostanie oddany pod koniec tego roku”. Niestety, koniec roku 
zbliża się nieuchronnie, a na terenie remontowanego dworca i w jego otocze-
niu nic się nie dzieje. Podróżni wciąż obsługiwani są w kontenerach i w nie-
ludzkich warunkach, brakuje poczekalni dla pasażerów. Szczególnie uciąż-
liwy jest brak miejsca, w którym pasażerowie mogą oczekiwać na przyjazd 
pociągu, a zbliża się okres zimowy, pociągi zaś coraz częściej przyjeżdżają 
z wielominutowymi opóźnieniami. Taki stan rzeczy powoduje frustrację pa-
sażerów.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące py-
tania.

1. Kto personalnie odpowiedzialny jest za opisywaną sytuację i kto 
sprawował nadzór nad inwestycją?

2. Czy nadzór nad prowadzoną inwestycją był sprawowany w sposób 
właściwy?

3. Kiedy zostanie wyłoniony podmiot, który dokończy inwestycję?
4. Kiedy zostanie zakończony remont dworca PKP w Radomiu?
5. Jakie działania zamierza podjąć minister odpowiedzialny za sprawy 

kolejnictwa i zarząd PKP, aby w okresie zimowym zapewnić pasażerom go-
dziwe warunki oczekiwania na przyjazd pociągu?

Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�

Warszawa, 7 stycznia 2013 r.

Sz. Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza (pismo z dnia 

18 grudnia 2012 roku nr BPS/043-22-884/12), skierowanym do Pana Sławomira No-
waka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie remontu 
dworca PKP w Radomiu, przedkładam poniższą informację.

Remont dworca w Radomiu rozpoczął się w czerwcu 2011 roku. Pierwotnie, termin 
zakończenia jego realizacji planowano na pierwszy kwartał 2012 roku. Głównym wy-
konawcą inwestycji, wybranym w trybie przetargu, był Mostostal Białystok Sp. z o.o. 
Problemy finansowe tej firmy doprowadziły do stanu, w którym przestała być ona 
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wypłacalna. Dodatkowo, egzekucja komornicza prowadzona przez innych wierzycieli, 
spowodowała, iż nie było możliwości regulowania płatności bezpośrednio do podwyko-
nawców. Mimo stosownych umów, oświadczeń i publicznych zapewnień, firma Mosto-
stal Białystok Sp. z o.o. nie wywiązała się z zapisów zawartego kontraktu.

Odstąpienie od umowy zawsze jest trudną decyzją dla publicznego inwestora. Sy-
tuacja taka zawsze skutkuje opóźnieniami potęgowanymi długą drogą proceduralną 
takiego postępowania. Niemniej jednak Zarząd PKP SA podjął decyzję o odstąpieniu 
od umowy z firmą Mostostal Białystok Sp. z o.o., z powodu niewywiązywania się firmy 
z zobowiązań finansowych i braku postępu prac na budowie. Równolegle podjęte zo-
stały czynności zmierzające do zabezpieczenia interesów Inwestora poprzez skuteczne 
doręczenie w dniu 25 września 2012 roku oświadczenia o odstąpieniu od umowy do 
firmy Mostostal Białystok oraz dostarczenie w dniu 28 września 2012 roku do ubez-
pieczyciela Mostostalu całej wymaganej dokumentacji dotyczącej ubiegania się o wy-
płacenie kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy (gwarancja była ważna do 
30 września 2012 roku).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przedstawiciele Inwestora do-
konali wszelkiej staranności w literze obowiązującego prawa zabezpieczając interes 
prawny i finansowy Spółki, tak więc Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej nie planuje wyciągania konsekwencji w stosunku do osób, które 
sprawowały nadzór nad realizacją remontu dworca Radom.

Według informacji przekazanych przez PKP SA nowym wykonawcą przebudowy 
dworca kolejowego w Radomiu wybrana została firma SKB Sp. z o.o. Spółka Koman-
dytowa.

Kiedy w dniu 25 września 2012 roku PKP SA odstąpiła od umowy z dotychczaso-
wym wykonawcą remontu Mostostalem Białystok Sp. z o.o., po przeprowadzeniu nie-
zbędnej inwentaryzacji, rozpoczęta została procedura przetargowa w trybie zapytania 
ofertowego. Do dnia 29 października 2012 roku wpłynęły 4 oferty. PKP SA prowadziła 
negocjacje z trójką oferentów. Następnie w dniu 20 grudnia 2012 roku nowy wyko-
nawca został zatwierdzony przez Zarząd PKP SA. Firma ta realizowała już dla PKP SA 
projekty przebudowy dworców kolejowych w Kutnie i Zawierciu.

Zdajemy sobie sprawę, iż wszelkie prace modernizacyjne powodują trudności 
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. Z informacji otrzymanych od PKP SA wyni-
ka, że dworzec tymczasowy w Radomiu przystosowano do aktualnych potrzeb pasa-
żerów tj. zapewniono odpowiednią wielkość poczekalni, ilość okienek kasowych i za-
plecza sanitarnego wraz z zapewnieniem odpowiedniej temperatury do przebywania 
osób korzystających z transportu publicznego. Ponadto, dworzec tymczasowy jest 
udostępniony podróżnym przez całą dobę, a użytkowane pomieszczenia są dogrzewa-
ne dodatkowymi nagrzewnicami, które zapewniają odpowiednią temperaturę nawet 
w największe mrozy.

Nowy Wykonawca przebudowy dworca kolejowego w Radomiu, rozpocznie roboty 
budowlane już w styczniu 2013 roku. Zakończenie robót i uzyskanie zgody na użyt-
kowanie obiektu planowane jest pod koniec I półrocza 2013 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o przyjęcie niniejszej informacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkania z mieszkańcami Koniecpola uzyskałem informację 

o poważnym problemie, jakim dla lokalnej społeczności jest brak dostępu do 
aptek w późnych godzinach wieczornych. Jak podkreślili mieszkańcy oraz 
obecne na spotkaniu władze Koniecpola, problem jest odczuwalny coraz bar-
dziej, a nasilił się po 2009 r. Pomimo iż w Koniecpolu jest obecnie pięć ap-
tek, to z dyżurami jest znacznie gorzej niż w okresie wcześniejszym, kiedy 
to działały tylko dwie apteki. Farmaceutom nie opłaca się pełnić dyżurów 
i często odsyłają do aptek w Częstochowie, która jest oddalona o 50 km od 
Koniecpola. Wielu mieszkańców obawia się o swoje zdrowie. Chodzi zwłasz-
cza o matki małych dzieci, które muszą mieć dostęp do lekarstw o różnych 
porach.

Zgodnie z przepisami prawa stosowną uchwałę o dyżurach całodobo-
wych aptek podejmuje rada powiatu, jednakże jest problem z egzekwowa-
niem tych zapisów. W jaki sposób starosta może egzekwować pełnienie przez 
apteki dyżurów? Czy w tym przypadku Pan Minister nie powinien podjąć 
stosownych zmian w zakresie prawa farmaceutycznego tak, aby wyelimi-
nować opisywaną powyżej sytuację? Czy tą sprawą nie powinien się zająć 
nadzór farmaceutyczny?

Z informacji, jakie otrzymuję, wynika, że problem nie dotyczy tylko Ko-
niecpola – jest on coraz częściej podnoszony w wielu gminach na terenie 
całego kraju. Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra o zbadanie 
sprawy i skuteczne rozwiązanie problemu w trosce o mieszkańców małych 
gmin.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrze-

ja Szewińskiego, przekazane Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-22-885/12 
z dnia 4 grudnia 2012 r., dotyczące problemów z zapewnieniem dostępności do leków 
w aptekach ogólnodostępnych w godzinach nocnych (zwłaszcza w niewielkich miej-
scowościach), niniejszym informuję, co następuje.

Problematyka ustalania harmonogramów pracy aptek ogólnodostępnych odbywa 
się na styku zarówno ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), jak i szeroko pojętego prawa administracyjnego, a kon-
kretnie prawa o ustroju i zadaniach jednostek samorządu terytorialnego. Uprzed-
ni stan prawny zobowiązywał zarząd powiatu do określania rozkładu godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych, w tym w szczególności w porze nocnej, w niedzielę, święta 
i inne dni wolne od pracy. Odnośne przepisy art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne zostały jednakże zmodyfikowane z dniem 1 sierpnia 2009 r., 
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poprzez przyznanie wyłącznej kompetencji w przedmiotowej sprawie radzie powiatu. 
Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) wyłączną kompetencję do stanowienia aktów 
normatywnych na terenie powiatu posiada rada powiatu. Omawiana zmiana miała 
zatem na celu realizację w praktyce zasady praworządności, rozumianej jako postulat 
działania organów państwa na podstawie i w granicach przyznanych im przez prawo 
kompetencji.

W tym kontekście zasadnym wydaje się przywołać treść art. 83 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, w myśl którego „każdy ma obowiązek przestrzegania prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej”, w tym także uchwał rady powiatu, obowiązujących na te-
renie objętym jej właściwością.

W ocenie Ministra Zdrowia fakt wydawania przez radę powiatu aktów prawa miej-
scowego, powinien przekładać się również na określanie sposobów egzekwowania re-
alizacji wydawanych przez nią uchwał.

Abstrahując jednak od powyższego należy nadmienić, iż Ministrowi Zdrowia sygna-
lizowane są od pewnego czasu przypadki odmawiania przez aptekarzy pracy w dniach 
(lub porach dnia), w których obrót jest statystycznie najmniejszy. Ministerstwo Zdro-
wia wielokrotnie już podnosiło, iż w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 września – 
Prawo farmaceutyczne „apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego”, z kolei 
art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) stanowi, że „wykonywanie zawodu farmaceuty ma na 
celu ochronę zdrowia publicznego...”. Wobec ustalenia przez ustawodawcę takich, 
a nie innych priorytetów usługodawstwa farmaceutycznego, argumenty środowiska 
aptekarskiego zrównujące ich rolę społeczną z działalnością gospodarczą o celach 
stricte komercyjnych, należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami etyki i deontologii 
zawodowej, określonymi chociażby w art. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospoli-
tej, zgodnie z którym „każde zachowanie aptekarza podważające zaufanie do zawo-
du jest naruszeniem godności tego zawodu (...). Naruszeniem godności zawodu jest 
w szczególności każde zachowanie aptekarza, które wykracza poza dobro nadrzędne, 
jakim jest dobro pacjenta – jednostki jedynej i niepowtarzalnej”.

W konkluzji chciałbym zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna posia-
da instrumenty sankcjonowania nagminnego uciekania się aptekarzy do podobnych 
praktyk. Mianowicie, zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
– Prawo farmaceutyczne „wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwo-
lenie [na prowadzenie apteki ogólnodostępnej], jeżeli apteka nie zaspokaja w sposób 
uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych”.

Aptekarze mają świadomość tej dotkliwej, skądinąd, konsekwencji uchylania 
się od świadczenia usługodawstwa farmaceutycznego w sposób jawnie i świadomie 
sprzeczny z przypisanym jej w tym względzie harmonogramem. Działania wbrew tym 
zasadom aptekarz podejmuje zatem na własne ryzyko.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Niniejszym oświadczeniem chcę zwrócić uwagę Pani Minister na pro-
blem, z jakim zwrócił się starosta powiatu Drawsko Pomorskie w sprawie 
finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Powiat drawski został skontrolowany przez Urząd Kontroli Skarbowej 
w Szczecinie. Zarzutem skierowanym wobec powiatu było ujęcie przez nie-
publiczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy w sprawozdaniu SIO liczby 
wychowanków skierowanych, a nie zakwaterowanych (dowiezionych do 
ośrodka). Zgodnie bowiem z treścią rozporządzenia ministra edukacji naro-
dowej z dnia 20 grudnia 2011 r. (DzU nr 288 poz. 1693) w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery-
torialnego w 2012 r. wagę P34 przypisuje się wychowankom młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych 
ośrodkach.

Z drugiej zaś strony stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wy-
dane dyrektorowi niepublicznego MOW w Rzepczynie wyjaśnia, iż dotacja 
z budżetu jednostki samorządu powiatowego przysługuje „jeżeli wycho-
wanek jest skierowany do ośrodka”. Oznacza to, że powiat zobowiązany 
jest ponosić wydatki w formie dotacji na skierowanego wychowanka takiej 
placówki i jednocześnie, według stanowiska Urzędu Kontroli Skarbowej, nie 
przysługuje mu subwencja oświatowa na ten cel.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest placówką systemu oświaty, 
do której trudno stosować analogię ze szkołami ogólnodostępnymi. Takie 
twierdzenie znajduje uzasadnienie chociażby w odmiennym trybie rekrutacji 
do MOW. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia sądu 
rodzinnego i nieletnich oraz wskazania wydanego przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie. Przedstawione tu wskazanie, a w ślad za tym skie-
rowanie wydane przez właściwą j.s.t. stanowi zobowiązanie placówki do 
pełnej gotowości przez cztery tygodnie do przyjęcia nieletniego. Skierowany 
wychowanek może zostać przywieziony do MOW w każdej chwili w ciągu 
tego okresu. Oznacza to, że ośrodek ponosi koszty związane z utrzyma-
niem gotowości (kadra ośrodka, przypisanie do odpowiedniej grupy wycho-
wawczej w ośrodku). Wychowawcy pracujący w ośrodku są zatrudnieni na 
podstawie Karty Nauczyciela, co oznacza brak możliwości zwolnienia na-
uczyciela po okresie czterotygodniowej gotowości do przyjęcia wychowanka 
w przypadku jego niedowiezienia. Organ prowadzący MOW zobowiązany 
jest ponosić koszty związane z utrzymaniem gotowości.

Biorąc pod uwagę odmienność placówek typu MOW/MOS, inne rozwią-
zanie przyjęto wobec szkół masowych i młodzieżowych ośrodków wycho-
wawczych/socjoterapii w przypadku wagi P2. Od 2011 r. waga ta przy-
sługuje uczniom szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wymagających sto-
sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy o systemie oświaty.

W związku z tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z dnia 
27 września 2011 r. DZSE-2-EZ-S-045-15/2011 (w załączeniu) poinformowa-
ło, że dotacje przysługują, jeżeli wychowanek jest skierowany do ośrodka, 
proszę o rozważenie, czy nie celowym, optymalnym rozwiązaniem byłoby 
uregulowanie tej kwestii w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Odpowiedź�

Warszawa, 2012.12.27

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia nr BPS/043-22-886/12 złożonego przez Panią Sena-

tor Grażynę Sztark podczas 22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w spra-
wie zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w związku z wyni-
kami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie w Powie-
cie Drawskim, uprzejmie informuję.

Zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko-
ły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuń-
czej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) wychowankiem 
jest osoba przyjęta do placówki i z dniem przyjęcia wpisana do księgi wychowanków.

W odniesieniu do nieletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowaw-
czego, jako datę rozpoczęcia pobytu w ośrodku należy przyjąć termin przybycia do 
ośrodka. Regulacja zawarta w §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, prze-
noszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 
(Dz. U. Nr 296, poz. 1755), opisuje czynności wykonywane przez dyrektora ośrodka 
bezpośrednio po przybyciu nieletniego do danego ośrodka. Jedną z nich jest powiado-
mienie właściwych organów, obowiązanych do kontroli spełniania obowiązku szkol-
nego lub obowiązku nauki o przyjęciu nieletniego do ośrodka. Jest to równoznaczne 
z ustaleniem szkoły, do której uczęszcza nieletni, czyli wykazaniem go jako ucznia 
szkoły specjalnej w danym młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz przekazaniu 
do tych organów informacji o zakończeniu uczęszczania do szkoły, o której mowa 
w art. 92 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 
Nr 139, poz. 814).

W Systemie Informacji Oświatowej należy zatem wykazywać wychowanków przy-
jętych do ośrodka. Dopóki bowiem nieletni nie stawi się w ośrodku i dyrektor tego 
ośrodka, zgodnie z przywołanym powyżej §4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w mło-
dzieżowym ośrodku wychowawczym, nie powiadomi właściwych organów o jego przy-
jęciu, dyrektor szkoły do której dotychczas uczęszczał nieletni nie ma podstaw do 
przekazania informacji o nieuczęszczaniu ucznia i byłby on wykazywany podwójnie. 
Uniemożliwiłoby to ustalenie szkoły, do której faktycznie uczęszcza ten uczeń.

Jednocześnie uprzejmie nadmieniam, że zgodnie z treścią przywołanej w oświad-
czeniu odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej do dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie: „Niepubliczne ośrodki wychowawcze powin-
ny otrzymywać dotacje (…) na każdego wychowanka placówki (korzystającego z za-
kwaterowania w tych ośrodkach)(…). Dotacje, o których mowa przysługują na każdego 
ucznia i wychowanka wykazanego w dokumentacji przebiegu nauczania, niezależnie 
od jego nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej. Dotacja przysługuje, 
jeżeli wychowanek jest skierowany do ośrodka”.

Należy zauważyć, że pominięcie większości powyższych treści zmienia kontekst 
znaczeniowy ostatniego zdania, odnoszącego się do skierowania nieletniego do ośrod-
ka przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestie podniesione przez Starostę Drawskie-
go, dotyczące potrzeby uwzględnienia specyficznej sytuacji młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych w związku z realizacją przez te placówki obowiązku wynikającego 
z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nie-
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letnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kiero-
wania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, polegającego na zapewnieniu możliwości przyjęcia nielet-
niego do ośrodka w dowolnej chwili w ciągu miesiąca od wskazania nieletniemu miej-
sca w danym ośrodku, są obecnie przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do 
Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych.

Przedstawiona przez Pana Starostę Drawskiego propozycja uregulowania kwestii 
kosztów związanych z pozostawaniem przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze w go-
towości do przyjęcia wychowanka w algorytmie podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej w okresie do jednego miesiąca, pomiędzy uzyskaniem przez nieletniego wska-
zania miejsca w określonym ośrodku a przybyciem do tego ośrodka, zostanie wykorzy-
stana w toku dalszych prac nad optymalizacją rozwiązania systemowego w zakresie 
resocjalizacji.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jest w Krakowie znana w Polsce i w świecie nekropolia Cmentarz Rako-

wicki. Integralną jej część stanowi cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty. Na 
cmentarzu znajdują się:

— kwatera powstańców styczniowych (17 grobów),
— cmentarz austriacki z I wojny światowej (cmentarz wojenny nr 388),
— cmentarz z wojny polsko-bolszewickiej,
— cmentarze z II wojny światowej:
— kwatera żołnierzy Wojska Polskiego (146 grobów),
— kwatera żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej (opiekę nad nimi reguluje 

umowa polsko-brytyjska),
— kwatera żołnierzy radzieckich (156 mogił, 1578 żołnierzy),
— kwatery żołnierzy niemieckich (2750 żołnierzy),
— kwatery 4 i 4a – miejsce spoczynku lotników z okresu przedwojenne-

go i powojennego,
— pojedyncze groby żołnierzy i osób zasłużonych.
Szczególną uwagę zwracam na kwatery 4 i 4a. Są to groby żołnierzy 

z okresu obrony Lwowa w 1918 r., lotników, którzy tworzyli podwaliny pol-
skiego lotnictwa w okresie II RP.

Pamiętam ten fragment cmentarza z późnych lat sześćdziesiątych ubieg-
łego wieku. Bywałem tam jako student. Groby leżących tam lotników były 
uporządkowane, o ich wygląd i świeczki na nich dbali harcerze. Szukając 
wspomnień tamtych lat, trafiłem na tę kwaterę ponownie. Obraz, jaki spo-
tkałem, zadziwił i przeraził. Bohaterowie wojny bolszewickiej, uczestnicy 
walk o Lwów w 1918 r., pierwsi lotnicy tworzącego się polskiego lotnictwa 
– niemal każdy odznaczony najwyższymi odznaczeniami za zasługi dla Oj-
czyzny – dzisiaj całkowicie zapomniani. Opuszczeni. Groby zapadające się. 
Nagrobki nieczytelne, puste i ciemne 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 
na Boże Narodzenie oraz w święta Wielkiej Nocy.

Teraz, w wolnej Polsce, w czasie kiedy tyle mówimy o rozsianych po 
świecie, zwłaszcza na Wschodzie, polskich cmentarzach, tu, na terenie jed-
nej z najpiękniejszych polskich nekropolii, licznie odwiedzanej przez tury-
stów z całego świata, pod bokiem znanej w świecie krakowskiej jednostki 
wojskowej – Czerwonych Beretów – obraz zapomnienia i niechlujstwa.

W latach komunizmu porządku w tej części cmentarza, wbrew władzy 
państwowej, z potrzeby szacunku dla historii pilnowali harcerze. Dzisiaj har-
cerstwa już nie stać na to, by tę pracę kontynuować. Wydaje mi się jednak, 
że kilka razy do roku kilku żołnierzy krakowskiej jednostki wojskowej za-
miast zwykłej musztry codziennej mogłoby spędzić po kilka godzin na po-
rządkowaniu tego terenu. Nawet zanikające na nagrobkach napisy można 
by własnym, jednostki sumptem odnowić. To nie wymaga żadnych istotnych, 
dodatkowych środków finansowych. Tu wystarczą dobre chęci. Leżący tam 
piloci, żołnierze, ułani swoimi czynami i ofiarą zasłużyli na to, by noszący 
dzisiaj mundury polskiej armii żołnierze pamiętali o nich.

Jako senator RP zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zapoznanie 
się z problemem i ewentualne wskazanie sposobów jego rozwiązania.

Z poważaniem 
Aleksander Świeykowski
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Odpowiedź

Warszawa, 2013.01.09

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Aleksandra Świey-

kowskiego podczas 22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 li-
stopada br. dotyczące opieki nad grobami na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
(BPS/043-22-887/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Przedstawiony przez Pana Senatora problem jest bardzo bliski wszystkim żołnie-
rzom Wojska Polskiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że groby zmarłych powinny być 
otaczane opieką i należnym im szacunkiem, szczególnie gdy są to mogiły żołnierzy 
walczących o wolność. Dlatego też z dużym ubolewaniem przyjąłem do wiadomości 
informację o złym stanie mogił na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie jest cmentarzem komunalnym i zgodnie z usta-
wą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 118. poz. 687 ze zm.) jest utrzymywany oraz zarządzany przez Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych w Krakowie, który jest zakładem budżetowym Miasta Krakowa. Do sta-
tutowych zadań Zarządu, należy m.in. przygotowanie i realizacja inwestycji, remon-
tów i eksploatacji terenów cmentarnych, utrzymanie właściwego stanu technicznego 
oraz użytkowego i estetycznego obiektów oraz urządzeń i terenów cmentarnych.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) groby i cmentarze wojenne 
pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór nad nimi, polegający na spraw-
dzaniu i kontrolowaniu sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom i innym 
związkom wyznaniowym, wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wo-
jennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. Jednak bezpośredni dozór nad 
stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy. Dotyczy to również kwater 
wojskowych znajdujących się w części Cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty 
w Krakowie.

Obowiązujące przepisy prawa wyraźnie wskazują, że główny ciężar obowiązków 
związanych z utrzymywaniem cmentarzy komunalnych spoczywa na organach sa-
morządu terytorialnego. Brak jest zatem jednoznacznej kompetencji do realizowania 
wskazanych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemniej jednak, mając ma względzie potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych 
żołnierzach oraz otaczanie należnym szacunkiem ich mogił, na mocy rozporządzenia 
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia gar-
nizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich do-
wódców (Dz. U. Nr 206, poz. 1592 ze zm.), Minister Obrony Narodowej zobowiązał 
dowódców garnizonów do współdziałania z właściwymi organami administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił 
żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej. Działania podejmowane przez dowódców 
garnizonów w tym zakresie mogą jednakże dotyczyć głównie monitorowania stanu 
cmentarzy i miejsc pamięci, określania potrzeb związanych z ich bieżącym utrzyma-
niem, a w miarę posiadanych środków, np. zapalania zniczy przy okazji obchodów 
świąt narodowych i państwowych.

W związku z powyższym pragnę wskazać, że na wniosek organów zarządzających 
Cmentarzem Rakowickim. Dowódca Garnizonu Kraków mógłby udzielić możliwego 
wsparcia w zakresie opieki nad grobami wojskowymi.

Ponadto informuję, że Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w celu zapo-
biegania w przyszłości powstawania takich sytuacji, nie tylko na Cmentarzu Rako-
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wickim, ale na terenie całego kraju, wystąpił do dowódców rodzajów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej z poleceniem objęcia tych miejsc stosownym nadzorem. Mel-
dunek we wskazanej sprawie zostanie złożony Szefowi Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego w dniu 30 kwietnia br.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan 
Marszałek za wystarczające.

Z poważaniem 
 
z up. Czesław Mroczek 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Kazimierza Jaworskiego 
oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Kierujemy do Pana wystąpienie w sprawie, w której zwróciła się o inter-

wencję pani Jadwiga G., zamieszkała w Łodzi. Wskazana osoba w okresie 
od stycznia do sierpnia 2012 r. pełniła funkcję głównej księgowej w Domu 
Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi (jednostka sektora finansów publicznych). 
Została wybrana na to stanowisko w wyniku naboru przeprowadzonego na 
podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o finansach 
publicznych. Jednakże w wyniku donosu anonimowych osób, złożonego do 
MOPS w Łodzi (jednostka nadrzędna wobec domu dziecka), pani Jadwiga G. 
z uwagi na wątpliwości co do spełniania przez nią warunków do zajmowa-
nia stanowiska przestała pełnić funkcję głównego księgowego. Stało się tak, 
mimo iż pierwotnie w wyniku naboru pani J. G. została uznana za osobę 
spełniającą wymagania do objęcia stanowiska głównego księgowego.

Organizator naboru uznał, iż spełniła ona wszystkie wymagania formal-
ne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego 
księgowego, w tym przede wszystkim wynikające z przepisu art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podkreślenia 
wymaga, iż ma ona wykształcenie średnie – ukończyła technikum gastrono-
miczne, a ponadto dysponuje wystarczającym przygotowaniem zawodowym 
i doświadczeniem na tym stanowisku, tj. ma 35 lat pracy w księgowości, 
w tym prawie 10 lat na stanowisku zastępcy głównego księgowego i głów-
nego księgowego oraz prawie 10 lat pracy w MOPS w Łodzi na stanowisku 
podinspektora i starszego inspektora w zespole ds. kontroli wewnętrznej.

Należy wskazać, iż pani J. G. przygotowanie do zawodu księgowego uzy-
skała na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce:

1) na kursie „Ogólne zasady księgowości” w okresie od dnia 17 lutego 
1987 r. do dnia 26 maja 1987 r. – 100 godzin nauczania, w tym ogólne za-
sady księgowości (70 godzin) oraz ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
(30 godzin);

2) na kursie „Rozliczenia kosztów podróży służbowych” – podnoszenie 
kwalifikacji w okresie od dnia 14 października 1987 r. do dnia 25 listopada 
1987 r. – 31 godzin nauczania;

3) na kursie „Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych” – dosko-
nalenie kwalifikacji w okresie od dnia 21 września 1988 r. do dnia 22 marca 
1989 r. – 190 godzin nauczania, w tym rachunkowość przedsiębiorstw prze-
mysłowych (120 godzin), zasady finansowania (40 godzin) i zagadnienia 
prawne (30 godzin).

Ponadto wskazana osoba była uczestnikiem szkolenia „Nowe zasady 
prowadzenia rachunkowości w 2013 r. w JSFP wynikające z rozporządze-
nia ministra finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. i innych aktów prawnych” 
zorganizowanego w dniu 12 kwietnia 2012 r. przez Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, oddział w Łodzi. Oprócz tego pani Jadwiga G. uzyskała cer-
tyfikat w zakresie ewidencji wydatków i dochodów w jednostkach budżeto-
wych zgodnie ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości.

W związku z tak zasygnalizowanym problemem uprzejmie prosimy 
o analizę przedstawionej sprawy i rozważenie, czy zainteresowana, która 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu księgowej uzyskała po od-
byciu kursów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w latach 1987–1989 
(zdane egzaminy z ogólnych zasad rachunkowości, ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw, rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych, zasad fi-
nansowania, zagadnień prawnych i rozliczania kosztów), a tym samym osiąg- 
nęła I i II stopień księgowości, spełnia wymogi dotyczące pełnienia funkcji 
głównego księgowego z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
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Należy także podkreślić, iż zainteresowana, mająca ukończoną szkołę 
średnią (technikum gastronomiczne), poprzez ukończenie wskazanych kur-
sów uzupełniła swoje wykształcenie o profil ekonomiczny (kursy organizo-
wane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obok wiedzy z zakresu 
księgowości dają również przygotowanie ekonomiczne), a tym samym zdo-
była prawo do wykonywania zawodu księgowego.

W naszej ocenie zachodzi wątpliwość, czy zasadnie kwestionuje się kwa-
lifikacje pani Jadwigi G. do zajmowania stanowiska głównego księgowego. 
Tym bardziej że w czasach ukończenia przez nią wskazanych kursów nie 
istniała jeszcze ustawa o finansach publicznych, która regulowałaby kwe-
stię kwalifikacji do bycia głównym księgowym.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe informacje w zakresie stawianych 
kwestii.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�

Warszawa, 9 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn.: BPS/043-22-888/12), 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 22. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 30 listopada 2012 r. dotyczące wymogów niezbędnych do objęcia funkcji głów-
nego księgowego, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę uprzejmie zauważyć, że wymagania niezbędne do zajmowania 
stanowiska głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych regulują 
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.). Mianowicie, art. 54 tej ustawy normuje zakres obowiązków 
i kompetencje głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz określa 
warunki konieczne do zajmowania tego stanowiska. Zgodnie z ustawową definicją, 
głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu 
kierownik jednostki powierza enumeratywnie określone obowiązki i odpowiedzialność 
w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami 
pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i fi-
nansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów doty-
czących operacji gospodarczych i finansowych (art. 54 ust. 1 ww. ustawy).
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Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finan-
sów publicznych powinna spełniać wymagania określone w art. 54 ust. 2 wspomnianej 
ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności jeden z poniższych warunków:

1) ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe stu-
dia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne 
studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2) ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać 
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg ra-

chunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto pragnę podkreślić, że w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o orga-
nizacji i trybie pracy Rady Ministrów o zakresie działania ministrów, ustawy o dzia-
łach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, 
poz. 1116), osoby pełniące funkcję głównego księgowego mogły uzupełnić wymogi do-
tyczące wykształcenia i praktyki w księgowości zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że ostatecznej weryfikacji zakre-
su wykształcenia i praktyki – dla potrzeb zatrudnienia w jednostce sektora finansów 
publicznych – może dokonać pracodawca, na podstawie przedłożonych dokumentów. 
Należy przy tym mieć na względzie, że główny księgowy jednostki sektora finansów 
publicznych, o którym mowa w art. 54 ustawy o finansach publicznych, to funkcja 
(stanowisko), a nie tytuł zawodowy, nabyty i przypisany do konkretnej osoby. Tym sa-
mym o możliwości nawiązania, jak i kontynuacji zatrudnienia decydują obowiązujące 
w danym czasie przepisy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach działalności senatorskiej zapoznaliśmy się ze sprawą przed-

siębiorcy z powiatu pleszewskiego, pana Bernarda P., prowadzącego skup 
złomu, w stosunku do którego organy podatkowe, to jest Urząd Skarbowy 
w Pleszewie i Izba Skarbowa w Poznaniu, prowadzą postępowania, w ra-
mach których zakwestionowane zostały odliczenia VAT od dostaw złomu 
wykonywanych przez jednego z dostawców w latach 2006–2008.

Z przedstawionych informacji wynika, że przedsiębiorca, pan P., działał 
w dobrej wierze i nie był świadomy nieprawidłowości, jakich mógł się dopu-
ścić jego dostawca, nieżyjący już Marek U. Według posiadanych informacji 
zmarł on śmiercią samobójczą związaną z represyjnymi działaniami aparatu 
skarbowego wobec jego osoby.

Z przedstawionych informacji, potwierdzonych także publikacją gazety 
„Życie Pleszewa” z dnia 9 listopada 2012 r. zatytułowaną „Zniszczeni przez 
Państwo?”, wynika, że pan P. wykazał i udowodnił władzom skarbowym, że 
działał w dobrej wierze i zgodnie z prawem. Mimo to odliczenia podatku VAT 
w stosunku do niego zostały zakwestionowane, co skutkowało nałożeniem 
zobowiązań podatkowych o łącznej kwocie blisko 1,5 miliona zł, które to 
zobowiązania są równoznaczne ze zniszczeniem firmy rodzinnej zatrudnia-
jącej siedmiu pracowników.

Prosimy, by Pan Minister Finansów, po pierwsze, poinformował nas, 
jaki jest aktualny stan postępowań podatkowych dotyczących pana Bernar-
da P., po drugie, sprawdził, czy decyzje podjęte w stosunku do tego przed-
siębiorcy nie naruszają zasad potwierdzonych wyrokiem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2012 r. w połączonych spra-
wach C-80/11 i C-142/11 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 250 
z 18 sierpnia 2012 r.). Zgodnie z tymi zasadami nie można bowiem odmówić 
prawa do odliczenia podatku VAT bez udowodnienia przez organ podatkowy 
na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik wiedział lub powinien 
był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia 
wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny 
podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu. Zdaje się, że panu P. tej 
wiedzy lub też powinności posiadania tej wiedzy w postępowaniu podatko-
wym nie udowodniono.

Prosimy też o informacje, czy w stosunku do pana P. toczyło się postę-
powanie karnoskarbowe bądź karne, w ramach którego udowodniono mu 
bądź zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zmierzające 
do wyłudzenia podatku VAT. Czy toczyło się bądź toczy w tej sprawie jakieś 
postępowanie?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń
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Odpowiedź�

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 4 grudnia 2012 r., przekazują-

cym oświadczenie złożone przez Senatora Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie 
z innymi senatorami, podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., 
w sprawie działań organów podatkowych podejmowanych wobec Pana Bernarda P., 
uprzejmie przedkładam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie, uwzględniając zakres zgłoszonych zagadnień, pragnę poinformować, 
że publikację w tygodniku „Życie Pleszewa” z dnia 9 listopada 2012 r. oparto jedynie 
o relację Pana Bernarda P. Wspomniana publikacja prasowa została w dniu 20 listo-
pada 2012 r. sprostowana przez gazetę poprzez zamieszczenie wyjaśnień Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Pleszewie, który z uwagi na ograniczenia wynikające przepisów 
o tajemnicy skarbowej nie mógł w pełni odnieść się do twierdzeń oraz ocen zawartych 
w ww. artykule. Tym niemniej wykazał, iż artykuł zawiera nieprawdziwe, nierzetelne 
i niesprawdzone informacje.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż w związku z podniesionymi 
w oświadczeniu z dnia 30 listopada 2012 r. zagadnieniami, dotyczącymi działań po-
dejmowanych przez organy podatkowe oraz rozstrzygnięć wydawanych wobec Pana 
Bernarda P., przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające.

Wskazać w tym miejscu należy, iż problematyka obrotu złomem oraz podmiotów 
gospodarczych działających w tym obszarze, pozostaje już od kilku lat w sferze zain-
teresowania organów podatkowych. Obszar ten został bowiem zidentyfikowany jako 
stwarzający zagrożenie dla systemu podatkowego oraz uznany w skali kraju za mający 
negatywny wpływ na system podatkowy. Podejmowane działania mają także na celu 
wskazanie podatnikom, w jakich obszarach powinni zwrócić szczególną uwagę na 
poprawność swoich rozliczeń podatkowych.

Wszystkie urzędy skarbowe w kraju prowadzą systematyczne działania w zakresie 
zwalczania nieprawidłowości w zakresie obrotu złomem, przeprowadzając czynności 
sprawdzające oraz wszczynając kontrole podatkowe, zgodnie z posiadanymi kompe-
tencjami. W ramach kontroli czy postępowań podatkowych podejmowane są działania 
mające na celu ustalenie przebiegu oraz sprawdzenie rzetelności zawartych transak-
cji. Informacje wynikające z przeprowadzonych dotąd postępowań potwierdziły nie-
prawidłowości w tym obszarze.

Powyższe nie oznacza, iż wszystkim firmom zajmującym się zakupem i sprzeda-
żą złomu przypisywany jest czynny i świadomy udział w nielegalnym obrocie. Każda 
sprawa podatkowa wymaga indywidualnego podejścia, niezależnego od innych choćby 
podobnych spraw.

Przechodząc do meritum i odpowiadając jednocześnie na pytania zawarte w otrzy-
manym oświadczeniu, uprzejmie wyjaśniam.

Według dokonanych ustaleń, w stosunku do Pana Bernarda P. prowadzonych było 
lub jest kilka postępowań podatkowych, w toku których zbierano materiał dowodowy, 
dokonywano jego oceny i każdorazowo odrębnie rozpatrywano kwestie prawidłowości 
dokonywanych rozliczeń podatkowych, w tym również działań samego podatnika oraz 
jego kontrahenta.

Odnosząc się zatem do podniesionych przez Panów Senatorów kwestii prawidłowo-
ści prowadzonych postępowań podatkowych wobec Pana Bernarda P. oraz ich zwery-
fikowania w świetle wyroków ETS, w szczególności wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11, wskazać przede wszystkim należy, iż 
procedury obowiązujące w sprawach podatkowych, zostały uregulowane w ustawie 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.). 
Należy podkreślić, że każda sprawa podatkowa prowadzona jest w sposób uwzględ-
niający obowiązujące przepisy prawa materialnego i procesowego oraz stan faktyczny 
konkretnej sprawy. W toku postępowania organ podatkowy zobligowany jest, na mocy 
art. 122 powołanej ustawy, do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 
sprawy, dochowując przy tym ustawowych standardów postępowania podatkowego, 
jakim są tzw. zasady ogólne.

Nadmienić jednocześnie należy, iż stosownie do art. 181 ustawy Ordynacja podat-
kowa materiałem dowodowym w postępowaniu mogą być m.in. materiały zgromadzo-
ne w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skar-
bowe lub wykroczenia skarbowe. Niemniej jednak należy zauważyć, że postępowanie 
karne i postępowanie podatkowe są odrębnymi postępowaniami, opartymi na innych 
przesłankach. O ile celem postępowania podatkowego jest prawidłowe określenie na-
leżności podatkowych, o tyle istotą postępowania karnego jest ustalenie niewinności 
lub winy określonych osób.

Ponadto, stosownie do art. 127 powołanej ustawy, postępowanie podatkowe jest 
dwuinstancyjne. Wobec powyższego, należy wskazać, iż Minister Finansów nie jest 
uprawniony do wywierania wpływu na czynności organów podatkowych podejmowa-
ne w toku postępowań podatkowych i pozbawiania ich w ten sposób samodzielności 
w orzekaniu. Działanie takie byłoby także sprzeczne z zasadą równości względem in-
nych podatników, a przede wszystkim dawałoby podstawy do stwierdzenia nieważno-
ści wydanych w tych postępowaniach decyzji podatkowych.

Równocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 3 §2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 270), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej po-
przez orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Od wydanego przez 
wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyżej opisane procedury zapewniają zatem rzetelną weryfikację dokonywanych 
przez organy podatkowe ustaleń faktycznych oraz interpretacji przepisów prawa po-
datkowego mających zastosowanie w konkretnej sprawie podatkowej.

Niezależnie od powyższego, pragnę nadmienić, iż zebrane informacje na temat po-
stępowań prowadzonych w sprawie będącej przedmiotem oświadczenia z dnia 30 li-
stopada 2012 r., nie dają podstaw do uznania, że są one prowadzone w sposób nie-
właściwy.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Senatora, że udzielenie bardziej szczegóło-
wej informacji w sprawie prowadzonych postępowań podatkowych oraz karnych skar-
bowych, stanowiłoby naruszenie przepisów o tajemnicy skarbowej. Zgodnie bowiem 
z treścią art. 293 i 294 ustawy Ordynacja podatkowa, indywidualne dane zawarte 
m.in. w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płat-
ników lub inkasentów, aktach postępowania podatkowego objęte są tajemnicą skar-
bową i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom wskazanym w Dziale 
VII ww. ustawy.

Przedkładając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowany stan faktyczny 
sprawy będzie wystarczającym wyjaśnieniem poruszonych w oświadczeniu Senatora 
Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz innych senatorów zagadnień.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy informacje, jakoby dyrektorzy w izbach skarbowych, 

w tym dyrektor w łódzkiej izbie skarbowej, korzystali z usług prawnych 
świadczonych na ich zlecenie przez profesjonalne kancelarie prawnicze. 
Wyżej wymienione usługi miały przede wszystkim polegać na formułowa-
niu pism w ramach postępowania administracyjnego. Konkretnie miało to 
również mieć miejsce w sprawach wszczętych na podstawie wniosków 
składanych przez łódzkich transportowców o wznowienie postępowań po-
datkowych w związku z zapadłym wyrokiem TSUE w sprawach C-80/11 
i C-142/11.

Oczywiście miało się to odbywać w ramach redagowania stanowiska 
podpisywanego następnie przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Uzyskane informacje budzą nasze najgłębsze zdziwienie i w związku 
z tym prosimy o stanowisko Pana Ministra w przedstawionej sprawie.

Potwierdzenie tych informacji wskazywałoby na to, że organ administra-
cji podatkowej II instancji, w którego dyspozycji pozostaje profesjonalny apa-
rat urzędniczy, nie jest w stanie samodzielnie wypowiadać się w kwestiach, 
do których został powołany.

Panie Ministrze, mając na względzie powyższe uwagi, uprzejmie prosi-
my o zajęcie stanowiska w następujących sprawach.

1. Czy znana jest Panu Ministrowi wskazana praktyka dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi powierzania zewnętrznym podmiotom świadczenia usług 
prawnych, w tym przede wszystkim w ramach postępowań wznowienio-
wych dotyczących transportowców z ziemi łódzkiej?

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy 
o wskazanie, jaka jest podstawa prawna do zlecania przez organy admini-
stracji podatkowej świadczenia usług prawnych podmiotom zewnętrznym, 
oczywiście w ramach przedmiotu działalności tych organów.

3. Jakie czynności wykonywali prawnicy podmiotów zewnętrznych?
4. Jakie działania nadzorcze zamierza podjąć Pan Minister w zakresie 

sygnalizowanego problemu, aby te praktyki nie miały miejsca w przyszłości?
Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej 

sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow
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Odpowiedź

Warszawa, 9 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 4 grudnia 2012 r., przekazują-

cym oświadczenie złożone przez Senatorów: Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Pana Roberta Mamątowa podczas 22. posiedzenia Sena-
tu RP, w sprawie korzystania przez organy podatkowe z usług profesjonalnych kance-
larii prawnych, uprzejmie przedkładam następujące wyjaśnienia.

W przedmiotowym oświadczeniu podniesiono, iż z usług takich korzystał w szcze-
gólności Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przy formułowaniu pism w ramach postę-
powań podatkowych, w tym przede wszystkim wszczętych na podstawie wniosków 
składanych przez „łódzkich transportowców” o wznowienie postępowań podatkowych 
w związku z zapadłym wyrokiem TSUE w sprawach C-80/11 i C-142/11.

Ustosunkowując się do powyższego wskazać należy, że według wyjaśnień przed-
stawionych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w postępowaniach prowadzo-
nych wobec wskazanych podmiotów, organ nie zlecał kancelariom prawniczym for-
mułowania jakichkolwiek pism administracyjnych, ani nie korzystał z pomocy praw-
nej zewnętrznych podmiotów świadczących usługi prawne.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż kwestie dotyczące postępowań podatkowych 
prowadzonych wobec firm transportowych województwa łódzkiego, dokonywanych 
w ich efekcie ustaleń w zakresie obrotu paliwami oraz wydanych rozstrzygnięć były 
wielokrotnie przedmiotem analizy Ministra Finansów, w związku m.in. z pismami 
Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej lub poszczególnych jego członków, 
wystąpieniami poselskimi i senatorskimi. Każdorazowo Minister Finansów udzielał 
stosownych odpowiedzi w tym zakresie.

Przedkładając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowany stan faktyczny 
sprawy będzie wystarczającym wyjaśnieniem poruszonych w oświadczeniu Senatorów 
Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Wojciecha Skurkiewicza oraz Pana Roberta 
Mamątowa zagadnień.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza 

oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niejednokrotnie zwracaliśmy się do Pana Ministra z oświadczeniami do-

tyczącymi transportowców z ziemi łódzkiej. Wskazujemy, że sprawa dotyczy 
kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT 
naliczonego w transakcjach zakupu paliwa w sytuacji, gdy to dostawca to-
waru nie dopełnił formalności lub naruszył przepisy podatkowe. W odpowie-
dziach udzielanych przez Pana Ministra wskazywano, że działania organów 
podatkowych w przedmiotowych sprawach są prawidłowe, co potwierdzają 
wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA w Warszawie.

W tym czasie nastąpiła zmiana oceny działań aparatu skarbowego 
przez wymiar sprawiedliwości, w tym międzynarodowy. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w dwóch wyrokach z dnia 26 czerwca 2012 r. (I FSK 1200/11 
oraz I FSK 1201/11) uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie w sprawach analogicznych do spraw transportowców z ziemi 
łódzkiej. Zmiana linii orzeczniczej NSA wynika z kolei z wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach 
C-80/11 i C-142/11. TUSE w swoim orzeczeniu wskazał, że w świetle dy-
rektywy nr 2006/112 organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wy-
magać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku 
VAT badał, czy wystawca faktury za towary i usługi, których odliczenie ma 
dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem 
transakcji i jest je w stanie dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku 
złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT.

W odpowiedzi na oświadczenie złożone po wydaniu wyroku przez Try-
bunał Sprawiedliwości wskazał Pan, że wyrokowi trybunału nadaje się zbyt 
duże znaczenie i że nie zmienia ono sytuacji transportowców. Zwracamy uwa-
gę, że po wyroku TSUE zapadło kilka orzeczeń Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego (między innymi wyrok NSA z 27 lipca 2012 r. I FSK 1769/11), które 
potwierdziły słuszność zawartych w nim tez i które powinny przełożyć się na 
zmianę stanowiska dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w tym na dopuszcze-
nie do wznowienia postępowań podatkowych w przedmiotowej sprawie oraz 
wydanie decyzji pozytywnych dla przedsiębiorstw transportowych.

Mając na względzie przedstawione fakty, prosimy o wskazanie, czy 
niepotwierdzanie stanowiska aparatu skarbowego i Pana Ministra również 
w orzeczeniach sądów administracyjnych spowodowały prawidłową ocenę 
znaczenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości oraz zmianę stanowiska 
polegającą na nieobciążaniu podatników negatywnymi konsekwencjami 
działań kontrahentów. W przypadku skierowania w przedstawionej sprawie 
wytycznych lub innych wystąpień do dyrektorów izb skarbowych prosimy 
o ich przekazanie oraz przedstawienie prezentowanego stanowiska mini-
sterstwa.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow
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Odpowiedź

Warszawa, 24 grudnia 2012 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka, znak: BPS/043-22-891/12 z dnia 4 grudnia 

br., przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza 
Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamą-
towa, dotyczące transportowców z ziemi łódzkiej, uprzejmie wyjaśniam.

Zgadzam się ze stanowiskiem przedstawionym w ww. oświadczeniu, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach 
połączonych C-80/11 i C-142/11 wskazał, że „w świetle dyrektywy 2006/112 organy 
podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający sko-
rzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary 
i usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami 
będącymi przedmiotem transakcji i jest je w stanie dostarczyć oraz czy wywiązuje się 
z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT” (pkt 61 wyroku).

Jednakże, jak już wskazywałem wcześniej odnosząc się do poruszonej w oświad-
czeniu z dnia 26 lipca 2012 r. przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz 
grupy senatorów, kwestii wpływu ww. wyroku Trybunału na sytuację przedsiębior-
ców z branży transportowej województwa łódzkiego (pismo nr PT10/0602/8/342/
MJJ/2012/BMI9-11120 z dnia 31 sierpnia 2012 r.), powyższego wyroku nie można 
interpretować w taki sposób, że przyznaje on bezwarunkowe prawo do odliczenia po-
datku wprowadzając jednocześnie generalne zwolnienie podatnika z obowiązku jakiej-
kolwiek weryfikacji wiarygodności swojego kontrahenta. Zdaniem Trybunału „tylko 
w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy podjął wszelkie działania, jakich można od niego 
w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje w których 
uczestniczy nie wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku VAT czy w innej 
dziedzinie, może on domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty prawa 
do odliczenia naliczonego podatku VAT” (pkt 53 wyroku).

Również krajowe sądy w wydawanych wyrokach zwracają uwagę na konieczność 
działania podatnika w dobrej wierze oraz zachowania szczególnej staranności. Przy-
kładowo w powołanym w oświadczeniu wyroku z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt I FSK 
1769/11, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „W obrocie paliwami niewątpliwie 
nabywca towarów, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia VAT, powinien 
dochować szczególnej staranności w celu upewnienia się, że dokonywane przez nie-
go transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa przez podmiot działający na 
wcześniejszym etapie obrotu, czyli upewnić się co do jego wiarygodności. Notoryjnie 
bowiem wiadomym jest, że obrót tego rodzaju towarem obarczony jest dużym ryzykiem 
w zakresie oszustów, w tym podatkowych”.

Twierdzenie Panów Senatorów, że stanowisko zawarte w wyżej cytowanym wyro-
ku Naczelnego Sądu Administracyjnego powinno przełożyć się na zmianę stanowiska 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi skutkującym wydaniem pozytywnych decyzji dla 
przedsiębiorstw transportowych należy uznać za nieuzasadnione. Wskazania bowiem 
wymaga, że w wydanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny – powołując się w da-
nej sprawie na wyrok Trybunału z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych 
C-80/11 i C-142/11 – nie rozstrzyga ostatecznie o prawie podatnika do obniżenia 
podatku należnego o naliczony. Powodem uchylenia rozpatrywanego wyroku był fakt, 
że „Sąd I instancji w ogóle nie rozważał obiektywnej przesłanki pozbawienia podatnika 
prawa do odliczenia podatku naliczonego tj. tego czy podatnik wiedział lub powinien 
był wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia podatku 
naliczonego związane były z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktur. (...) 
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W kontekście wyżej wskazanej wykładni prawa materialnego i procesowego Sąd do-
konując oceny zaskarżonej decyzji w świetle zebranego w sprawie materiału dowo-
dowego powinien zbadać, czy organy podatkowe prawidłowo oceniły to czy podatnik 
wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w nielegalnej transakcji”.

Biorąc pod uwagę powyższe nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem Panów Senato-
rów, że ww. wyrok stoi w sprzeczności ze stanowiskiem resortu finansów.

Dodatkowo wskazać należy, że stanowisko NSA wyrażone w ww. wyroku z dnia 
27 lipca 2012 r. nie może być rozciągane na wszystkie postępowania podatkowe pro-
wadzone wobec przedsiębiorstw transportowych. Kwestia oceny czy podatnik wiedział 
lub co najmniej powinien był wiedzieć, że uczestniczy w nielegalnej transakcji, czyli 
ocena dobrej wiary podatnika i zachowania szczególnej staranności przy dokonywa-
nych transakcjach wymaga bowiem każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia.

Chciałbym zatem poinformować, że prezentowane przeze mnie dotychczas stano-
wisko w tej kwestii nadal zachowuje aktualność.

Przedstawiając powyższe informuję również, że kwestia dotycząca tzw. firmanctwa 
w obrocie gospodarczym oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego 
z faktur VAT wystawionych przez firmanta będzie przedmiotem rozważań Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Łodzi z pytaniami prejudycjalnymi (sygn. akt I SA/Łd 1140/12).

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego 
oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, 
do ministra gospodarki oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwróciła się do nas pani Justyna P. z Kalisza, były przedsiębiorca, 

i przedstawiła sprawę zniszczenia prowadzonego przez nią przedsiębior-
stwa handlowego na skutek zaskakującej interpretacji przepisów o podat-
ku akcyzowym zastosowanych wobec sprzedawanego w jej firmie wyrobu 
określonego jako podpałka do grilla. Sprawa była prowadzona w Izbie Cel-
nej w Poznaniu; sygnatura 390000-AK-9116-194/05.

Wiemy, że w sprawie tej zapadły ostatecznie prawomocne decyzje ad-
ministracyjne i sądowe, konsekwencją których było obciążenie firmy pani 
Justyny P. należnościami podatkowymi w kwocie ponad 500 tysięcy zł, co 
w konsekwencji doprowadziło do upadku jej firmy i zaprzestania przez nią 
prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, ale mamy na tle tej 
sprawy kilka pytań do Pana Ministra Finansów.

Po pierwsze, czy prawdą jest, że w urzędach skarbowych interpretacja 
opodatkowania podpałki do grilla podatkiem akcyzowym była dowolna i od 
jednych przedsiębiorców pobierano ten podatek, podczas gdy od innych nie?

Po drugie, czy prawdziwy jest zarzut, że Urząd Kontroli Skarbowej 
w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Kaliszu, pismami z dnia 27 sierpnia 
2003 r., sygn. KN4-7131/27/2003, oraz z dnia 26 sierpnia 2003 r., sygn. 
KN4-7131/28/2003, wytworzył u przedsiębiorców błędne przeświadczenie, 
że podpałka do grilla produkowana ze skażonego spirytusu, w którego cenie 
był już zapłacony podatek akcyzowy, nie podlega ponownemu opodatkowa-
niu akcyzą?

Po trzecie, czy tego rodzaju dwukrotne opodatkowanie akcyzą spirytusu 
skażonego używanego do produkcji podpałki do grilla ma jakiekolwiek uza-
sadnienie ekonomiczne w sytuacji, gdy według szacunku przedsiębiorców 
powoduje około dziesięciokrotny wzrostu ceny tej podpałki?

Po czwarte – i to pytanie kierujemy do Pana Ministra Finansów i do Pana 
Ministra Gospodarki – czy wiadomo, ile przedsiębiorstw handlowych w Pol-
sce upadło na skutek niespodziewanego dla nich obciążenia ponownie nali-
czonym podatkiem akcyzowym od sprzedawanej podpałki do grilla?

Do Pana Prokuratora Generalnego zwracamy się zaś z prośbą o sprawdze-
nie w trybie nadzoru prawidłowości postępowania w sprawie V Ds 300/12 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie w tej sprawie dotyczyło 
zarzutów działania w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej ska-
żonym spirytusem. Po siedmiu latach postępowanie wobec wielu osób ob-
jętych zarzutami zostało umorzone z powodu niepopełnienia przypisanych 
im przestępstw. Prosimy o refleksje prokuratora generalnego, jaka jest jego 
ocena takiego postępowania prokuratury warszawskiej, w której przez sie-
dem lat nęka się ludzi, traci czas i publiczne pieniądze, żeby po siedmiu 
latach dojść do wniosku, iż żadne przestępstwo przez tych ludzi nie zostało 
popełnione.

Z góry dziękujemy za przekazane wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowiedź�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 3 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-22-892-MF/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. dotyczą-

ce oświadczenia Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego wspólnie z innymi 
senatorami podczas 22. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Kwestię obrotu alkoholem etylowym skażonym, w tym również zużywanym do 
produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi regulują akty prawne, 
tj. ustawa i rozporządzenia. Właściwy organ podatkowy, zgodnie z art. 120 ustawy Or-
dynacja podatkowa, powinien zatem działać na podstawie i w granicach postanowień 
ww. aktów prawnych. W konsekwencji prawa i obowiązki podmiotu uczestniczącego 
w obrocie alkoholem etylowym skażonym osadzane powinny być na stanie prawnym 
obowiązującym dla danego zdarzenia faktycznego.

Dlatego też odpowiedź na pytanie pierwsze, czy prawdą jest, że w urzędach skar-
bowych interpretacja podpałki do grilla podatkiem akcyzowym była dowolna i od jed-
nych przedsiębiorców pobierano podatek, podczas gdy od innych nie, zależy w dużej 
mierze od tego czy pytanie to dotyczy identycznych stanów faktycznych i prawnych, 
czy też łączy je jedynie hasło – opodatkowanie podpałki do grilla. O rozbieżnej inter-
pretacji przepisów możemy bowiem mówić dopiero wówczas, gdy organy podatkowe 
odmiennie interpretują przepisy prawa podatkowego dla identycznych stanów fak-
tycznych spraw.

W zakresie natomiast pytania drugiego, czy prawdziwy jest zarzut, że Urząd Kontro-
li Skarbowej w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu, pismami z dnia 27 sierpnia 
2003 r., sygn. KN4-7131/27/2003 oraz z dnia 26 sierpnia 2003 r. KN4-7131/28/2003 
wytworzył u przedsiębiorców błędne przeświadczenie, że podpałka do grilla produko-
wana ze skażonego spirytusu, w którego cenie był już zapłacony podatek akcyzowy, 
nie podlega ponownemu opodatkowaniu akcyzą należy przede wszystkim wyjaśnić, co 
następuje.

W porządku prawnym obowiązującym w roku 2003 obowiązek podatkowy, sto-
sownie do art. 35 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym w zakresie akcyzy ciążył na 

1. producencie wyrobów akcyzowych,
2. importerze wyrobów akcyzowych,
3. sprzedawcy wyrobów akcyzowych,
4. podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych,
5. nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego 

lub pobrano w kwocie niższej niż należna,
6. podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano 

podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,
7. podmiocie, u którego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory 

wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13–15 i 17,
8. podmiocie zużywającym spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach nieza-

wierających najwyższej stawki podatku akcyzowego.
Jak zatem wynika z powyższego ustawodawca krajowy wymienił enumeratywnie 

w jakich przypadkach dochodzi do powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie 
wykaz wyrobów akcyzowych zawierał załącznik nr 6 od przedmiotowej ustawy. Do 
wyrobów tych ustawodawca zaliczył m.in. alkohol etylowy.

Przypadki zwolnienia z obowiązku podatkowego wskazane natomiast zostały w §12 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcy-
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zowego. Na podstawie ust. 1 tego przepisu prawodawca krajowy zwolnił z obowiązku 
podatkowego w podatku akcyzowym podatników będących sprzedawcami wyrobów 
akcyzowych, z wyjątkiem podmiotów sprzedających m.in.:

∙ wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, od których nie 
zapłacono podatku akcyzowego,

∙ spirytus zakupiony po cenie niezawierającej podatku akcyzowego oraz po cenie 
zawierającej podatek w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla 
spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli sprzedaż jest dokonywana 
na inny cel niż był określony przy zakupie tego spirytusu.

Jednocześnie na mocy ust. 2 pkt 1 powyższego przepisu prawodawca krajowy 
zwolnił z obowiązku w podatku akcyzowym również podatników nabywających wy-
roby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie 
niższej niż należna, z wyjątkiem nabywców zużywających:

a) nabyty spirytus na inny cel niż określono w zamówieniu,
b) spirytus nabyty po cenie niezawierającej podatku akcyzowego lub po cenie za-

wierającej podatek w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla 
spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku postępowania 
podatkowego ustalono, iż dowody, na podstawie których podmioty te uzyskały 
zwolnienie, okazały się fałszywe.

Powołane w oświadczeniu pismo Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu m.in. 
znak KN4-7131/27/2003 stanowiło informację dla podmiotów produkujących wyro-
by na bazie alkoholu skażonego o zmianie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego. Zmiana dotyczyła § 9 ust. 4 lit. a 
i polegała na doprecyzowaniu tego przepisu z wcześniej brzmiącego:

„1) spirytusu skażonego środkiem skażającym, na podstawie odrębnych przepisów:
a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 l, do którego dodano czysty 

fiolet krystaliczny w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu”,
na po nowelizacji:
„1) spirytusu skażonego środkiem skażającym, na podstawie odrębnych przepisów:
a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 l, zabarwionego na fioletowo przez 

dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu”.
Jednocześnie UKS informował o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finan-

sów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru po-
datkowego, zgodnie z którym spirytus skażony środkiem skażającym na podstawie 
odrębnych przepisów, zabarwiony na fioletowo przez dodanie czystego fioletu krysta-
licznego w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu w opakowaniach jednostkowych 
o pojemności do 1 litra, jeżeli został od niego uiszczony należny podatek akcyzowy 
został wyłączony spod szczególnego nadzoru podatkowego.

Informacja UKS dotyczyła zatem przypadku, gdy alkohol skażony do którego do-
dano czysty fiolet krystaliczny nie jest zabarwiony na fioletowo. UKS poinformował, iż 
w takim przypadku alkohol objęty będzie szczególnym nadzorem podatkowym a po-
datek akcyzowy według stawki niższej od najwyższej bądź zwolnienie z podatku akcy-
zowego będzie mogło mieć zastosowane wyłącznie z zachowaniem warunków określo-
nych w §9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego.

Jednocześnie należy podnieść, iż przypadek, w którym zwolnieniu od podatku ak-
cyzowego podlegała sprzedaż denaturatu oraz alkoholu etylowego i pozostałych al-
koholi skażonych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy uregu-
lowany został w §11 pkt 7 rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego. Niemniej 
w przepisie tym prawodawca odniósł się wyłącznie do tych wyrobów w opakowaniach 
jednostkowych o pojemności do 1 l.

Mając na uwadze powyższe twierdzenie, iż UKS wytworzył u przedsiębiorców 
błędne przeświadczenia, że podpałka do grilla produkowana ze skażonego spirytusu, 
w którego cenie był już zapłacony podatek akcyzowy, nie podlega ponownemu opodat-
kowaniu akcyzą, jest niezasadne.

W tym miejscu należy również podnieść, iż podatek akcyzowy jest co do zasady 
podatkiem jednofazowym, co oznacza, iż płaci się go raz w momencie powstania obo-
wiązku podatkowego. Przy czym istotnym warunkiem jednofazowości podatku akcy-



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 147

zowego jest to, aby akcyza została uiszczona w należytej wysokości. W przeciwnym 
przypadku prawodawca przewidział możliwość ponownego określenia akcyzy. Z takim 
przypadkiem będziemy mieć do czynienia, gdy zmianie ulegnie przeznaczenie wyrobu 
akcyzowego skutkujące koniecznością zastosowania wyższej stawki podatku akcy-
zowego (np. stawki na napęd, zamiast zastosowanej na opał). Obowiązek naliczenia 
kwoty akcyzy może również powstać w wyniku naruszenia warunków zwolnienia od 
akcyzy. Należy zatem domniemać, iż podniesiona w pytaniu 3 sytuacja dot. dwukrot-
nego opodatkowania akcyzą spirytusu skażonego używanego do produkcji podpałki do 
grilla jest ściśle teoretyczna, bądź też dotyczy jednostkowych spraw, na rozstrzygniecie 
których miały wpływ indywidualne stany faktyczne, rozpatrzone w indywidualnych 
postępowaniach administracyjnych a nawet sądowych. Przy czym należy zauważyć, 
iż niekorzystne rozstrzygnięcia czy to administracyjne, czy też sądowe nie musi wcale 
wynikać z błędnej interpretacji przepisów prawa, lecz może również stanowić wynik 
naruszenia warunków formalnych opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Dlatego też pytanie o wskazanie, ile przedsiębiorstw handlowych w Polsce upadło 
na skutek niespodziewanego dla nich obciążenia ponownie naliczonym podatkiem ak-
cyzowym od sprzedawanej podpałki do grilla jest pytaniem tendencyjnym. O niespo-
dziewanym obciążeniu można byłoby mówić, gdyby podmiot zaskoczony został nowy-
mi rozwiązaniami prawnymi a nie wówczas, gdy w indywidualnym postępowaniu, po 
przeprowadzeniu postępowania dowodowego, określony został obowiązek podatkowy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica

Odpowiedź�  
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. BPS/043-22-892-MG/12, 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 
2012 r. w sprawie informacji co do liczby przedsiębiorstw handlowych w Polsce, które 
ogłosiły upadłość na skutek ponownego obciążenia podatkiem akcyzowym sprzeda-
wanej podpałki do grilla uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogło-
szeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu 
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upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania 
zgłasza sąd do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za po-
średnictwem formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wymienione zgłoszenie nie obejmuje przyczyny ogłoszenia upadłości, w związku z 
czym w CEIDG nie ma informacji o liczbie przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość 
na skutek ponownego obciążenia podatkiem akcyzowym od sprzedawanej podpałki do 
grilla.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Mariusz Haładyj 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 25.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., w przedmiocie oświadczenia 

Senatorów RP złożonego w trakcie 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 
2012 r., w którym m.in. został wyrażony pogląd o potrzebie dokonania analizy akt 
postępowania przygotowawczego V Ds. 300/12 Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
w aspekcie oceny czasu jego trwania i prawidłowości decyzji merytorycznej podjętej 
w sprawie, uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2012 r. zwrócono się do Pro-
kuratora Apelacyjnego w Warszawie o dokonanie takiej analizy i zajęcia stanowiska 
w tym zakresie, przekazując jednocześnie wymienione na wstępie oświadczenie Sena-
torów RP.

Prokurator Apelacyjny w Warszawie w piśmie z dnia 18 stycznia 2013 r. przedsta-
wił analizę prawidłowości sposobu prowadzenia ww. postępowania i postanowienia 
z dnia 31 października 2012 r. o umorzeniu śledztwa przeciwko wymienionym w jego 
treści podejrzanym. Z treści ww. pisma wynika, że Prokurator Apelacyjny w War-
szawie uznał, iż śledztwo, którego przedmiotem było działanie zorganizowanej grupy 
przestępczej zajmującej się odkażaniem spirytusu etylowego w celu wprowadzania 
do obrotu gospodarczego tj. o czyny z art. 258 §1 k.k. i z art. 13 w zw. z art. 14 usta-
wy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego w zw. z art. 65 §1 k.k., co 
do zasady nie dostarczyło dowodów na popełnienie przez podejrzanych przestępstw 
i podzielił pogląd Prokuratora Okręgowego w Warszawie, iż materiały zgromadzone 
w śledztwie nie dały podstaw do przyjęcia, że podejrzani swoim zachowaniem wypeł-
nili znamiona czynów wskazanych na wstępie.

Jednocześnie Prokurator Apelacyjny w Warszawie uznał, że postępowanie przygo-
towawcze obarczone było szeregiem uchybień natury procesowej jak i merytorycznej. 
W aspekcie długotrwałości postępowania, w trakcie analizy akt przedmiotowej sprawy 
dostrzeżono uchybienia natury organizacyjnej, które rzutowały na szybkość prowa-
dzonego śledztwa, ale jednocześnie wskazano, iż w okresie od 29 czerwca 2006 r. do 
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dnia 4 lipca 2012 r. postępowanie przygotowawcze było zawieszone z uwagi na fakt 
zasięgnięcia opinii z zakresu fonoskopii Biura Badań Kryminalistycznych ABW, której 
termin wydania był nawet określany przez wymienioną jednostkę badawczą na 2017 
r. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2011 r. uchylono postanowienie w przedmio-
cie zasięg-nięcia opinii Biura Badań Kryminalistycznych ABW wobec pojawienia się 
możliwości przeprowadzenia odtworzenia wyselekcjonowanych nagrań z zastosowanej 
kontroli rozmów telefonicznych, z których to dowód był niezbędny dla oceny materiału 
dowodowego zebranego w sprawie. W trakcie zawieszenia postępowania oczekiwano 
także na opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie odnoszącą się do próbek 
cieczy zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych.

Prokurator Apelacyjny w Warszawie dokonując merytorycznej oceny postanowie-
nia o umorzeniu śledztwa w niniejszej sprawie uznał, że ocena dowodów zebranych 
w sprawie nie jest kompletna i nie odnosi się do wszystkich zdarzeń, które wymagają 
oceny prawnokarnej i mając na względzie aspekty proceduralne, konieczne będzie 
skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. 
ww. postanowienia wobec części podejrzanych, celem przeprowadzenia ponownej oce-
ny zebranych dowodów.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.150

O
gó

łe
m

EF
RR

O
W

O
gó

łe
m

EF
RR

O
W

O
gó

łe
m

EF
RR

O
W

7 
46

0 
39

7 
00

0,
00

27
76

39
26

18
82

73
81

4,
29

19
69

97
22

72
5,

93
22

02
33

14
69

12
63

52
3,

14
11

05
20

21
54

7,
02

45
38

57
5

30
62

79
19

14
73

49
54

7,
91

14
40

14
40

30
3,

87
62

,9
8%

11
1

Sz
ko

le
ni

a 
za

w
od

ow
e 

dl
a 

os
ób

 z
at

ru
dn

io
ny

ch
 w

 r
ol

ni
ct

w
ie

 i 
le

śn
ic

tw
ie

05
.1

0.
20

09
 r

. -
 1

3.
11

.2
00

9 
r.

30
.0

9.
20

10
 r

. -
29

.1
0.

20
10

 r
.

30
.0

6.
20

11
 r

. -
 2

9.
07

.2
01

1 
r.

08
.1

2.
20

11
 r

. -
 1

6.
01

.2
01

2 
r.

 

30
 0

00
 0

00
,0

0
39

0
34

9 
55

1 
84

5,
88

26
2 

16
3 

88
4,

42
85

81
 7

21
 3

19
,5

4
61

 2
90

 9
89

,6
6

17
6

36
49

 7
26

 8
63

,1
0

34
 8

20
 2

04
,6

6
36

,8
9%

11
2

U
ła

tw
ia

ni
e 

st
ar

tu
 m

ło
dy

m
 r

ol
ni

ko
m

42
0 

00
0 

00
0,

00
29

 2
40

2 
00

1 
62

5 
00

0,
00

1 
50

1 
21

8 
75

0,
00

23
 3

74
1 

61
1 

60
0 

00
0,

00
1 

20
8 

70
0 

00
0,

00
22

 9
87

22
 9

86
1 

58
2 

27
5 

00
0,

00
1 

18
6 

70
6 

25
0,

00
92

,9
9%

na
bó

r 
20

08
03

.0
3.

20
08

 r
.  

- 
31

.1
2.

20
08

 r
.

6 
49

6
32

4 
80

0 
00

0,
00

24
3 

60
0 

00
0,

00
4 

89
8

24
4 

90
0 

00
0,

00
18

3 
67

5 
00

0,
00

22
 9

87
22

 9
86

1 
58

2 
27

5 
00

0,
00

1 
18

6 
70

6 
25

0,
00

na
bó

r 
20

09
25

.0
3.

20
09

 r
. -

 3
1.

12
.2

00
9 

r.
1 

20
9

61
 7

00
 0

00
,0

0
46

 2
75

 0
00

,0
0

80
7

41
 5

25
 0

00
,0

0
31

 1
43

 7
50

,0
0

na
bó

r 
20

10
17

.0
8.

20
10

 r
. -

 3
1.

12
.2

01
0 

r.
12

 9
35

97
0 

12
5 

00
0,

00
72

7 
59

3 
75

0,
00

10
 3

75
77

8 
12

5 
00

0,
00

58
3 

59
3 

75
0,

00
na

bó
r 

20
11

26
.0

4.
20

11
 r

. -
 2

4.
06

.2
01

1 
r.

8 
60

0
64

5 
00

0 
00

0,
00

48
3 

75
0 

00
0,

00
7 

29
4

54
7 

05
0 

00
0,

00
41

0 
28

7 
50

0,
00

11
3

Re
nt

y 
st

ru
kt

ur
al

ne
2 

38
9 

60
0 

00
0,

00
82

 5
65

73
 1

43
3 

97
3 

40
9

73
 2

52
6 

68
6 

86
6 

24
5,

00
5 

01
5 

13
1 

35
4,

24
69

,7
0%

ka
m

pa
ni

a 
20

07
25

.0
6.

20
07

 r
. -

 2
0.

08
.2

00
7 

r.
8 

88
4

6 
69

7
85

4 
75

5
20

 0
52

1 
01

9 
89

1 
73

4,
17

76
4 

91
6 

22
0,

57
ka

m
pa

ni
a 

20
08

30
.0

6.
20

08
 r

. -
 0

8.
07

.2
00

8 
r.

8 
18

1
6 

98
6

ka
m

pa
ni

a 
20

10
01

.0
9.

20
10

 r
. -

 1
0.

09
.2

01
0 

r.
11

 4
72

6 
26

0
zo

bo
w

ią
za

ni
a 

za
 o

kr
es

 2
00

4-
20

06
54

 0
28

53
 2

00
3 

11
8 

65
4

53
 2

00
5 

66
6 

97
4 

51
0,

83
4 

25
0 

21
5 

13
3,

67
11

4
Ko

rz
ys

ta
ni

e 
z 

us
łu

g 
do

ra
dc

zy
ch

78
 0

00
 0

00
,0

0
50

 8
14

19
5 

88
1 

68
0,

00
14

6 
91

1 
26

0,
00

41
 4

82
15

7 
70

8 
56

0,
00

11
8 

28
1 

42
0,

00
24

 3
41

21
 8

85
69

 9
69

 2
30

,7
3

52
 4

76
 9

20
,3

8
21

,4
7%

ka
m

pa
ni

a 
20

09
15

.0
4.

20
09

 r
. -

 3
1.

12
.2

00
9 

r.
8 

13
8

23
 0

55
 3

60
,0

0
17

 2
91

 5
20

,0
0

5 
40

5
14

 2
81

 8
80

,0
0

10
 7

11
 4

10
,0

0
24

 3
41

21
 8

85
69

 9
69

 2
30

,7
3

52
 4

76
 9

20
,3

8
ka

m
pa

ni
a 

20
10

16
.0

8.
20

10
 r

. -
 3

1.
12

.2
01

0 
r.

9 
60

0
38

 1
59

 9
20

,0
0

28
 6

19
 9

40
,0

0
6 

35
2

23
 1

32
 1

20
,0

0
17

 3
49

 0
90

,0
0

ka
m

pa
ni

a 
20

11
03

.0
1.

20
11

 r
. -

 3
1.

12
.2

01
1 

r.
11

 2
82

42
 1

40
 3

60
,0

0
31

 6
05

 2
70

,0
0

10
 0

75
37

 1
06

 5
20

,0
0

27
 8

29
 8

90
,0

0
ka

m
pa

ni
a 

20
12

od
 0

2.
01

.2
01

2 
r.

21
 7

94
92

 5
26

 0
40

,0
0

69
 3

94
 5

30
,0

0
19

 6
50

83
 1

88
 0

40
,0

0
62

 3
91

 0
30

,0
0

12
1

M
od

er
ni

za
cj

a 
go

sp
od

ar
st

w
 r

ol
ny

ch
2 

14
7 

26
5 

88
9,

00
79

 0
17

11
 1

56
 6

68
 3

39
,2

5
8 

39
9 

52
7 

18
1,

84
56

 4
13

7 
91

1 
63

7 
72

3,
63

5 
96

5 
68

2 
42

5,
84

58
 6

17
40

 2
50

6 
05

0 
85

3 
80

3,
78

4 
58

5 
26

8 
96

6,
40

68
,0

7%
na

bó
r 

20
07

09
.1

1.
20

07
 r

. -
 1

3.
12

.2
00

7 
r.

18
 3

72
2 

27
8 

44
4 

32
8,

99
1 

70
8 

83
3 

24
6,

74
14

 2
74

1 
81

1 
42

9 
76

9,
17

1 
35

8 
57

2 
32

6,
88

58
 6

17
40

 2
50

6 
05

0 
85

3 
80

3,
78

4 
58

5 
26

8 
96

6,
40

na
bó

r 
20

09
21

.0
4.

20
09

 r
. -

 2
8.

04
.2

00
9 

r.
24

 8
63

3 
70

3 
85

5 
71

3,
51

2 
77

7 
89

1 
78

5,
13

20
 2

69
2 

96
2 

12
9 

65
8,

43
2 

22
1 

59
7 

24
3,

82
na

bó
r 

20
11

 0
3.

01
.2

01
1 

r.
 -

 2
8.

01
.2

01
1 

r.
34

 6
74

5 
02

1 
42

5 
96

8,
10

3 
79

8 
09

5 
40

3,
47

21
 8

70
3 

13
8 

07
8 

29
6,

03
2 

38
5 

51
2 

85
5,

14
na

bó
r 

20
12

02
.1

0.
20

12
 r

. -
 2

9.
10

.2
01

2 
r.

1 
10

8
15

2 
94

2 
32

8,
65

11
4 

70
6 

74
6,

49
0

0,
00

0,
00

12
3

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

w
ar

to
śc

i d
od

an
ej

 p
od

st
aw

ow
ej

 p
ro

du
kc

ji 
ro

ln
ej

 
i l

eś
ne

j
93

2 
00

0 
00

0,
00

2 
84

4
7 

81
9 

91
8 

46
4,

46
5 

86
4 

93
8 

84
8,

35
1 

46
3

2 
81

9 
09

9 
77

2,
11

2 
11

4 
32

4 
82

9,
08

1 
45

7
85

5
1 

57
4 

11
7 

74
2,

99
1 

18
0 

58
8 

30
6,

18
40

,9
5%

na
bó

r 
20

08
23

.0
4.

20
08

r.
 -

 0
9.

05
.2

00
8 

r.
81

8
1 

49
7 

59
9 

99
9,

65
1 

12
3 

19
9 

99
9,

74
47

9
78

3 
38

7 
43

2,
28

58
7 

54
0 

57
4,

21
1 

45
7

85
5

1 
57

4 
11

7 
74

2,
99

1 
18

0 
58

8 
30

6,
18

na
bó

r 
20

09
15

.0
4.

20
09

 r
. -

 2
1.

04
.2

00
9 

r.
17

.1
1.

20
09

 r
. -

 1
6.

12
.2

00
9 

r.
80

5
1 

78
3 

90
7 

57
9,

32
1 

33
7 

93
0 

68
4,

49
44

0
73

5 
57

4 
11

6,
13

55
1 

68
0 

58
7,

10

na
bó

r 
20

10
12

.0
8.

20
10

 r
. -

 1
0.

09
.2

01
0 

r.
98

9
3 

20
4 

05
9 

33
7,

91
2 

40
3 

04
4 

50
3,

43
52

5
1 

26
3 

13
1 

80
7,

80
94

7 
34

8 
85

5,
85

na
bó

r 
20

11
20

.1
0.

20
11

 r
. -

 1
4.

11
.2

01
1 

r.
23

2
1 

33
4 

35
1 

54
7,

58
1 

00
0 

76
3 

66
0,

69
19

37
 0

06
 4

15
,9

0
27

 7
54

 8
11

,9
3

12
5

Po
pr

aw
ia

ni
e 

i r
oz

w
ija

ni
e 

in
fr

as
tr

uk
tu

ry
 z

w
ią

za
ne

j z
 

ro
zw

oj
em

 i 
do

st
os

ow
an

ie
m

 r
ol

ni
ct

w
a 

i l
eś

ni
ct

w
a

63
7 

53
1 

11
1,

00
61

1
2 

77
8 

40
5 

66
9,

12
2 

11
0 

29
5 

68
9,

65
47

7
1 

64
2 

95
0 

66
7,

29
1 

23
3 

83
2 

77
2,

02
48

3
54

47
9 

98
4 

98
3,

07
35

9 
96

3 
44

4,
83

17
,8

5%

Sc
he

m
at

 I
12

3
59

7 
18

3 
44

8,
19

46
1 

04
5 

56
5,

36
92

43
4 

96
7 

95
7,

06
32

6 
03

5 
64

3,
25

48
3

54
47

9 
98

4 
98

3,
07

35
9 

96
3 

44
4,

83
Sc

he
m

at
 I

I
48

8
2 

18
1 

22
2 

22
0,

93
1 

64
9 

25
0 

12
4,

29
38

5
1 

20
7 

98
2 

71
0,

23
90

7 
79

7 
12

8,
77

12
6

Pr
zy

w
ra

ca
ni

e 
po

te
nc

ja
łu

 p
ro

du
kc

ji 
ro

ln
ej

 z
ni

sz
cz

on
eg

o 
w

 
w

yn
ik

u 
w

ys
tą

pi
en

ia
 k

lę
sk

 ż
yw

io
ło

w
yc

h 
or

az
 w

pr
ow

ad
ze

ni
e 

od
po

w
ie

dn
ic

h 
dz

ia
ła

ń 
za

po
bi

eg
aw

cz
yc

h
10

0 
00

0 
00

0,
00

6 
84

5
62

9 
95

7 
40

3,
31

47
2 

46
8 

05
2,

48
2 

89
4

21
8 

29
1 

46
7,

19
16

3 
71

8 
60

0,
39

2 
65

4
2 

45
1

17
5 

56
1 

36
5,

46
13

1 
67

1 
02

0,
61

41
,7

0%

na
bó

r 
20

10
30

.0
9.

20
10

 r
. -

 1
2.

11
.2

01
0 

r.
30

.1
1.

20
10

 r
. -

 3
0.

12
.2

01
0 

r.
 

2 
54

4
17

5 
31

9 
15

7,
24

13
1 

48
9 

36
7,

93
1 

66
1

11
4 

24
4 

56
6,

86
85

 6
83

 4
25

,1
5

2 
65

4
2 

45
1

17
5 

56
1 

36
5,

46
13

1 
67

1 
02

0,
61

na
bó

r 
20

11
02

.0
2.

20
11

 r
. -

15
.0

3.
20

11
 r

. 
18

.0
7.

20
11

 r
. -

 2
9.

08
.2

01
1 

r.
1 

80
6

15
5 

46
6 

09
8,

51
11

6 
59

9 
57

3,
88

1 
23

3
10

4 
04

6 
90

0,
33

78
 0

35
 1

75
,2

5

na
bó

r 
20

12
15

.1
0.

20
12

 r
. -

 2
6.

11
.2

01
2 

r.
2 

49
5

29
9 

17
2 

14
7,

56
22

4 
37

9 
11

0,
67

0
0,

00
0,

00
13

2
U

cz
es

tn
ic

tw
o 

ro
ln

ik
ów

 w
 s

ys
te

m
ac

h 
ja

ko
śc

i ż
yw

no
śc

i
od

 1
5.

04
.2

00
9 

r.
 

30
 0

00
 0

00
,0

0
24

 3
51

83
 4

96
 1

23
,0

0
62

 6
22

 0
92

,2
5

20
 0

15
62

 2
20

 1
68

,7
6

46
 6

65
 1

26
,5

7
19

 5
69

11
 8

05
14

 4
25

 0
40

,7
6

10
 8

18
 7

01
,4

8
11

,5
5%

13
3

D
zi

ał
an

ia
 in

fo
rm

ac
yj

ne
 i 

pr
om

oc
yj

ne
od

 2
8.

09
.2

00
9 

r.
10

 0
00

 0
00

,0
0

56
98

1 
41

9 
43

5,
25

73
6 

06
4 

57
6,

44
16

4 
81

9 
26

7,
59

3 
61

4 
45

0,
69

15
4

2 
59

0 
52

9,
11

1 
94

2 
89

6,
81

6,
24

%

14
1

W
sp

ie
ra

ni
e 

go
sp

od
ar

st
w

 n
is

ko
to

w
ar

ow
yc

h 
- 

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
z 

la
t 

20
04

-2
00

6
54

0 
00

0 
00

0,
00

43
2 

87
9

15
2 

92
8

2 
13

0 
06

0 
91

1,
16

1 
59

7 
54

4 
91

9,
66

99
,0

6%

14
2

G
ru

py
 p

ro
du

ce
nt

ów
 r

ol
ny

ch
²

14
6 

00
0 

00
0,

00
90

6
19

1 
34

9 
85

4,
02

14
3 

51
2 

39
0,

51
87

1
18

1 
21

4 
57

7,
03

13
5 

91
0 

93
2,

77
1 

98
8

77
4

33
0 

91
7 

83
2,

75
24

4 
50

7 
31

8,
62

54
,4

4%
zo

bo
w

ią
za

ni
a 

za
 o

kr
es

 2
00

7-
20

13
od

 1
6.

07
.2

00
7 

r.
90

6
19

1 
34

9 
85

4,
02

14
3 

51
2 

39
0,

51
87

1
18

1 
21

4 
57

7,
03

13
5 

91
0 

93
2,

77
1 

66
8

68
0

28
0 

93
0 

88
8,

59
20

7 
01

7 
11

1,
48

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
za

 o
kr

es
 2

00
4-

20
06

32
0

94
49

 9
86

 9
44

,1
6

37
 4

90
 2

07
,1

4
5 

33
7 

11
2 

63
1,

00
5 

07
3 

08
1

7 
70

8 
44

7 
69

8,
62

6 
16

6 
75

8 
15

8,
90

47
94

84
4

13
 7

84
 0

48
 1

71
,1

8
11

02
72

38
53

6,
94

51
86

78
6

91
1 

30
4

13
37

57
52

08
0,

76
10

70
05

86
67

7,
30

61
,9

4%

21
1/

21
2

W
sp

ie
ra

ni
e 

go
sp

od
ar

ow
an

ia
 n

a 
ob

sz
ar

ac
h 

gó
rs

ki
ch

 i 
in

ny
ch

 
ob

sz
ar

ac
h 

o 
ni

ek
or

zy
st

ny
ch

 w
ar

un
ka

ch
 g

os
po

da
ro

w
an

ia
2 

44
8 

75
0 

00
0,

00
4 

45
6 

07
3

4 
26

5 
54

3
7 

80
3 

42
3 

56
5,

54
6 

24
2 

73
8 

85
2,

43
4 

35
2 

26
4

86
1 

87
5

7 
63

1 
63

7 
54

7,
35

6 
10

5 
29

2 
14

8,
34

77
,4

5%

ka
m

pa
ni

a 
20

07
15

.0
3.

20
07

 r
. -

 1
1.

06
.2

00
7 

r.
 

75
6 

34
4

73
7 

73
4

1 
34

5 
21

7 
61

1,
26

1 
07

6 
17

4 
08

9,
01

4 
35

2 
26

4
86

1 
87

5
7 

63
1 

63
7 

54
7,

35
6 

10
5 

29
2 

14
8,

34

ka
m

pa
ni

a 
20

08
15

.0
3.

20
08

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
8 

r.
 

75
5 

65
8

74
4 

58
8

1 
36

1 
45

1 
65

0,
49

1 
08

9 
16

1 
32

0,
39

ka
m

pa
ni

a 
20

09
16

.0
3.

20
09

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
9 

r.
 

75
1 

20
3

74
1 

86
5

1 
35

9 
39

4 
86

6,
20

1 
08

7 
51

5 
89

2,
96

ka
m

pa
ni

a 
20

10
15

.0
3.

20
10

 r
. -

 1
1.

06
.2

01
0 

r.
73

4 
43

2
72

9 
28

8
1 

35
0 

60
2 

33
4,

64
1 

08
0 

48
1 

86
7,

71
ka

m
pa

ni
a 

20
11

15
.0

3.
20

11
 r

. -
 1

0.
06

.2
01

1 
r.

72
8 

17
2

72
4 

91
6

1 
35

6 
47

6 
24

5,
07

1 
08

5 
18

0 
99

6,
06

ka
m

pa
ni

a 
20

12
15

.0
3.

20
12

 r
. -

 1
1.

06
.2

01
2 

r.
73

0 
26

4
58

7 
15

2
1 

03
0 

28
0 

85
7,

88
82

4 
22

4 
68

6,
30

21
4

Pr
og

ra
m

 r
ol

no
śr

od
ow

is
ko

w
y 

(p
ła

tn
oś

ci
 r

ol
no

śr
od

ow
is

ko
w

e)
2 

31
4 

86
1 

11
1,

00
59

8 
84

7
6 

61
8 

51
3 

63
1,

85
5 

29
4 

81
0 

90
5,

48
51

7 
97

8
5 

28
0 

26
2 

79
3,

29
4 

22
4 

21
0 

23
4,

63
76

5 
63

8
13

5 
08

6
4 

95
4 

57
6 

31
6,

37
3 

96
3 

66
3 

62
9,

28
52

,4
0%

ka
m

pa
ni

a 
20

08
15

.0
3.

20
08

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
8 

r.
21

 7
27

18
4 

40
9 

72
6,

37
14

7 
52

7 
78

1,
10

20
 5

45
16

9 
14

0 
21

4,
87

13
5 

31
2 

17
1,

90
40

4 
79

9
89

 3
03

2 
32

0 
12

8 
02

5,
81

1 
85

6 
10

2 
67

2,
15

ka
m

pa
ni

a 
20

09
15

.0
3.

20
09

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
9 

r.
16

 9
44

17
0 

53
7 

27
9,

16
13

6 
42

9 
82

3,
33

16
 2

27
15

6 
36

4 
72

3,
42

12
5 

09
1 

77
8,

74
ka

m
pa

ni
a 

20
09

 -
 k

on
ty

n.
15

.0
3.

20
09

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
9 

r.
20

 4
51

19
8 

62
9 

73
9,

44
15

8 
90

3 
79

1,
55

20
 1

74
18

9 
93

0 
16

5,
02

15
1 

94
4 

13
2,

02
ka

m
pa

ni
a 

20
10

15
.0

3.
20

10
 r

. -
 1

1.
06

.2
01

0 
r.

29
 2

68
40

0 
19

4 
71

2,
90

32
0 

15
5 

77
0,

32
27

 9
17

37
2 

61
7 

27
6,

09
29

8 
09

3 
82

0,
87

w
yp

ła
co

na
 k

w
ot

a 
(z

ł)

oś
 1

 P
op

ra
w

a 
ko

nk
ur

en
cy

jn
oś

ci
 s

ek
to

ra
 r

ol
ne

go
 i 

le
śn

eg
o

In
fo

rm
ac

ja
 o

 s
ta

ni
e 

re
al

iz
ac

ji
 P

ro
gr

am
u 

R
oz

w
oj

u 
O

bs
za

ró
w

 W
ie

js
ki

ch
 n

a 
la

ta
 2

00
7-

20
13

 w
g 

st
an

u 
na

 d
zi

eń
 3

0 
lis

to
pa

da
 2

01
2 

r.

w
yk

or
zy

st
an

ie
 li

m
itu

 
śr

od
kó

w
 

Zr
ea

liz
ow

an
e 

pł
at

no
śc

i
Za

w
ar

te
 u

m
ow

y 
/ 

w
yd

an
e 

de
cy

zj
e 

(c
zy

nn
e)

lic
zb

a 
ró

żn
yc

h 
be

ne
fic

je
nt

Kw
ot

a 
um

ów
 /

 d
ec

yz
ji 

(z
ł)

Ko
d 

dz
ia

ła
ni

a
Te

rm
in

y 
na

bo
ru

 w
ni

os
kó

w
Kw

ot
a 

um
ów

 /
 d

ec
yz

ji 
(z

ł)
lic

zb
a 

um
ów

 /
 

de
cy

zj
i

lic
zb

a
N

az
w

a 
dz

ia
ła

ni
a

lic
zb

a 
pł

at
no

śc
i

Li
m

it 
śr

od
kó

w
 d

la
 

dz
ia

ła
ni

a
na

 la
ta

 2
00

7-
20

13
 

O
gó

łe
m

 (
EU

R)
 

Zł
oż

on
e 

w
ni

os
ki

te
rm

in
 n

ab
or

u 
w

ni
os

kó
w

 w
 

za
le

żn
oś

ci
 o

d 
w

oj
ew

ód
zt

w
a

  o
ś 

2 
P

op
ra

w
a 

śr
od

ow
is

ka
 n

at
ur

al
ne

go
 i 

ob
sz

ar
ów

 w
ie

js
ki

ch



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 151

ka
m

pa
ni

a 
20

10
 -

 k
on

ty
n.

15
.0

3.
20

10
 r

. -
 1

1.
06

.2
01

0 
r.

36
 3

90
37

6 
28

4 
50

5,
35

30
1 

02
7 

60
4,

28
35

 7
44

35
4 

96
1 

83
8,

13
28

3 
96

9 
47

0,
50

ka
m

pa
ni

a 
20

11
15

.0
3.

20
11

 r
. -

 1
0.

06
.2

01
1 

r.
25

 7
83

35
8 

89
5 

41
2,

61
28

7 
11

6 
33

0,
09

24
 5

47
34

0 
44

9 
39

8,
02

27
2 

35
9 

51
8,

42
ka

m
pa

ni
a 

20
11

 -
 k

on
ty

n.
15

.0
3.

20
11

 r
. -

 1
0.

06
.2

01
1 

r.
62

 8
93

76
4 

68
6 

06
2,

80
61

1 
74

8 
85

0,
24

61
 7

85
73

3 
42

1 
67

7,
18

58
6 

73
7 

34
1,

74
ka

m
pa

ni
a 

20
12

15
.0

3.
20

12
 r

. -
 1

1.
06

.2
01

2 
r.

29
 9

98
41

9 
01

0 
48

1,
65

33
5 

20
8 

38
5,

32
12

 2
01

93
 0

84
 4

67
,5

7
74

 4
67

 5
74

,0
6

ka
m

pa
ni

a 
20

12
 -

 k
on

ty
n.

15
.0

3.
20

12
 r

. -
 1

1.
06

.2
01

2 
r.

85
 8

70
1 

08
6 

94
8 

72
2,

42
86

9 
55

8 
97

7,
94

36
 7

84
23

7 
30

7 
22

8,
31

18
9 

84
5 

78
2,

65
zo

bo
w

ią
za

ni
a 

PR
O

W
 2

00
4-

20
06

 -
 (

cz
. n

ow
e 

20
07

)
15

.0
5.

20
06

 r
. -

 3
1.

08
.2

00
6 

r.
18

 7
64

17
0 

96
2 

79
5,

44
13

6 
77

0 
23

6,
35

18
 2

90
16

6 
53

5 
02

8,
02

13
3 

22
8 

02
2,

42
36

0 
83

9
71

 5
00

2 
63

4 
44

8 
29

0,
56

2 
10

7 
56

0 
95

7,
13

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
PR

O
W

 2
00

4-
20

06
 -

 (
ko

nt
yn

. 2
00

7)
01

.0
3.

20
07

 r
. -

 1
1.

06
.2

00
7 

r.
44

 4
99

51
7 

81
2 

08
7,

24
41

4 
24

9 
66

9,
79

43
 2

13
50

8 
91

1 
05

9,
90

40
7 

12
8 

84
7,

92
zo

bo
w

ią
za

ni
a 

PR
O

W
 2

00
4-

20
06

 -
 (

ko
nt

yn
. 2

00
8)

15
.0

3.
20

08
 r

. -
 0

9.
06

.2
00

8 
r.

68
 0

60
68

3 
76

4 
34

1,
22

54
7 

01
1 

47
2,

98
66

 0
69

67
9 

58
4 

23
7,

66
54

3 
66

7 
39

0,
13

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
PR

O
W

 2
00

4-
20

06
 -

 (
ko

nt
yn

. 2
00

9)
15

.0
3.

20
09

 r
. -

 0
9.

06
.2

00
9 

r.
64

 3
90

62
6 

09
9 

88
8,

83
50

0 
87

9 
91

1,
06

63
 1

87
62

5 
72

1 
75

1,
91

50
0 

57
7 

40
1,

53
zo

bo
w

ią
za

ni
a 

PR
O

W
 2

00
4-

20
06

 -
 (

ko
nt

yn
. 2

01
0)

15
.0

3.
20

10
 r

. -
 1

1.
06

.2
01

0 
r.

47
 5

37
42

9 
11

1 
76

1,
15

34
3 

28
9 

40
8,

92
46

 0
91

42
3 

44
8 

01
2,

10
33

8 
75

8 
40

9,
68

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
PR

O
W

 2
00

4-
20

06
 -

 (
ko

nt
yn

. 2
01

1)
15

.0
3.

20
11

 r
. -

 1
0.

06
.2

01
1 

r.
26

 2
73

23
1 

16
6 

11
5,

27
18

4 
93

2 
89

2,
22

25
 2

04
22

8 
78

5 
71

5,
09

18
3 

02
8 

57
2,

07

22
1/

22
3

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 o

ra
z 

za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 
ni

ż 
ro

ln
e

44
3 

50
1 

52
0,

00
17

 7
69

35
1 

24
8 

85
7,

47
28

0 
99

9 
08

5,
98

11
 0

35
23

1 
12

8 
18

2,
35

18
4 

90
2 

54
5,

88
68

 7
24

14
 3

34
63

1 
86

7 
48

8,
04

50
5 

49
4 

31
6,

48
35

,8
0%

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
00

7
01

.0
8.

20
07

 r
. -

 0
1.

10
.2

00
7 

r.
2 

75
4

72
 4

12
 0

76
,1

8
57

 9
29

 6
60

,9
4

2 
04

0
51

 6
45

 4
16

,5
1

41
 3

16
 3

33
,2

1
27

 9
26

7 
39

8
33

8 
61

7 
39

5,
50

27
0 

89
3 

91
4,

13

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
00

8
01

.0
8.

20
08

 r
. -

 3
0.

09
.2

00
8 

r.
(k

on
ty

n.
)0

1.
06

.-
31

.0
7.

20
08

 r
.

1 
88

5
36

 1
77

 6
49

,9
7

28
 9

42
 1

19
,9

8
1 

16
9

24
 0

96
 4

24
,5

5
19

 2
77

 1
39

,6
4

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
00

9
01

.0
6.

20
09

 r
. -

 3
1.

07
.2

00
9 

r.
(k

on
ty

n.
)1

5.
03

.-
09

.0
6.

20
09

 r
.

2 
47

4
52

 5
31

 8
79

,5
0

42
 0

25
 5

03
,6

0
2 

06
4

44
 9

47
 6

40
,6

7
35

 9
58

 1
12

,5
4

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
01

0 
01

.0
6.

20
10

 r
. -

 3
1.

08
.2

01
0 

r.
(k

on
ty

n.
)1

5.
03

.-
11

.0
6.

20
10

 r
.

2 
74

0
62

 3
52

 0
62

,0
3

49
 8

81
 6

49
,6

2
2 

25
6

48
 7

21
 2

86
,1

7
38

 9
77

 0
28

,9
4

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
01

1
01

.0
6.

20
11

 r
. -

 0
1.

08
.2

01
1 

r.
(k

on
ty

n.
)1

5.
03

.-
10

.0
6.

20
11

 r
.

2 
81

4
63

 0
84

 9
13

,3
6

50
 4

67
 9

30
,6

9
2 

32
7

53
 8

58
 0

65
,5

5
43

 0
86

 4
52

,4
4

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 r

ol
ny

ch
 n

ab
ór

 2
01

2
01

.0
6.

20
12

 r
. -

 3
1.

07
.2

01
2 

r.
(k

on
ty

n.
) 

15
.0

3.
-1

1.
06

.2
01

2 
r.

2 
94

1
51

 7
33

 9
87

,6
8

41
 3

87
 1

90
,1

4
8

31
9 

36
0,

50
25

5 
48

8,
40

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 n
iż

 r
ol

ne
 n

ab
ór

 2
00

8
01

.0
8.

20
08

 r
. -

 3
0.

09
.2

00
8 

r.
41

6
4 

11
2 

93
3,

25
3 

29
0 

34
6,

60
26

6
2 

44
8 

71
3,

20
1 

95
8 

97
0,

56

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 n
iż

 r
ol

ne
 n

ab
ór

 2
00

9
01

.0
6.

20
09

 r
. -

 3
1.

07
.2

00
9 

r.
(k

on
ty

n.
)1

5.
03

.-
09

.0
6.

20
09

 r
.

40
2

2 
41

5 
40

8,
20

1 
93

2 
32

6,
56

30
6

2 
02

8 
25

3,
60

1 
62

2 
60

2,
88

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 n
iż

 r
ol

ne
 n

ab
ór

 2
01

0 
01

.0
6.

20
10

 r
. -

 3
1.

08
.2

01
0 

r.
(k

on
ty

n.
)1

5.
03

.-
11

.0
6.

20
10

 r
.

37
8

2 
10

1 
86

1,
20

1 
68

1 
48

8,
96

27
9

1 
72

1 
96

7,
40

1 
37

7 
57

3,
92

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 n
iż

 r
ol

ne
 n

ab
ór

 2
01

1
01

.0
6.

20
11

 r
. -

 0
1.

08
.2

01
1 

r.
(k

on
ty

n.
) 

15
.0

3.
- 

10
.0

6.
20

11
 r

.
39

5
1 

67
3 

97
4,

60
1 

33
9 

17
9,

68
29

5
1 

23
7 

16
4,

00
98

9 
73

1,
20

Za
le

si
an

ie
 g

ru
nt

ów
 in

ny
ch

 n
iż

 r
ol

ne
 n

ab
ór

 2
01

2
01

.0
6.

20
12

 r
. -

 3
1.

07
.2

01
2 

r.
(k

on
ty

n.
) 

15
.0

3.
-1

1.
06

.2
01

2 
r.

57
0

2 
65

2 
11

1,
50

2 
12

1 
68

9,
20

25
10

3 
89

0,
20

83
 1

12
,1

6

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
PR

O
W

 2
00

4-
20

06
40

 7
98

7 
92

1
29

3 
25

0 
09

2,
54

23
4 

60
0 

40
2,

35

22
6

O
dt

w
ar

za
ni

e 
po

te
nc

ja
łu

 p
ro

du
kc

ji 
le

śn
ej

 z
ni

sz
cz

on
eg

o 
pr

ze
z 

ka
ta

st
ro

fy
 i 

w
pr

ow
ad

ze
ni

e 
in

st
ru

m
en

tó
w

 z
ap

ob
ie

ga
w

cz
yc

h
13

0 
00

0 
00

0,
00

39
2

73
8 

68
5 

20
9,

30
59

0 
94

8 
16

7,
44

28
8

46
9 

23
3 

63
0,

00
37

5 
38

6 
90

4,
00

16
0

11
1

15
7 

67
0 

72
9,

00
12

6 
13

6 
58

3,
20

29
,0

6%

na
bó

r 
20

09
16

.1
2.

20
09

 r
. -

 1
7.

12
.2

00
9 

r.
16

9
36

8 
62

2 
97

0,
30

29
4 

89
8 

37
6,

24
10

0
18

4 
04

6 
86

1,
00

14
7 

23
7 

48
8,

80
16

0
11

1
15

7 
67

0 
72

9,
00

12
6 

13
6 

58
3,

20
na

bó
r 

20
10

5.
10

.2
01

0 
r.

 -
13

.1
2.

20
10

 r
.

10
7

14
5 

43
4 

01
7,

00
11

6 
34

7 
21

3,
60

90
10

0 
38

8 
51

1,
00

80
 3

10
 8

08
,8

0
na

bó
r 

20
12

23
.0

1.
20

12
 r

. -
 1

7.
02

.2
01

2 
r.

11
6

22
4 

62
8 

22
2,

00
17

9 
70

2 
57

7,
60

98
18

4 
79

8 
25

8,
00

14
7 

83
8 

60
6,

40
3 

56
8 

53
0 

03
1,

00
72

 3
46

25
44

31
24

12
4,

98
16

63
87

59
60

1,
04

32
 3

03
12

 3
21

 9
38

 8
82

,9
6

81
47

85
10

98
,1

0
22

 5
68

16
 9

70
6 

44
8 

75
3 

18
0,

45
44

22
10

82
86

,5
3

39
,7

2%
31

1
Ró

żn
ic

ow
an

ie
 w

 k
ie

ru
nk

u 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 n

ie
ro

ln
ic

ze
j

34
5 

58
0 

00
0,

00
28

 9
99

2 
62

6 
60

9 
05

9,
33

1 
96

9 
95

6 
79

4,
34

13
 5

44
1 

18
9 

68
2 

03
0,

09
89

2 
26

1 
52

2,
54

10
 0

62
9 

12
5

79
0 

16
7 

74
4,

19
59

2 
62

5 
80

1,
55

55
,3

0%
na

bó
r 

20
08

05
.0

6.
20

08
r.

  -
 0

7.
11

.2
00

8 
r

4 
05

0
33

1 
30

9 
31

9,
62

24
8 

48
1 

98
9,

72
1 

91
1

15
9 

32
0 

81
5,

50
11

9 
49

0 
61

1,
63

10
 0

62
9 

12
5

79
0 

16
7 

74
4,

19
59

2 
62

5 
80

1,
55

na
bó

r 
20

09
15

.0
4.

20
09

 r
. -

 3
1.

12
.2

00
9 

r.
3 

83
7

30
6 

71
5 

45
3,

83
23

0 
03

6 
59

0,
32

2 
18

6
17

5 
96

0 
73

3,
00

13
1 

97
0 

54
9,

72
na

bó
r 

20
10

24
.0

8.
20

10
 r

. -
31

.1
2.

20
10

 r
.

8 
81

6
78

4 
68

0 
30

2,
41

58
8 

51
0 

22
6,

75
6 

19
3

56
1 

65
8 

96
9,

49
42

1 
24

4 
22

7,
12

na
bó

r 
20

11
27

.0
9.

20
11

 r
. -

 1
4.

10
.2

01
1 

r.
   

17
.1

0.
20

11
 r

. -
 0

4.
11

.2
01

1 
r.

12
 2

96
1 

20
3 

90
3 

98
3,

47
90

2 
92

7 
98

7,
55

3 
25

4
29

2 
74

1 
51

2,
10

21
9 

55
6 

13
4,

08

31
2

Tw
or

ze
ni

e 
i r

oz
w

ój
 m

ik
ro

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

1 
02

3 
58

3 
60

0,
00

31
 2

52
6 

05
8 

71
4 

42
3,

41
4 

54
4 

03
5 

81
7,

38
9 

68
0

1 
74

5 
27

2 
23

8,
96

1 
30

8 
95

4 
17

9,
08

5 
52

6
4 

63
9

71
7 

58
0 

57
9,

93
53

8 
18

5 
42

9,
10

16
,8

8%
na

bó
r 

20
09

05
.0

5.
20

09
 r

. -
 1

8.
05

.2
00

9 
r.

4 
98

3
80

3 
20

0 
96

3,
05

60
2 

40
0 

72
2,

23
2 

12
7

32
3 

58
4 

40
8,

76
24

2 
68

8 
30

6,
52

5 
52

6
4 

63
9

71
7 

58
0 

57
9,

93
53

8 
18

5 
42

9,
10

na
bó

r 
20

10
28

.0
6.

20
10

 r
. -

 0
9.

07
.2

01
0 

r.
10

 5
40

2 
01

9 
97

9 
51

3,
81

1 
51

4 
98

4 
63

5,
29

4 
49

1
83

7 
49

2 
30

0,
23

62
8 

11
9 

22
5,

12
na

bó
r 

20
11

26
.0

9.
20

11
 r

. -
 0

7.
10

.2
01

1 
r.

15
 7

29
3 

23
5 

53
3 

94
6,

55
2 

42
6 

65
0 

45
9,

86
3 

06
2

58
4 

19
5 

52
9,

97
43

8 
14

6 
64

7,
44

32
1

Po
ds

ta
w

ow
e 

us
łu

gi
 d

la
 g

os
po

da
rk

i i
 lu

dn
oś

ci
 w

ie
js

ki
ej

te
rm

in
 n

ab
or

u 
w

ni
os

kó
w

 w
 

za
le

żn
oś

ci
 o

d 
w

oj
ew

ód
zt

w
a

1 
60

9 
78

6 
43

1,
00

4 
38

1
12

 3
28

 5
42

 5
90

,9
0

7 
50

3 
35

5 
59

6,
79

3 
30

5
6 

88
3 

72
0 

53
1,

53
4 

33
8 

88
8 

51
8,

01
2 

47
7

1 
69

0
3 

35
8 

58
5 

08
4,

51
2 

24
2 

10
0 

32
9,

57
44

,2
3%

31
3/

32
2/

32
3O

dn
ow

a 
i r

oz
w

ój
 w

si
te

rm
in

 n
ab

or
u 

w
ni

os
kó

w
 w

 
za

le
żn

oś
ci

 o
d 

w
oj

ew
ód

zt
w

a
58

9 
58

0 
00

0,
00

7 
71

4
4 

42
9 

25
8 

05
1,

34
2 

62
1 

41
1 

39
2,

53
5 

77
4

2 
50

3 
26

4 
08

2,
38

1 
60

7 
74

6 
87

8,
47

4 
50

3
2 

90
8

1 
58

2 
41

9 
77

1,
82

1 
04

9 
19

6 
72

6,
31

57
,8

3%

78
7 

50
0 

00
0,

00
42

 5
94

3 
62

3 
74

6 
22

6,
62

2 
55

6 
41

6 
07

0,
21

18
 7

05
1 

93
7 

64
0 

75
9,

44
1 

39
2 

20
6 

08
9,

25
14

 4
01

5 
96

5
87

5 
99

6 
99

6,
92

64
2 

28
2 

05
2,

94
24

,4
5%

41
3

W
dr

aż
an

ie
 L

ok
al

ny
ch

 S
tr

at
eg

ii 
Ro

zw
oj

u
te

rm
in

 n
ab

or
u 

w
ni

os
kó

w
 w

 
za

le
żn

oś
ci

 o
d 

LG
D

62
0 

50
0 

00
0,

00
41

 2
03

3 
06

3 
56

8 
85

5,
60

2 
10

8 
27

4 
17

3,
88

17
 4

47
1 

40
2 

32
8 

43
8,

30
96

4 
78

3 
95

4,
57

10
 4

46
5 

62
8

63
6 

15
5 

96
5,

53
45

5 
65

9 
86

0,
46

21
,8

8%

"m
ał

e 
pr

oj
ek

ty
"

29
 4

53
54

8 
60

2 
48

0,
92

43
8 

86
6 

04
8,

80
12

 3
59

20
8 

02
0 

03
3,

88
16

6 
41

7 
33

8,
24

7 
78

2
4 

42
0

10
9 

54
0 

53
0,

25
87

 4
58

 3
13

,7
7

Ró
żn

ic
ow

an
ie

 w
 k

ie
ru

nk
u 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

 n
ie

ro
ln

ic
ze

j
2 

72
2

20
6 

89
4 

76
5,

84
16

5 
51

5 
81

2,
67

79
7

60
 9

25
 0

63
,1

1
48

 7
40

 0
50

,4
9

39
9

37
0

26
 8

92
 0

34
,0

3
21

 4
75

 6
81

,8
0

Tw
or

ze
ni

e 
i r

oz
w

ój
 m

ik
ro

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

3 
33

8
41

3 
59

8 
40

4,
01

33
0 

87
8 

72
3,

21
46

8
52

 5
26

 1
31

,5
0

42
 0

20
 9

05
,2

0
23

3
20

7
18

 5
48

 3
31

,9
4

14
 6

87
 2

63
,7

9
O

dn
ow

a 
i r

oz
w

ój
 w

si
5 

69
0

1 
89

4 
47

3 
20

4,
82

1 
17

3 
01

3 
58

9,
20

3 
82

3
1 

08
0 

85
7 

20
9,

81
70

7 
60

5 
66

0,
65

2 
03

2
1 

51
3

48
1 

17
5 

06
9,

31
33

2 
03

8 
60

1,
10

42
1

W
dr

aż
an

ie
 p

ro
je

kt
ów

 w
sp

ół
pr

ac
y

na
bó

r 
ci

ąg
ły

15
 0

00
 0

00
,0

0
37

3
25

 6
16

 1
21

,7
1

20
 4

92
 8

96
,9

9
26

1
13

 4
98

 4
97

,2
0

10
 3

59
 5

97
,6

4
24

9
15

5
4 

34
5 

42
1,

65
3 

41
9 

64
1,

48
6,

77
%

43
1

Fu
nk

cj
on

ow
an

ie
 lo

ka
ln

ej
 g

ru
py

 d
zi

ał
an

ia
te

rm
in

 n
ab

or
u 

ok
re

śl
on

y 
w

 
ro

zp
or

zą
dz

en
iu

15
2 

00
0 

00
0,

00
1 

01
8

53
4 

56
1 

24
9,

31
42

7 
64

8 
99

9,
33

99
7

52
1 

81
3 

82
3,

94
41

7 
06

2 
53

7,
03

3 
70

6
33

7
23

5 
49

5 
60

9,
74

18
3 

20
2 

55
1,

00
36

,6
5%

 o
d 

11
.0

3.
20

09
 r

.
26

6 
60

0 
00

0,
00

1 
87

8
59

8 
09

0 
37

2,
57

44
8 

56
7 

77
9,

43
1 

70
6

50
8 

73
3 

06
0,

68
38

1 
54

9 
79

5,
51

1 
45

7
22

39
8 

80
7 

75
0,

35
29

9 
10

5 
79

4,
72

35
,9

9%

 o
d 

11
.0

3.
20

09
 r

.
71

6
47

5 
99

5 
60

6,
93

35
6 

99
6 

70
5,

20
62

9
39

5 
17

0 
89

7,
00

29
6 

37
8 

17
2,

75
58

8
22

31
0 

81
6 

10
1,

04
23

3 
11

2 
06

0,
23

 o
d 

11
.0

3.
20

09
 r

.
30

1
43

 9
92

 0
80

,2
9

32
 9

94
 0

60
,2

2
27

7
41

 5
87

 7
36

,6
8

31
 1

90
 8

02
,5

1
25

7
20

34
 2

84
 6

67
,5

6
25

 7
13

 5
00

,0
0

 o
d 

11
.0

3.
20

09
 r

.
86

1
78

 1
02

 6
85

,3
5

58
 5

77
 0

14
,0

1
80

0
71

 9
74

 4
27

,0
0

53
 9

80
 8

20
,2

5
61

2
17

53
 7

06
 9

81
,7

5
40

 2
80

 2
34

,4
9

17
42

01
39

66
2,

00
54

67
53

8
63

56
16

82
23

7,
07

45
51

02
24

33
5,

49
50

67
79

1
43

24
36

24
39

7,
40

32
00

08
67

06
6,

82
97

63
78

7
10

75
85

2
40

24
66

59
55

6,
39

30
46

55
23

11
5,

36
55

,7
7%

2.
 S

za
co

w
an

a 
w

ar
to

ść
 d

ec
yz

ji 
pr

zy
zn

aj
ąc

yc
h 

po
m

oc
 w

 d
zi

ał
an

iu
 G

ru
py

 p
ro

du
ce

nt
ów

 ro
ln

yc
h 

 je
st

 n
iż

sz
a 

od
 z

re
al

iz
ow

an
yc

h 
pł

at
no

śc
i  

z 
uw

ag
i n

a 
to

, ż
e 

de
cy

zj
a 

o 
pr

zy
zn

an
iu

 p
om

oc
y 

je
st

 w
yd

aw
an

a 
ty

lk
o 

w
 p

ie
rw

sz
ym

 ro
ku

 s
kł

ad
an

ia
 w

ni
os

kó
w

, z
aś

 w
 n

as
tę

pn
yc

h 
la

ta
ch

 s
ą 

w
yd

aw
an

e 
de

cy
zj

e 
o 

pr
zy

zn
an

iu
 p

ła
tn

oś
ci

.

R
A

ZE
M

³

D
zi

ał
an

ia
 in

fo
rm

ac
yj

ne
 i 

pr
om

oc
yj

ne

W
zm

oc
ni

en
ie

 s
ys

te
m

u 
za

rz
ąd

za
ni

a,
 m

on
ito

ro
w

an
ia

, k
on

tr
ol

i i
 o

ce
ny

 
st

op
ni

a 
re

al
iz

ac
ji 

Pr
og

ra
m

uP
om

oc
 T

ec
hn

ic
zn

a

  o
ś 

4 
LE

A
D

ER

  o
ś 

3 
Ja

ko
ść

 ż
yc

ia
 n

a 
ob

sz
ar

ac
h 

w
ie

js
ki

ch
 

1.
 Z

ac
ze

rn
io

ne
 p

ol
a 

ni
e 

są
 w

yp
eł

ni
an

e 
ze

 w
zg

lę
du

 n
a 

sp
ec

yf
ik

ę 
dz

ia
ła

ń

St
w

or
ze

ni
e 

i u
tr

zy
m

an
ie

 K
ra

jo
w

ej
 S

ie
ci

 O
bs

za
ró

w
 W

ie
js

ki
ch

3.
 K

w
ot

a 
po

da
na

 w
 p

oz
yc

ji 
lim

it 
śr

od
kó

w
 R

AZ
EM

 o
dn

os
i s

ię
 d

o 
w

sz
ys

tk
ic

h 
dz

ia
ła

ń 
w

dr
aż

an
yc

h 
w

 ra
m

ac
h 

PR
O

W
 2

00
7-

20
13



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.152

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Roberta Mamątowa 
oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje na temat działań PROW 

2007–2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.
Zwracamy się z tym pytaniem do Pana Ministra w związku z licznymi 

pytaniami rolników, którzy chcą się przygotować do ewentualnego złożenia 
wniosku i mieć możliwość uzyskania dofinansowania realizowanych w go-
spodarstwach inwestycji.

Prosimy o przygotowanie informacji na powyższe pytanie z uwzględnie-
niem kwot limitów do wykorzystania i podziału na województwa. Dodatko-
wo prosimy o informacje o stanie dotychczasowego wykorzystania PROW 
2007–2013, łącznie z podziałem na województwa i poszczególne działa-
nia, oraz o wyliczenia w zakresie środków, które zostały zakontraktowane 
w związku ze złożonymi, a jeszcze nierozpatrzonymi lub niewypłaconymi 
wnioskami.

Z góry dziękujemy za wnikliwe wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Robert Mamątow 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-22-893/12, przekazujące oświadczenie złożone 

przez senatorów G. Wojciechowskiego, B. Pęka, M. Martynowskiego, J. M. Jackowskie-
go, K. Słonia, H. Górskiego, R. Mamątowa i W. Skurkiewicza, dotyczące m.in. planowa-
nych naborów w ramach PROW 2007-2013, przekazuję następujące informacje.

Informacje ogólne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, realizowany w Polsce od 2007 

roku, jest kontynuacją wsparcia wsi i rolnictwa, jakie miało miejsce w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” oraz Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004–2006. PROW 2007–2013 umożliwia kontynuację procesu mo-
dernizacji oraz rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej, a także zrównoważonego 
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
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Budżet PROW 2007–2013 wynosi ponad 17,4 mld euro, w tym 13,4 mld euro po-
chodzi ze środków UE. W tej kwocie mieszczą się zobowiązania wobec beneficjentów 
PROW 2004–2006 (w wysokości blisko 3 mld euro).

W toku realizacji Programu dokonywano korekt jego budżetu. Między innymi, 
w celu umożliwienia sfinansowania jak największej liczby projektów poprawiają-
cych konkurencyjność gospodarstw, zwiększono o 367 mln euro (w tym w 2012 r. 
o 60 mln euro) budżet działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Kolejna propozy-
cja zwiększenia puli środków (o prawie 127 mln euro) została zgłoszona do akceptacji 
Komisji Europejskiej w październiku 2012 r.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace doty-
czące projektu nowego rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, dotyczące m.in. podziału na województwa 
zwiększonego budżetu działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Zwiększenie limitu 
środków do przyznania pomocy w poszczególnych województwach umożliwi przyjęcie do 
finansowania większej liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy, a w niektórych 
województwach umożliwi przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na wysokość kwoty środków pozostających do 
wykorzystania w ramach poszczególnych działań Programu wpływają zmiany kursu 
euro oraz oszczędności (różnice między planowanym a rzeczywistym kosztem realiza-
cji projektów).

Planowane nabory wniosków o przyznanie pomocy
∙ W działaniu Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 

piąta edycja konkursów trwała od 20 listopada do 20 grudnia 2012 r. W 2013 r. 
planowane są kolejne trzy edycje.

∙ W działaniach: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw – decyzję o wszczęciu naboru wniosków podejmuje Prezes Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uwzględniając ilość dostępnych 
środków w ramach danego działania oraz stan weryfikacji wniosków złożonych 
w poprzednich naborach. Aktualnie planowane jest przeprowadzenie (w I kwar-
tale 2013 r.) naborów w działaniach: Modernizacja gospodarstw rolnych (dla 
województw, w których nie zostały wykorzystane środki finansowe), Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej.

∙ W ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów – kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od dnia 2 stycznia 
do 31 grudnia 2013 r. (lub do momentu, w którym zapotrzebowanie na środki fi-
nansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie poziom co najmniej 120% 
środków finansowych dostępnych w ramach programu).

∙ W ramach działania Renty strukturalne nie przewiduje się kolejnych naborów 
wniosków.

∙ W ramach działań: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, Dzia-
łania informacyjne i promocyjne, Grupy producentów rolnych – nabory wniosków 
odbywają się w trybie ciągłym. W 2013 r. będą one kontynuowane.

∙ W działaniu Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych, z uwagi na specyfikę działania, uruchamianie ewentualnych 
kolejnych naborów będzie uzależnione od aktualnych potrzeb w tym zakresie.

∙ W ramach działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi – terminy składania wniosków o przy-
znanie pomocy dla każdego z województw wyznacza właściwy organ samorządu 
województwa. Obecnie planowane są nabory w województwach, w których nie 
zostały wykorzystane środki finansowe dostępne w ramach ww. działań.

∙ W działaniach: Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz Program rolnośro-
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dowiskowy, tak jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane od 15 marca 
do 15 maja (tj. w terminach określonych w przepisach dotyczących płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych). W działaniu Program rolnośrodowiskowy 
zakłada się zamknięcie pakietu 9 Strefy buforowe oraz naboru dla nowych wnio-
sków na uprawy sadownicze w ramach pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne.

∙ W działaniu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 
termin naboru wniosków określa rozporządzenie Ministra RiRW z dnia 19 mar-
ca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach ww. działania – odbywa się on co roku od 1 czerwca do 
31 lipca. W tym terminie przewidziany jest również nabór w 2013 r.

∙ W działaniu Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez kata-
strofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, z uwagi na specyfikę 
działania, uruchamianie ewentualnych kolejnych naborów będzie uzależnione 
od aktualnych potrzeb w tym zakresie.

∙ W działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju inicjatywę ogłaszania nabo-
rów mają lokalne grupy działania (LGD). Nabory wniosków są ogłaszane oddziel-
nie przez każdą z lokalnych grup. Każda z grup, podejmując decyzję o ogłasza-
niu kolejnych naborów, uwzględnia wysokość środków pozostałych do wykorzy-
stania w ramach limitu przyznanego jej na realizację lokalnej strategii rozwoju.

∙ W działaniu Wdrażanie projektów współpracy (beneficjentami tego działania są 
LGD) nabór jest przeprowadzany w sposób ciągły i trwa do: 30 czerwca 2013 r. 
– w przypadku wniosków dotyczących przygotowania projektów współpracy; 
31 grudnia 2013 r. – w przypadku wniosków na realizację projektów współpracy.

∙ W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja (beneficjentami tego działania są LGD) nie przewiduje się 
kolejnych naborów wniosków.

W załączeniu przedstawiam również tabelę zawierającą szczegółowe dane dotyczą-
ce dotychczasowego wykorzystania środków w ramach poszczególnych działań PROW 
2007–2013.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Na 16. posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 lipca br. zwróciliśmy się do 

pana premiera z zapytaniem, na jaką pomoc ze strony państwa mogą liczyć 
rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. Dzię-
kujemy za otrzymane szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie (pismo MRiRW 
z dnia 28 sierpnia br., znak Fwe-070-100/BG/2012/3964).

Niestety docierają do nas niepokojące informacje od rolników, iż wiele 
urzędów gmin zaniedbało swoje obowiązki w tej trudnej sytuacji, w jakiej 
znalazły się gospodarstwa, w szczególności gospodarstwa sadownicze. 
Z powodu braku zrozumienia, a nawet zlekceważenia problemu przez ko-
misje gminne są duże problemy z szacowaniem zaistniałych w gospodar-
stwach strat, a tym samym z otrzymaniem protokołów strat – przykładem 
jest UG w Koźminku czy UG w Sadkowicach. Pomimo wielu interwencji rolni-
ków w urzędach gmin nie uzyskali oni protokołów strat, które są niezbędne 
do podjęcia dalszych działań, m.in. złożenia wniosku o odszkodowanie lub 
o kredyt na wznowienie produkcji. 

Prosimy o informację, czy są to jednostkowe przypadki, czy też sprawa 
nienależytego informowania rolników przez urzędy gminy odnośnie do moż-
liwości uzyskania pomocy lub niechęci w zakresie oszacowania strat w go-
spodarstwach jest w skali kraju większa.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o zapoznanie się z tą sprawą i o rozwa-
żenie udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom. 

W szczególności prosimy o interwencję w postaci wydłużenia terminu 
składania wniosków, tak aby mogli oni uzyskać protokoły strat. 

Z góry dziękujemy za rozważenie możliwości udzielenia takiej pomocy.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk

Odpowiedź�

Warszawa, 2012.12.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. oświadczeniem 

złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami 
podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie szacowa-
nia szkód przez komisje powołane przez wojewodów – uprzejmie informuję Pana Mar-
szałka, że w związku z napływającymi sygnałami o problemach z szacowaniem szkód 
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powo-
łane przez wojewodów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Wojewodów 
o podjęcie działań mających na celu sprawne i rzetelne szacowanie wszystkich szkód 
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w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
przez komisje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 
2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa określenia zakresu i wielkości szkód powstałych 
w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przy-
mrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawiny 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Powyższa komisja powinna składać się 
co najmniej z 3 osób, w tym 2 osób mających wykształcenie wyższe albo średnie w za-
kresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, rybactwa, a w przypadku szacowania szkód 
w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co naj-
mniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna posiadać wykształcenie i doświad-
czenie zawodowe w budownictwie.

Stosownie do przepisów §6 ust. 3 ww. rozporządzenia protokół oszacowania szkód 
powinien zawierać m.in. informacje o zakresie i wysokości szkód w uprawach, zwie-
rzętach gospodarskich, rybach lub środkach trwałych, a także czytelne podpisy człon-
ków komisji i producenta rolnego. Uwzględniając, że zgodnie z ww. rozporządzeniem 
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu na 
odtworzenie środków trwałych, w tym budynków gospodarczych może być udzielona 
w przypadku, gdy wysokość szkód w środku trwałym przekracza 1050 zł, a zatem rów-
nież komisja powołana przez Wojewodę Łódzkiego powinna oszacować każdą szkodę 
w środku trwałym jeżeli jej wartość przekroczyła powyższą kwotę.

Ponadto zgodnie z informacją dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczącą 
ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, pio-
run, obsunięcie się ziemi lub lawinę komisja jest zobowiązana sporządzić protokół 
z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i środkach trwałych), przy 
czym komisje są zobowiązane do oszacowania szkód poprzez lustrację na miejscu 
(a nie na podstawie oświadczeń rolników) w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia 
skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jednak nie później niż 3 miesiące 
od wystąpienia suszy, gradobicia, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, hu-
raganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, natomiast w przypadku ujemnych 
skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych po ruszeniu wegetacji nie póź-
niej niż w lipcu.

W świetle ww. przepisów za oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodo-
wanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi odpowiada wojewoda, który powo-
łuje komisje w celu ich oszacowania i wydaje opinię o wysokości i zakresie tych szkód.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami Wojewody Łódzkie-
go na podstawie zarządzeń Nr 135/2009 i Nr 117/2012 w sprawie powołania gmin-
nych komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i opiniowania wniosków 
kredytowych na wznowienie produkcji, Wójt Gminy Sadkowice zarządzeniem Nr 27 
z dnia 11 lipca 2012 r. ustalił imienny skład komisji do wykonania zadań wymie-
nionych w zarządzeniu Wojewody Łódzkiego. Powołany skład komisji był właściwy 
do oceny szkód w środkach obrotowych i w środkach trwałych – w młodych nasa-
dzeniach drzew. Po upływie ponad miesiąca od wszczęcia szacowania szkód produk-
cyjnych sadownicy zwrócili się o oszacowanie szkód w budynkach. Z uwagi na to, iż 
w Urzędzie Gminy Sadkowice nie jest zatrudniony pracownik posiadający wykształ-
cenie i doświadczenie zawodowe w budownictwie, Wójt Gminy Sadkowice zlecił firmie 
zewnętrznej P.P.H.U. BUD-REM ocenę strat w budynkach niemieszkalnych dla po-
trzeb komisji. Ocena ta polegała na rozpoznaniu szkód czy są to szkody w rozmiarze 
klęskowym, jak zgłaszają to sadownicy, czy też są to szkody niewielkie, jak sądzono 
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po wystąpieniu gradobicia. Firma P.P.H.U. BUD-REM w okresie 17–29 sierpnia br., 
w obecności przedstawicieli komisji dokonała przeglądów pokryć dachowych w 9 go-
spodarstwach i wydała opinię zawierającą ocenę strat w budynkach niemieszkalnych. 
W opinii stwierdza się m.in., że uszkodzenia spowodowane gradem pokryć dachowych 
z płyt warstwowych i innych blach nie naruszają ich szczelności, a także iż pokrycia 
z eternitu i blachy są wieloletnie, niekonserwowane, całkowicie zużyte technicznie. 
Według oceny ww. firmy powstałe szkody są bardzo niskie (nieprzekraczające 1%) 
i z tego powodu są trudne do oszacowania i wycenienia w oparciu o istniejące cenniki 
robót budowlanych.

W dniu 3 września br. Wojewoda Łódzki otrzymał komplet dokumentów z Urzę-
du Gminy Sadkowice dotyczących oszacowania szkód w produkcji sadowniczej. Nie 
wpłynęły natomiast dokumenty dotyczące oszacowania szkód w środkach trwałych, 
bowiem Komisja uznała, iż nie wystąpiły szkody w środkach trwałych w rozmiarze 
klęskowym. W dniu 25 września br. Wicewojewoda Łódzki skierował wniosek do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii 
kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszko-
dowanych w wyniku gradu położonych na terenie gminy Sadkowice i w dniu 15 paź-
dziernika br. taka zgoda została przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydana.

Jednocześnie Wójt Gminy Sadkowice na wniosek sadowników, podjął kolejne 
działania zlecające innej firmie ocenę szkód w budynkach niemieszkalnych w związku 
z wystąpieniem gradu i w dniu 3 października br. (miesiąc po wymaganym terminie) 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły również dokumenty z Urzędu Gmi-
ny Sadkowice dotyczące oszacowania szkód w tych budynkach. Zdaniem Wojewody 
Łódzkiego dokumenty te nie zostały jednak sporządzone zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą postępowania i wskazane w tych dokumentach straty w budynkach nie mogły 
zostać uznane z następujących powodów.

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. 
w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa szkody w budynkach niemieszkalnych w gospodarstwach rolnych spowodowane 
przez grad powinny zostać oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, na-
tomiast komisja nie uczestniczyła w tym przypadku w lustracji szkód, a zatem nie 
mogła sporządzić i podpisać protokołu szkód.

Szkody w budynkach niemieszkalnych zostały oszacowane przez kolejnego eks-
perta powołanego przez Wójta Gminy Sadkowice po upływie obowiązującego terminu 
tj. po dniu 3 września 2012 r.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że w związku z pismem Wicewo-
jewody Łódzkiego z dnia 22 listopada br. w sprawie przywrócenia terminu do osza-
cowania szkód w budynkach niemieszkalnych w gospodarstwach rolnych w Gminie 
Sadkowice spowodowanych przez grad, mając na uwadze iż:

– rolnicy zwracali się do komisji powołanej przez Wojewodę Łódzkiego o oszacowa-
nie szkód w budynkach niemieszkalnych w czasie szacowania szkód produkcyjnych, 
a zatem możliwe było terminowe ich oszacowanie i nie powinni w związku z tym pono-
sić konsekwencji ich nieoszacowania,

– rozbieżne opinie niezależnych ekspertów oceniających szkody spowodowane gra-
dem w budynkach niemieszkalnych

wystąpiłem do Wojewody Łódzkiego o prawidłowe oszacowanie szkód na terenie 
gminy Sadkowice przez komisję, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.).

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 

Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się z prośbą o szczegółowe informacje w zakresie przepisów 

prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, 
jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawo-
zów mineralnych oraz środków ochrony roślin. Prosimy zatem o pełną infor-
mację na temat tego, jakie zasady muszą być spełnione w gospodarstwie, 
czy rolnik powinien posiadać jakieś certyfikaty lub dodatkowe z tym zwią-
zane uprawnienia, by spełniać wszystkie wymogi.

Ponadto do Pana Ministra Rolnictwa kierujemy dodatkowe zapytanie do-
tyczące tego, w jakim zakresie zasada wzajemnej zgodności, która obowią-
zuje już polskich rolników w pełnym zakresie, będzie powiązana z kodeksem 
dobrej praktyki rolniczej.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienia w zakresie obowiązków i praw rolni-
ków, których gospodarstwa są położone na obszarach zakwalifikowanych 
jako szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych. Uprzejmie prosimy o szczegółowe wyjaśnienia, głównie 
ze wzglądu na fakt, iż wielu rolników kojarzy OSN głównie z dodatkowymi 
kontrolami i obostrzeniami odnośnie do prowadzonej dotychczas przez nich 
produkcji rolnej. Gdzie rolnicy, których gospodarstwa położone są na obsza-
rach OSN, mogą zwrócić się po szczegółowe informacje dotyczące programów 
działań na tych terenach i ewentualnie na jaką pomoc mogą liczyć?

Prosimy także o wyjaśnienie zasad, na podstawie których dany obszar 
jest zaliczany do OSN, bowiem zdaniem rolników często nie są to tereny, 
gdzie są „prawdziwe fabryki z oborami o bardzo dużej obsadzie”, tylko wsie, 
gdzie jest tylko kilku producentów, i to wcale nie największych producentów 
nawozów naturalnych. Jak wynika z naszych informacji, bardzo często taką 
klasyfikacją OSN są zdziwieni nie tylko mieszkańcy danego terenu, ale tak-
że przedstawiciele gminy, a nawet i doradcy ODR. 

Z góry dziękujemy za wnikliwe wyjaśnienia powyżej przedstawionych 
kwestii.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń
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Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 7 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego prze-

kazane pismem z dnia 04.12.2012 r., znak: BPS/043-22-895-MŚ/12, w sprawie za-
sad wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzenia rolniczego (OSN), w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

Informacja w sprawie oświadczenia panów senatorów 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, 

Henryka Górskiego, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza i Krzysztofa Słonia, 

przekazanego pismem z dnia 4.12.2012 r., znak: BPS/043-22-895-MŚ/12.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.12.2012 r., znak: BPS/043-22-895-MŚ/12, 
w sprawie informacji o wyznaczaniu obszarów szczególnie narażonych na zanieczysz-
czenia azotanami pochodzenia rolniczego OSN, uprzejmie informuje, co następuje.

Odnosząc się do kwestii wyznaczania OSN Ministerstwo Środowiska, wspólnie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęło spójną strategię w zakresie wy-
znaczania OSN w Polsce na lata 2012–2016. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zobowiązało się do przekazania Ministerstwu Środowiska oraz Krajowemu Zarządo-
wi Gospodarki Wodnej naukowych dowodów oraz analizy na temat stanu rolnictwa 
w Polsce, wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych, zawierającej wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanie-
czyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Spełnieniem tego zobowiązania jest 
wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach 
ekspertyza pt. „Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami po-
chodzenia rolniczego”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Ministrowi Środo-
wiska ekspertyzę, która następnie została przekazana do Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jako podstawa weryfikacji 
wód wrażliwych i OSN.

Na podstawie ww. naukowego opracowania zostały wstępnie wskazane obszary 
szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na kolej-
ny czteroletni okres (2012–2016).
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Niestety OSN zaproponowane na podstawie ekspertyzy IUNG-PIB w Puławach 
spowodowały liczne protesty rolników, zwłaszcza tych, których gospodarstwa znala-
zły się na nowo wyznaczonych obszarach. Zgodnie z ustaleniami z dnia 27 kwietnia 
2012 r. pomiędzy panem Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a panem Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowi-
ska, zdecydowano o ponownej weryfikacji OSN w poszczególnych województwach. Do 
przeprowadzenia weryfikacji zaproponowano wykorzystanie opracowanej na zlecenie 
KZGW przez Uniwersytet Warszawski innej ekspertyzy pt. „Wyznaczenie obszarów 
znajdujących się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanie-
czyszczenia wód związkami azotu”, jak również dodatkowych informacji z monitorin-
gu wód i innych informacji posiadanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. 
Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przeprowadzili ponowną wery-
fikację OSN. Po uwzględnieniu opracowań naukowych i innych posiadanych informa-
cji projektowane OSN mogą zostać zmniejszone. Aktualnie wyznaczone OSN na nowy 
okres 2012–2016 stanowią 4,46% powierzchni kraju, co stanowi 3-krotny wzrost 
(ok. 200%) do stanu z 2008 r. OSN zostały wyznaczone na terenie 5 regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej (Gdańsk, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) w 10 wo-
jewództwach (pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, 
warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, dolnośląskie).

Procedura wyznaczania obszarów OSN jest następująca:
Dyrektorzy rzgw na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, uwzględniając 

wyniki ekspertyz i weryfikacji, przygotowali projekty rozporządzeń wyznaczających 
obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego 
na lata 2012–2016. Miejscem publikacji ww. rozporządzeń są właściwe terytorialne 
Dzienniki Urzędowe Województw. Projekty rozporządzeń określające obszary szcze-
gólnie narażone zgodnie z przepisami ustawy – o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. 2009 Nr 31, poz. 206) art. 59 ust. 2 (…) Organy niezespolo-
nej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania 
z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na 
podstawie odrębnych przepisów (...), zostały przesłane do uzgodnień właściwym tery-
torialnie wojewodom.

Kolejnym etapem było przygotowanie na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy – Prawo 
wodne przez dyrektorów rzgw dla wyznaczonych OSN, projektów rozporządzeń wpro-
wadzających programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źró-
deł rolniczych, które zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
zostały poddane konsultacjom m.in z zainteresowanymi użytkownikami gruntów, 
przedstawicielami organizacji rolniczych, przedstawicielami użytkowników wód. Wy-
dane rozporządzenia dyrektorów regionalnych wprowadzające program działań mają-
cy na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rozlicznych również są publikowane 
we właściwych miejscowo Dziennikach Urzędowych Województw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, z późn. zm.), transponującej do krajowego porządku prawnego przepisy dy-
rektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego dyrektorzy 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) wyznaczyli na podstawie stanu 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, właściwości fizycznych i cech 
środowiska wód i gleby, jak również obecnej wiedzy w zakresie zachowania związków 
azotu w środowisku naturalnym (w wodzie i glebie) obszary szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych tzw. „OSN”. Ustanowione na lata 
2012–2016 OSN zostały wyznaczone na podstawie wydanych i opublikowanych rozpo-
rządzeń dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Ponadto, ww. przepisy 
nakładają na regionalne zarządy gospodarki wodnej obowiązek opracowania progra-
mów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Zgodnie z programami działań gospodarstwa rolne położone na OSN zobligowane 
są do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z określonymi wymogami tj. prowadzenie 
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dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych oraz informacji o plonach i zbio-
rach, przestrzeganie określonych terminów stosowania nawozów oraz określonych 
maksymalnych limitów całkowitej ilości azotu w zależności od uprawy (z uwzględnie-
niem generalnej zasady, mającej zastosowanie na terenie całego kraju dot. niestoso-
wania dawek nawozów naturalnych wyższych niż 170 kg/ha). Ponadto, gospodarstwa 
rolne na OSN zobligowane są do sporządzania planu nawozowego, jeśli ich powierzch-
nia przekracza 100 ha, posiadania zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojo-
wicy o pojemności pozwalającej na gromadzenie półrocznej produkcji tych nawozów. 
Jednocześnie rolnik, który udokumentuje w odpowiedni sposób fakt zagospodarowa-
nia nadmiaru produkowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych np. w drodze 
przekazania ich dla innego rolnika lub do biogazowni może uniknąć potrzeby realiza-
cji określonych inwestycji. Ponadto, należy wskazać, iż zgodnie z programami działań 
przechowywanie obornika musi odbywać się w taki sposób, aby uniknąć przedosta-
wania się odcieków do wód i gruntu, co nie skutkuje obligatoryjnym wymogiem po-
siadania płyty obornikowej (poza gospodarstwami wielkotowarowymi, o których mowa 
w art. 18 ustawy o nawozach i nawożeniu). Dopuszczona jest możliwość składowania 
obornika w budynku inwentarskim lub na polu przy zachowaniu wskazanych w pro-
gramie warunków.

Wprowadzenie wymagań na OSN poprzedzone jest akcją szkoleniową prowadzoną 
głównie przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Jednocześnie, na dostosowanie się rol-
ników do spełnienia wymagań określonych w programach przewidziano okres przej-
ściowy – większość wymagań ma obowiązywać od 1 marca 2013 r., natomiast na 
wyposażenie gospodarstw w odpowiednie zbiorniki przewidziano okres przejściowy 
trwający do końca obowiązywania programów.

Wymagania określone dla rolników gospodarujących na OSN w programach dzia-
łań mają również zasadniczy wpływ na zakres wdrażania Programu rolnośrodowi-
skowego. Zgodnie z Programem rolnośrodowiskowym PROW 2007–2013 określonym 
w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, na podstawie §12, płatność rolnośrodowisko-
wa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowe-
go w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów 
lub wariantów są objęte programami działań, mającymi na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotu. Uregulowanie takie wynika z przepisów wspólnotowych pkt 35 pre-
ambuły oraz art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. gdzie wskazuje się, iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” płatności 
udzielane w ramach Programu rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te 
zobowiązania, które wykraczają poza właściwe normy obowiązkowe.

Należy podkreślić, iż obecnie obowiązujące programy działań na OSN znacznie 
różnią się od programów, które obowiązywały w poprzednim okresie programowa-
nia, tj. 2008–2012. Poprzednie postanowienia programów skutkowały ograniczeniem 
w uzyskiwaniu płatności z Programu rolnośrodowiskowego: Pakietu 1. Rolnictwo 
zrównoważone i Pakietu 8. Ochrona gleb i wód. W programie, obowiązującym na lata 
2012–2016 zmniejszone zostały wymogi na OSN wyłączające rolników z płatności 
rolnośrodowiskowej. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z programów rolnośrodowi-
skowych jest wymóg posiadania planu nawożenia w gospodarstwach o powierzchni 
powyżej 100 ha na OSN. Oznacza to, że w gospodarstwach do 100 ha nie ma żadnych 
ograniczeń w realizacji wszystkich pakietów Programu rolnośrodowiskowego, w tym 
Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone. Natomiast dla gospodarstw powyżej 100 ha na 
OSN realizujących Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, płatność będzie również wypła-
cana, ale tylko do powierzchni 100 ha.

Jednocześnie, rolnicy uczestniczący w Programie rolnośrodowiskowym, którzy zo-
stali objęci OSN od 2012 r., powodującym wyłączenie z płatności będą mieli możli-
wość zakończenia zobowiązania rolnośrodowiskowego bez żadnych sankcji, na mocy 
§35 pkt 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, zgodnie z którym inną niż wymienio-
ne w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 kategorią siły wyższej 
lub wyjątkową okolicznością w przypadku wystąpienia, której zwrot pomocy nie jest 
wymagany, jest zmiana zasięgu obszarów objętych programami, mającymi na celu 
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ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia związkami azotu lub zmianą tych programów.

W przypadku rekompensat dotyczących konieczności wdrożenia wymogów okreś-
lonych w Programach działań informuję, iż na obecnym etapie nie jest możliwe wska-
zanie takich instrumentów, gdyż na forum Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
toczą się dopiero dyskusje dotyczące kształtu rozporządzeń wspólnotowych w ramach 
nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.

W odniesieniu do kwestii funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotem (OSN) uprzejmie informuję, że 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. 
w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględ-
nieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy wymogi zawarte w progra-
mach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 
wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami po-
chodzenia rolniczego (OSN), na terenie których położone jest gospodarstwo rolne lub 
jego część, wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności.

Rolnik, ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz wybrane działania PROW 
(ONW, program rolnośrodowiskowy oraz zalesienia) zobowiązany jest do przestrzega-
nia zasady wzajemnej zgodności, która oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych 
płatności ze spełnianiem określonych wymogów i norm.

W przypadku rolników gospodarujących na obszarach OSN w ramach wymogów 
wzajemnej zgodności, rolnicy mają obowiązek przestrzegać wymagań z programów 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyzna-
czonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczeniami azotanami pocho-
dzenia rolniczego (OSN).

Program działań obliguje wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą 
na obszarach OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, które doty-
czą w szczególności: przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia, 
prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szczególności 
związanych z nawożeniem oraz właściwego przechowywania nawozów naturalnych 
i pasz soczystych.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków, konsekwencją jest 
odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności bezpośrednich. Wymogi 
wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi przepisa-
mi. Są to przepisy, które zostały zaczerpnięte z obowiązującej legislacji krajowej.

Informuję również, że przedstawiona powyżej informacja została przygotowana 
z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Departament Płatności Bezpośred-
nich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyrażam nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpo-
wiedź na oświadczenie Panów Senatorów.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. 163

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 8 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043- 

-22-895-MRRW/12, oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechow-
skiego, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Henryka Górskiego, Roberta Ma-
mątowa, Marka Martynowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Krzysztofa Słonia na 
22. posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 listopada 2012 r., przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

I. Informacja w zakresie przepisów prawa dotyczących pasz w tym ich przecho-
wywania.

Regulacje prawne odnoszące się do kwestii pasz określone zostały m.in. w roz-
porządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołują-
cym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 Z 1.02.2002, str. 1).

Przepisy te mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz środowiska poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pasz w całym łańcu-
chu żywieniowym począwszy od produkcji pierwotnej aż do produkcji żywności.

Szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania pasz i dodatków paszowych 
określa rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 
z 8.2.2005, z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia pt. „Wyma-
gania dla przedsiębiorstw paszowych na poziomie produkcji pierwotnej pasz” podmio-
ty działające na rynku pasz zobowiązane są spełnić m.in. wymagania w zakresie:

∙ ochrony przed skażeniem lub zepsuciem produktów pierwotnych, za których 
produkcję, przetwarzanie, czyszczenie, pakowanie, przechowywanie i transport 
ponoszą odpowiedzialność,

∙ przestrzegania odpowiednich, wspólnotowych i krajowych, przepisów prawnych 
odnoszących się do kontroli zagrożeń, w tym:
– środków kontroli niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak pochodzące z po-

wietrza, gleby, wody, nawozów, produktów ochrony roślin, preparatów biobój-
czych, produktów weterynaryjnych oraz zanieczyszczeń związanych z uniesz-
kodliwianiem i składowaniem odpadów;

– środków związanych ze zdrowiem roślin, zwierząt oraz środowiskiem natural-
nym, posiadających wpływ na bezpieczeństwo pasz, w tym także programów 
monitorowania i kontroli zoonoz i czynników zoonotycznych;

– utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpo-
wiedniej dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojazdów 
wykorzystywanych podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, 
przechowywania i transportowania pasz;

– zapewniania, jeśli jest to konieczne, higienicznych warunków produkcji, trans-
portu i przechowywania oraz czystości pasz;

– stosowania czystej wody tam, gdzie jest to niezbędne, w celu zapobieżenia za-
nieczyszczenia;



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.164

– zapobiegania, w stopniu w jakim jest to możliwe, niebezpieczeństwu zanie-
czyszczenia spowodowanego przez zwierzęta i szkodniki;

– przechowywania i przewozu odpadów oraz substancji niebezpiecznych, od-
dzielnie i w sposób bezpieczny, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczysz-
czenia;

– zapewnienia, by materiały opakowaniowe nie stanowiły źródła niebezpieczne-
go zanieczyszczenia pasz.

Natomiast w załączniku II do ww. rozporządzenia określone zostały wymagania 
dotyczące przedsiębiorstw paszowych prowadzących działalność na poziomach in-
nych niż pierwotna produkcja paszy, zgodnie z którymi:

– pasze przetworzone przechowuje się oddzielnie od nieprzetworzonych materia-
łów paszowych oraz dodatków paszowych celem uniknięcia zanieczyszczenia 
krzyżowego przetworzonej paszy, należy stosować odpowiednie materiały opa-
kowaniowe;

– pasze przechowuje się i transportuje w odpowiednich pojemnikach w miejscach 
do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio utrzymanych w celu 
zapewnienia dobrych warunków przechowywania, z dostępem ograniczonym 
wyłącznie do osób upoważnionych przez podmioty działające na rynku pasz;

– pasze przechowuje się i transportuje w sposób umożliwiający ich łatwą identyfi-
kację, celem uniknięcia pomyłek i zanieczyszczeń krzyżowych oraz pogorszenia 
ich jakości;

– pojemniki i urządzenia wykorzystywane podczas transportu, przechowywania, 
przenoszenia, przeładunku i ważenia pasz należy utrzymywać w czystości. Na-
leży wprowadzić stosowne programy czyszczenia oraz zminimalizować pozosta-
łości detergentów oraz środków dezynfekcyjnych;

– należy ograniczyć do minimum ryzyko psucia się produktów, a także kontrolo-
wać je w celu ograniczenia możliwości pojawienia się szkodników;

– jeśli jest to wskazane, temperatury przechowywania należy utrzymywać na moż-
liwie najniższym poziomie, aby uniknąć ryzyka skraplania się wody oraz psucia 
produktów.

W załączniku nr III ww. rozporządzenia pt. „dobre praktyki w zakresie żywienia zwie-
rząt”, w części „żywienie zwierząt”, pkt 1 „przechowywanie” stanowi, że „pasze należy 
przechowywać z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nienadających 
się do spożycia przez zwierzęta. Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki muszą 
być czyste i suche oraz jeśli jest to konieczne, należy wdrożyć środki ochrony przed 
szkodnikami. Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki należy regularnie czyścić, 
aby uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych. Ziarno należy przechowywać 
w taki sposób aby było ono niedostępne dla zwierząt. Pasze lecznicze oraz inne przezna-
czone dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt przechowywane są w sposób 
ograniczający ryzyko podania ich zwierzętom, dla których nie są one przeznaczone”.

II. Informacja w zakresie przepisów prawa dotyczących przechowywania nawo-
zów mineralnych i środków ochrony roślin.

Kwestie dotyczące przechowywania nawozów mineralnych regulują m.in. przepisy 
obowiązującej ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.). W świetle art. 24 ww. ustawy nawozy mineralne, w tym nawo-
zy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:

1. w postaci stałej przechowuje się w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z in-
strukcją ich stosowania i przechowywania;

2. w postaci stałej mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowa-
nych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu mate-
riałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania. 
Przepisów tych nie stosuje się do saletry amonowej i innych nawozów zawiera-
jących azotan amonowy w ilości powyżej 28% w przeliczeniu na azot całkowity;

3. w postaci płynnej przechowuje się w zamkniętych opakowaniach lub w szczel-
nych, przystosowanych do tego celu zbiornikach.
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Ponadto, w dużych gospodarstwach rolnych, w których zastosowanie ma Kodeks 
pracy, warunki przechowywania nawozów i środków ochrony roślin określa rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony 
roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 
z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż obowiązująca ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.) nie określa warunków 
w jakich w gospodarstwie rolnym należy przechowywać środki ochrony roślin. Należy 
jednak podkreślić, że zgodnie z obowiązującym od dnia 14 czerwca 2011 r. rozporzą-
dzeniem Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin, na opakowaniu środków 
ochrony roślin umieszczane są wskazówki dotyczące odpowiednich warunków przecho-
wywania środków ochrony roślin. Warunki te określane są zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań sub-
stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 
12.445). Odpowiednie zwroty S wraz z numerami określają warunki bezpiecznego prze-
chowywania i stosowania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej 
(tj. między innymi: S1 Przechowywać pod zamknięciem, S2 Chronić przed dziećmi, S3 
Przechowywać w chłodnym miejscu), umieszczone są w etykietach środków ochrony 
roślin. Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w gospodarstwach rolnych 
zgodnie z tymi zaleceniami, wskazanymi w etykiecie każdego preparatu.

Należy również podkreślić, że zgodnie z nowym projektem ustawy o środkach 
ochrony roślin zapisy dotyczące warunków przechowywania środków ochrony roślin 
znajdą się w odrębnym rozporządzeniu. Opracowanie projektowanej ustawy wynika 
z obowiązku wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środ-
ków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz 
wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównowa-
żonego stosowania pestycydów. Rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin 
procedowany jest obecnie przez Sejm RP (druk nr 740).

Do projektu ustawy opracowanych zostało szereg projektów rozporządzeń, w tym 
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępo-
wania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.

Projekt ww. rozporządzenia stosownie do postanowień §12 ust. 4 i 5 uchwały 
Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów 
(M. P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) w dniu 25 października br. przekazany został do 
uzgodnień społecznych oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno-
ści lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) 
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt 
tego rozporządzenia wraz z innymi rozporządzeniami do ustawy o środkach ochrony 
roślin przekazany został do zaopiniowania 62 organizacjom społeczno-zawodowym 
oraz 38 jednostkom naukowo-badawczym. Ministerstwo oczekuje na konstruktywne 
uwagi od jednostek i organizacji branżowych do których skierowany został projekt, 
ponieważ zgodnie z art. 7 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektami rozporządzeń.

IV. Informacja w zakresie przepisów prawa dotyczących przechowywania biopaliw.

Należy podkreślić, że co do zasady rolników w zakresie przechowywania paliw ciek- 
łych obowiązują standardy wymagane przy przechowywaniu substancji palnych.

Przechowywanie paliw przede wszystkim związane jest z przestrzeganiem przepi-
sów ochrony przeciwpożarowej (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
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innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. Nr 109, poz. 719). Przepisy §4, ust. 1 
tego rozporządzenia między innymi zabraniają:

1. składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 
sąsiedniej materiałów palnych;

2. przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się 

do temperatury przekraczającej 373,15 K (100oC),
b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych 
rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd 
wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

3. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniej-
szający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych 
w przepisach techniczno-budowlanych;

4. składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużyt-
kowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwni-
cach.

W przypadku postępowania z paliwami, które stanowią materiały niebezpieczne 
pożarowo należy stosować się do przepisów §7 i §8 ww. rozporządzenia. W szczegól-
ności rolnicy powinni:

1. paliwa, których ilość jest większa niż wynika z ich dobowego zapotrzebowania 
lub dobowej produkcji, przechowywać w oddzielnym magazynie przystosowa-
nym do takiego celu;

2. przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający 
powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wsku-
tek wzajemnego oddziaływania;

3. ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC) wyłącznie przechowy-
wać w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, 
wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ła-
dunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabez-
pieczonych przed stłuczeniem;

4. przestrzegać, aby materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowywać 
w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek 
schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak 
również na tarasach, balkonach i loggiach.

Przechowywanie cieczy (paliw) o temperaturze zapłonu poniżej 373,15 K (100oC) 
jest dopuszczalne w garażach, ale obowiązują ograniczenia:

1. W garażach o powierzchni powyżej 100 m2 jest dopuszczalne przechowywa-
nie tych cieczy tylko wtedy, gdy są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są 
przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu de-
talicznym;

2. W garażach nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim 
zbiorników paliwa w pojazdach;

3. W garażach wolno stojących wykonanych z materiałów niepalnych o powierzch-
ni do 100 m2 jest dopuszczalne przechowywanie do 200 dm3 cieczy o tempera-
turze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC);

4. W garażach o powierzchni do 100 m3 innych niż wymienione w pkt 3, jest do-
puszczalne przechowywanie do 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 
294,15 K (21oC) lub do 60 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 294,15–373,15 K 
(21–100oC);

5. Ciecze przechowywane w garażach powinny być przechowywane w naczyniach 
metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne 
zamknięcia.

W przypadku przechowywania paliw w zbiornikach, wymagane jest stosowanie 
zbiorników do paliw, które spełniają odpowiednie warunki techniczne. Warunki te 
określa rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wa-
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runków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bez-
ciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych 
zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211 z późn. zm.). W celu pobierania paliwa 
z tych zbiorników powinny być one wyposażone w automatyczne liczniki oraz automa-
tyczne dystrybutory paliwa. Dokumentacja techniczna, na podstawie której wykona-
no te urządzenia, powinna być zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego.

V. Informacja w zakresie obszarów szczególnie narażonych na azotany pocho-
dzenia rolniczego tzw. OSN oraz w zakresie relacji pomiędzy Kodeksem Dobrej 
Praktyki Rolniczej a zasadą wzajemnej zgodności w kontekście postanowień dy-
rektywy azotanowej.

W 2012 r. po raz trzeci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, z późn. zm.) transponującej do kra-
jowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grud-
nia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego1 służby podległe Ministrowi Środowiska tj. regionalne 
zarządy gospodarki wodnej (RZGW) wyznaczyły na podstawie stanu zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i podziemnych, właściwości fizycznych i cech środowiska wód 
i gleby, jak również obecnej wiedzy w zakresie zachowania związków azotu w środowi-
sku naturalnym (w wodzie i głębie) obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych tzw. OSN. Ustanowione na lata 2012-2016 OSN 
objęły 4,46% powierzchni kraju, co odpowiada 7,36% powierzchni gruntów ornych. 
W związku z ustanowieniem OSN regionalne zarządy gospodarki wodnej opracowały 
również programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolni-
czych. Programy te zostały zatwierdzone rozporządzeniami dyrektorów RZGW i stano-
wią akty prawa miejscowego, dostępne m.in. na internetowych stronach regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej.

Programy działań obligują wszystkich rolników prowadzących działalność rolni-
czą na obszarach OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, któ-
re w szczególności dotyczą przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek na-
wożenia, prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w tym 
związanych z nawożeniem oraz do właściwego przechowywania nawozów naturalnych 
i pasz soczystych. Jednocześnie na dostosowanie się rolników do spełnienia wyma-
gań określonych w programach przewidziano okres przejściowy, większość wymagań 
ma obowiązywać od 1 marca 2013 r., natomiast na wyposażenie gospodarstw w od-
powiednie urządzenia do przechowywania nawozów przewidziano okres przejściowy 
trwający do końca obowiązywania programów.

Zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) obowiązująca w Polsce od 
2009 r. realizowana jest w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/20092. Składają 
się na nią:

– normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rol-
nego w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural 
and Enviromental Concluions – GAEC), określone w załączniku III do rozporzą-
dzenia Rady (WE) Nr 73/2009 oraz

– podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements 
– SMR), określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009.

1 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed za-
nieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 
z 31.12.1991. str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, 
str. 68, z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Rady (WTE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspól-
ne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego roz-
porządzenia (WE) nr 1290/2005, (WTE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30/16 z 31.1.2009, z późn. zm.).



22. posiedzenie Senatu w dniu 30 listopada 2012 r.168

Zakres wymogów wzajemnej zgodności zależy od sposobu implementacji do prawa 
krajowego przepisów prawa wspólnotowego w zakresie artykułów dyrektyw wymienio-
nych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009.

Odnosząc się do dyrektywy azotanowej uprzejmie informuję, że w skład wymogów 
wzajemnej zgodności wchodzi art. 5 ww. dyrektywy, który odnosi się do programów 
działań ustanowionych dla obszarów OSN.

Natomiast w odniesieniu do Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej należy podkreślić, 
iż obowiązek wdrożenia ww. Kodeksu wynika z art. 4 dyrektywy azotanowej, który 
stanowi iż „Państwa Członkowskie, w celu zapewnienia dla wszystkich wód ogólnego 
poziomu ochrony przed zanieczyszczeniem, w ciągu dwuletniego okresu od notyfikacji 
niniejszej dyrektywy: a) ustanawiają zbiór lub zbiory zasad dobrej praktyki rolniczej, 
które mają zostać dobrowolnie wprowadzane w życie przez rolników, które powinny 
zawierać postanowienia obejmujące co najmniej pozycje określone w załączniku IIA”.

W ramach wymogów wzajemnej zgodności nie ma wymogów, które bezpośrednio 
wynikałyby z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, ponieważ załącznik II do rozporzą-
dzenia Rady (WE) Nr 73/2009 nie wskazuje art. 4 Dyrektywy Azotanowej jako podsta-
wy prawnej dla zasady wzajemnej zgodności.

Reasumując, w ramach wymogów wzajemnej zgodności mogą znaleźć się te ele-
menty Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, które zostaną ujęte w ramach programów 
działań opracowanych dla obszarów OSN.

w z. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Roberta Mamątowa oraz Henryka Górskiego

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca, 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, 

do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Dotarły do nas informacje o coraz większym zaniepokojeniu społecznym 

w czterech powiatach południowej Wielkopolski, to jest w powiecie leszczyń-
skim, rawickim, krotoszyńskim i gostyńskim, związanym z planami budowy 
w tym regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Prowadzone tam 
są obecnie odwierty geologiczne dokonywane wbrew woli rolników, a sądy 
wydają zezwolenia na wejście na grunt w trybie postępowania zabezpiecza-
jącego.

Mamy w związku z tym pytanie do Pana Ministra Środowiska: czy rze-
czywiście istnieją plany budowy kopalni węgla brunatnego we wskazanym 
regionie? Jaki jest stan przygotowań do realizacji tej inwestycji i czy była 
ona przedmiotem jakichś konsultacji społecznych?

Do Pana Ministra Rolnictwa chcielibyśmy skierować pytanie, biorąc pod 
uwagę, że chodzi tu o jeden z najlepiej rozwiniętych regionów rolniczych 
w Polsce, który Panu Ministrowi jako Wielkopolaninowi jest zapewne szcze-
gólnie bliski. Czy są jakieś analizy strat gospodarczych, jakie wynikają z wy-
łączenia z produkcji rolnej jednych z najlepszych w Polsce ziem rolniczych?

Do Pana Ministra Sprawiedliwości oraz do Pana Prokuratora General-
nego mamy pytanie: czy dopuszczalne jest udzielanie przez sąd zezwoleń 
na poszukiwania geologiczne w drodze postanowień wydawanych w trybie 
zabezpieczenia roszczeń, przez co rolnicy są praktycznie pozbawieni możli-
wości sprzeciwienia się przymusowemu udostępnieniu swoich gruntów?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Robert Mamątow 
Henryk Górski
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Warszawa, 3 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na zapytanie z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-896- 

-MŚ/12, w sprawie planów budowy kopalni węgla brunatnego, w rejonie powiatów 
leszczyńskiego, rawickiego, krotoszyńskiego i gostyńskiego, w załączeniu przekazuję 
stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak

Odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatorów 
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r.

W związku z oświadczeniem ww. senatorów przesłanym dnia 4 grudnia 2012 r., 
w sprawie planów budowy kopalni węgla brunatnego, w rejonie powiatów leszczyńskie-
go, rawickiego, krotoszyńskiego i gostyńskiego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W dniu 11 maja 2011 r. Minister Środowiska udzielił na rzecz PAK Górnictwo 
Sp. z o.o. koncesji nr 10/2011/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla bru-
natnego w rejonie „Poniec – Krobia” i „Oczkowice”. W ramach prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych zostanie wykonanych 339 otworów wiertniczych z powierzchni, na 
terenie miast i gmin: Miejska Górka i Krobia w powiatach rawickim oraz gostyńskim.

Należy zauważyć, iż udzielona przez Ministra Środowiska koncesja nr 10/2011/p 
upoważnia przedsiębiorcę jedynie do prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznaw-
czych za węglem brunatnym (wiercenie otworów).

Ponadto informuję, że udzielenie przedmiotowej koncesji, m.in. dzięki której Skarb 
Państwa pozyska cenną informację o budowie geologicznej regionu i ilości zasobów 
węgla brunatnego, nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody (udzieleniem koncesji) 
na eksploatację. Celem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla bru-
natnego w rejonie „Poniec – Krobia” i „Oczkowice” jest jedynie udokumentowanie złoża 
i jego zasobów.

W przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę ewentualnej decyzji o eksploatacji zło-
ża węgla brunatnego konieczne będzie przeprowadzenie przez organ koncesyjny – na 
wniosek przedsiębiorcy – odrębnego postępowania administracyjnego, zakończonego 
udzieleniem nowej koncesji – na wydobywanie kopaliny ze złoża.
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Podkreślić jednak należy, że do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej 
na wydobywaniu węgla brunatnego w Polsce niezbędne jest spełnienie szeregu wymo-
gów, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gór-
nicze prowadzenie działalności w zakresie wydobywania węgla brunatnego wymaga 
koncesji, której udziela Minister Środowiska. Z wnioskiem o udzielenie koncesji, spo-
rządzonym zgodnie z przepisami prawa, może się zwrócić każdy przedsiębiorca pro-
wadzący działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Koncesja na wydoby-
wanie węgla brunatnego powinna być uzgodniona z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki oraz właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. 
Bez tych uzgodnień organ koncesyjny (Minister Środowiska) nie może wydać decyzji 
o udzieleniu koncesji. Należy także podkreślić, iż stronami postępowania o udzielenie 
ww. koncesji są także właściciele nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
granic obszaru górniczego.

Ponadto do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego 
przedsiębiorca, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz przepisami 
wykonawczymi (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397), jest zobowiązany do załączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach. Wydanie tej decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem przez odpowiedni or-
gan ochrony środowiska postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
i umożliwienie społeczeństwu udziału w tym postępowaniu. W ramach tego postę-
powania, szczegółowej analizie zostają poddane zagadnienia dotyczące wpływu pro-
jektowanej odkrywki na środowisko (w tym na wody podziemne i powierzchniowe, 
powierzchnię terenu etc.). Przedsiębiorca zobowiązany jest również dostarczyć raport 
o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Efektem finalnym tego po-
stępowania jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja taka zawiera 
szereg warunków realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości 
dla terenów sąsiednich, a także zobowiązuje przedsiębiorcę do wykonania monitorin-
gu: wód podziemnych i powierzchniowych, przyrodniczego, gleby, osiadania gruntów, 
hałasu, powietrza i promieniowania elektromagnetycznego. Warunkiem takiej decyzji, 
jeżeli jest to konieczne, jest również wykonanie kompensacji przyrodniczej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi jeden z załączników do 
wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Jedynie w przypad-
ku spełnienia wszystkich wymagań określonych prawem Minister Środowiska może 
udzielić koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 
art. 56 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdy wniosek o udzie-
lenie koncesji spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, a także 
zamierzona działalność nie sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności 
związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną 
gospodarką złożami kopalin, nie uniemożliwia wykorzystania nieruchomości zgodnie 
z ich przeznaczeniem, ani nie zachodzą w sprawie okoliczności zagrażające obronności 
państwa i obywateli i nie udzielono w wyniku przeprowadzonego przetargu koncesji 
na ten obszar innemu przedsiębiorcy, organ koncesyjny nie ma podstaw do odmowy 
udzielenia koncesji.

Jeżeli wnioskodawca uzyska koncesję, jest on zobowiązany do uzyskania prawa ko-
rzystania z nieruchomości gruntowej, w której granicach ma być prowadzona zamierzo-
na działalność. Udzielona koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości grunto-
wych i nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych, wód oraz odpadów.

Ponadto przedsiębiorca musi uzyskać wymagane prawem pozwolenia, niezbędne 
do rozpoczęcia budowy zakładu górniczego. Oznacza to obowiązek zastosowania się 
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do zasad określonych w przepisach szczególnych, które wymagają, aby działalność go-
spodarcza, określona w prawie geologicznym i górniczym, poza oczywistym wymogiem 
uzyskania koncesji, prowadzona była z uwzględnieniem innych warunków. Między in-
nymi zasadą jest, że wykorzystanie terenów powinno być zgodne z ich przeznaczeniem 
określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przewidują 
to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), które stanowią, że ustalenie przeznaczenia 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zago-
spodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.

W związku z powyższym można jednoznacznie stwierdzić, iż bez spełnienia wielu 
wymagań prawnych inwestycja polegająca na wydobywaniu węgla brunatnego nie 
może być realizowana. Pragnę również zaznaczyć, że Minister Środowiska nie prowa-
dzi aktualnie żadnego postępowania zmierzającego do udzielenia koncesji na wydoby-
wanie węgla brunatnego w powiatach rawickim oraz gostyńskim. Do chwili obecnej do 
Ministerstwa Środowiska nie wpłynął też żaden wniosek o udzielenie takiej koncesji. 
Jeszcze raz podkreślam, że decyzja Ministra Środowiska w sprawie udzielenia kon-
cesji nie jest samodzielnym rozstrzygnięciem, ale zapada w uzgodnieniu z organami 
współdziałającymi, określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak

Odpowiedź�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 9 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 

30 listopada 2012 roku przez senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Krzysz-
tofa Słonia, Roberta Mamątowa i Henryka Górskiego w sprawie dotyczącej prac geolo-
gicznych na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej, prowadzonych w związku z pla-
nowaną budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w powiecie leszczyńskim, 
rawickim, krotoszyńskim i gostyńskim uprzejmie informuję, co następuje.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawą Prawo geologiczne i górnicze zmieniony 
został art. 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 
pkt 2 tej ustawy do okresowego, na czas nie dłuższy niż 10 lat, wyłączenia gruntów 
z produkcji w zakresie niezbędnym do poszukiwania lub rozpoznawania węglowodo-
rów, węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud 
żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki ro-
dzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych – nie 
stosuje się przepisów art. 7 ustawy, który przewiduje m.in. konieczność uzyskania 
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie przeznaczenia na cele nierolnicze 
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gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli ich zwarty obszar projekto-
wany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha. Powyższy przepis art. 8 ust. 1 pkt 2 
wprowadzono z uwagi na fakt, że w trakcie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 
praktycznie nie zachodzą straty w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli cudza nieruchomość jest 
niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębiorca może żą-
dać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony, 
za wynagrodzeniem Z tego też względu nie są prowadzone analizy strat gospodarczych 
powstałych na skutek poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin.

Ewentualne straty w rolniczej przestrzeni produkcyjnej mogą pojawić się w fazie 
rozpoczęcia eksploatacji złóż, która musi jednak być poprzedzona zgodą Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stosownie do prze-
pisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przy wydawaniu takiej zgody 
pod uwagę brana jest ochrona ilościowa – polegająca na ograniczeniu przeznaczania 
gruntów rolnych na cele nierolnicze (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy) oraz ochrona jakościo-
wa – w myśli której na cele nierolnicze powinny być przeznaczane przede wszystkim 
grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku grunty 
o najniższej przydatności produkcyjnej (art. 6 ust. 1 ustawy), uwzględniając również 
występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz przyszły kierunek rekultywacji 
obszarów wyeksploatowanych. Ponadto w takim przypadku decyzja starosty zezwa-
lająca na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji ustalać będzie należność i opłaty 
roczne z tytułu ich wyłączenia.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 2.01.2013 r.

Panowie: 
Grzegorz Wojciechowski, 
Bogdan Pęk, 
Wojciech Skurkiewicz, 
Marek Martynowski, 
Jan Jackowski, 
Krzysztof Słoń, 
Robert Mamątow, 
Henryk Górski 
Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na złożone przez Panów, na 22. posiedzeniu Senatu RP, oświadcze-
nie z dnia 30 listopada 2012 r., nadesłane wraz z pismem Pani Wicemarszałek Senatu 
z dnia 4 grudnia 2012 r. – uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Problematyka poruszona w powyższym oświadczeniu dotyczy zagadnień uregu-
lowanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami). W świetle art. 10 ww. ustawy złoża wę-
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glowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, 
węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie ro-
dzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli 
potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez 
względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą, a prawo własno-
ści górniczej przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa. W granicach określonych przez 
ustawy Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z przedmiotu 
własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie 
użytkowania górniczego (art. 12), które następuje w drodze umowy zawartej na piśmie 
pod rygorem nieważności (art. 13). Korzystanie to może polegać w szczególności na 
wykonywaniu robót geologicznych, wydobywaniu kopalin, podziemnym bezzbiorniko-
wym magazynowaniu substancji i odpadów itp. (art. 16).

Wejście przedsiębiorcy wykonującego roboty geologiczne na grunt prywatny może 
odbywać się na podstawie umowy zainteresowanych stron lub orzeczenia sądu.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ww. ustawy jeżeli cudza nieruchomość lub jej 
część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej tą ustawą, przedsię-
biorca ma prawo wystąpić do sądu powszechnego z żądaniem umożliwienia korzysta-
nia z tej nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony, za wynagrodzeniem.

Natomiast zgodnie z art. 730 §1 kodeksu postępowania cywilnego, w każdej spra-
wie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpie-
czenia. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapada w formie postanowienia, na które 
stronom przysługuje zażalenie (art. 741 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli doszło do wydania takiego orzeczenia, w konkretnej sprawie sądowej, strona 
niezadowolona z jego treści może złożyć zażalenie do sądu II instancji. Merytoryczna 
ocena prawidłowości i zasadności takiego rozstrzygnięcia może być dokonana wyłącz-
nie w ramach nadzoru judykacyjnego.

Minister Sprawiedliwości zgodnie z art. 9a §1 w związku z art. 37f §1 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 
z późniejszymi zm.) sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością 
sądów, a czynności z zakresu tego nadzoru nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 
sędziowie są niezawiśli.

Pragnę jednak zauważyć, że pozwolenie na przeprowadzenie prac geologicznych 
odbywa się za stosownym wynagrodzeniem, które ma na celu rekompensowanie po-
niesionych strat. Ponadto również właściciel lub użytkownik wieczysty, może żądać, 
aby przedsiębiorca dokonał wykupu gruntów jeżeli na skutek ograniczenia prawa 
nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele 
(art. 18 ust. 3).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA 
GENERALNEGO

Warszawa, 10.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. nr BPS/043-22-

-896-PG/12, oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana 
Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa i Henryka Górskiego na 22. posiedzeniu Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 listopada 2012 r., dotyczące postanowień 
wydawanych przez sądy w trybie zabezpieczenia roszczeń wynikających na tle sporów 
pomiędzy rolnikami właścicielami gruntów a przedsiębiorcami prowadzącymi odwier-
ty geologiczne na tych terenach, uprzejmie informuję, że stan faktyczny i prawny 
przedstawiony w oświadczeniu jest niepełny i nie pozwala na ocenę zasadności kon-
kretnych postanowień sądowych.

Z tych względów można jedynie wskazać obowiązujące regulacje prawne określają-
ce zasady i warunki podejmowania i wykonywania prac geologicznych oraz uprawnie-
nia sądów w zakresie zabezpieczenia, wynikających na tym tle roszczeń cywilnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) działalność w zakresie poszukiwania lub 
rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10, to jest między innymi węgla 
brunatnego, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Uprawnionym do udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż i na 
wydobywanie kopalin, jest minister właściwy do spraw środowiska, a gdy działalność 
będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych, także 
starosta (art. 22 p.g. i g.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 p.g. i g. stronami postępowania w przedmiocie uzyskania 
koncesji, w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości grun-
towych, są także ich właściciele lub użytkownicy wieczyści. Jako stronom przysługują 
im środki odwoławcze określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów koncesje są udzielane w trybie prze-
pisów prawa administracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 p. g. i g., jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest nie-
zbędna do wykonywania działalności regulowanej wymienioną ustawą, przedsiębiorca 
może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas 
oznaczony za wynagrodzeniem. W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.

Na podstawie art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej 
podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udziele-
nia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania cywilnego, jeżeli uprawdo-
podobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawmy w udzieleniu zabezpieczenia istnieje w szczególności wtedy, gdy 
brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego orze-
czenia.

Wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń może domagać się 
zarówno właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu, który występuje z roszczeniem 
o naprawienie szkody powstałej na jego nieruchomości w wyniku prowadzenia prac 
geologicznych, jak i przedsiębiorca posiadający prawomocną decyzję o udzieleniu 
koncesji, któremu uniemożliwiono wykonywanie działalności określonej w decyzji 
koncesyjnej.
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Stosownie do art. 755 §1 pkt 1 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest 
roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób jaki stosownie do oko-
liczności uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może unormować prawa i obowiąz-
ki stron na czas trwania postępowania.

Zabezpieczenie przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na 
czas jego trwania może polegać na ustanowieniu, stosownych do przedmiotu sprawy 
nakazów lub zakazów obciążających obowiązanego (np. nakazu nieprzeszkadzania 
określonym działaniom uprawnionego).

Zgodnie z art. 741 k.p.c. na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 
zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Z wyrazami szacunku 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Kazimierza Jaworskiego 
oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie sprawy eks-

misji siedemdziesięciojednoletniej pani Janiny K.-S. z mieszkania w Łodzi 
przy ul. Jana Matejki w dniu 6 lipca 2012 r.

Z reportażu z eksmisji zamieszczonego w gazecie „Dziennik Łódzki” wy-
nika, że wobec ciężarnej wnuczki została użyta siła, potraktowano ją w spo-
sób brutalny, co jest naszym zdaniem nie tylko czynem zabronionym, ale 
wręcz bestialskim. Pani Janina została wywieziona do szpitala, a w tym 
czasie jej mieszkanie zostało opróżnione. Jeszcze tego samego dnia została 
zwolniona, jednak mieszkanie było zamknięte, a rzeczy zostały wywiezione 
do hotelu wynajętego na trzy tygodnie.

Pani Janina jest wiceprezesem Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych 
przez Wymiar Sprawiedliwości „Lex” w Łodzi i wiele okoliczności wskazuje 
na to, iż była gorzej traktowana z tego właśnie powodu. Świadczyć o tym 
może na przykład nieprzyznanie przez sąd pełnomocnika z urzędu w żadnej 
z wielu spraw.

Podczas tej eksmisji ucierpiały fizycznie także inne osoby, a w stosunku 
do wielu były kierowane groźby karalne. Policjanci kazali odejść prezesowi 
stowarzyszania, powiedzieli: „spier*****, bo ci nogi połamiemy”.

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.

Z poważeniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�

Warszawa, 8.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 4 grudnia 2012 r., dotyczące oświad-

czenia złożonego na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 30 listopada 2012 r. przez Sena-
torów Rzeczypospolitej Polskiej Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Kazimierza Jawor-
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skiego, Andrzeja Pająka i Wojciecha Skurkiewicza, dotyczącego eksmisji w dniu 6 lip-
ca 2012 r. Pani Janiny K.-S. z mieszkania w Łodzi przy ul. Jana Matejki, uprzejmie 
informuję, że w sprawie tej nie było prowadzone postępowanie przygotowawcze.

W związku z tym treść przedmiotowego oświadczenia została potraktowana przez 
Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi, jako zawiadomienie o przestępstwie i skierowana do 
Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, gdzie sprawę zarejestrowano pod sygn. 2 
Ds. 1/13.

Jednocześnie pragnę zapewnić Panią Marszałek, że wymienione postępowanie po-
zostanie w zainteresowaniu Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokura-
tury Generalnej.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Bogdana Pęka, Stanisława Karczewskiego, 

Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Roberta Mamątowa oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Niepokoją nas informacje medialne dotyczące śledztwa prokuratury woj-

skowej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Mimo upływu ponad dwóch i pół 
roku od katastrofy można odnieść wrażenie, że śledztwo w sprawie wyja-
śnienia przyczyn katastrofy drepce w miejscu i w dalszym ciągu nie zostały 
przeprowadzone kluczowe dowody.

Mamy w związku z tym następujące pytania.
1. Czy prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy ma 

opracowany plan śledztwa, a jeśli tak, to czy ten plan jest realizowany; czy 
czynności śledcze wykonywane są rzetelnie i bez zbędnej zwłoki; na jakim 
etapie znajduje się obecnie realizacja planu śledztwa?

2. Ilu prokuratorów jest aktualnie zaangażowanych w śledztwo, ilu 
z nich wykonuje czynności śledcze na rzecz śledztwa polskiego, a ilu wyko-
nuje pomoc prawną na rzecz prokuratury rosyjskiej?

3. Dlaczego prokuratura dopiero w dwa i pół roku po katastrofie zde-
cydowała się na badania wraku samolotu na obecność trotylu, czemu te 
kluczowe badania nie zostały przeprowadzone wcześniej, kiedy poznamy 
wyniki tych badań, a także dlaczego próbki pobrane w ramach badań wra-
ku zostały zatrzymane w Rosji? Czy można mieć pewność, że próbki te nie 
zostaną zafałszowane czy zniekształcone?

4. Czy prawdziwe są informacje prasowe o tym, że brzoza, która według 
raportu MAK urwała skrzydło samolotu i przyczyniła się do jego upadku, 
została ostatnio ścięta na żądanie polskiej prokuratury? Jeśli tak, to jaki 
był sens i cel tej operacji w dwa i pół roku po katastrofie i czy nie wynika 
z tego niebezpieczeństwo utraty w przyszłości jednego z kluczowych dowo-
dów w śledztwie?

5. Czy prokuratura bada postępowanie polskich służb zagranicznych 
w okresie poprzedzającym katastrofę w kontekście ustalonych w poprzed-
niej kontroli NIK nieprawidłowości, takich jak brak pisemnej zgody władz 
rosyjskich na przelot polskiego samolotu państwowego? Czy w szczególności 
wyjaśniona została w śledztwie kwestia odpowiedzialności za skierowanie 
samolotu prezydenta RP na nieczynne lotnisko?

6. Czy prokuratura bada i wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło 
do licznych przypadków zamiany ciał ofiar katastrofy? Czy badane są 
w tym kontekście zaniedbania właściwych przedstawicieli państwa, 
w tym prokuratury, w zakresie przeprowadzenia sekcji zwłok i identyfi-
kacji ofiar?

7. Czy prokuratura bada i wyjaśnia postępowanie kontrolerów lotu z lot-
niska w Smoleńsku, ich przełożonych oraz ewentualnie innych osób w zakre-
sie wyrażenia zgody na lądowanie samolotu w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, a w szczególności czy zbadane zostało, dlaczego kontrole-
rzy nieprawdziwie upewniali załogę samolotu, że lot odbywa się „na kursie 
i na ścieżce”? Czy władze rosyjskie umożliwiły polskim prokuratorom zba-
danie tej sprawy?

8. Czy w ramach śledztwa badana jest odpowiedzialność za ustalony 
w poprzedniej kontroli brak zabezpieczenia wizyty prezydenta RP przez Biu-
ro Ochrony Rządu? Czy badana jest kwestia wyznaczenia przez MSZ osób 
obsługujących wizytę prezydenta RP w Smoleńsku?

9. Czy prokuratura bada kwestię remontu samolotu w Rosji i sprawdze-
nia go pod kątem bezpieczeństwa lotów po tym remoncie?

10. Czy prokuratura korzysta, a jeśli tak, to w jakim zakresie, z pomocy 
prawnej prokuratury rosyjskiej?
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11. Kiedy można oczekiwać ostatecznego zakończenia śledztwa?
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Stanisław Karczewski 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Robert Mamątow 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź�  
ZASTĘPCY 
PROKURATORA 
GENERALNEGO

Warszawa, 20 grudnia 2012 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku „o wykony-

waniu mandatu posła i senatora” (tekst jednolity – Dz.U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29 
z późn. zm.) oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 listopada 1990 roku „Regulamin Senatu” (tekst jednolity – M.P. z 2010 
roku, Nr 39, poz. 542 z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisem-
ną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego, 
wspólnie z innymi senatorami na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 30 listopada 2012 r., 
zawierające pytania dotyczące śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane 
Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałek Senatu, przy piśmie oznaczonym 
sygnaturą BPS/043-22-898/12 z dnia 04 grudnia 2012 roku.

Odnosząc się do zawartych w treści oświadczenia pytań, należy stwierdzić, co na-
stępuje.

W związku z prowadzonym śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej, Woj-
skowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2010 r. sporządziła 
pierwszy plan czynności, obejmujący ustalenie wstępnych wersji śledczych oraz opis 
planowanych do przeprowadzenia czynności dowodowych. Powyższy plan był bieżąco 
uzupełniany, stosownie do ustaleń wynikających z analizy gromadzonego materiału 
dowodowego. Do tej pory opracowano osiem jego wersji. Czynności w nim ujęte reali-
zowane są w sposób rytmiczny i w terminach możliwych do wykonania.

Aktualnie czynności procesowe w przedmiotowym śledztwie wykonuje 7 prokurato-
rów. Natomiast od chwili jego wszczęcia, tj. od dnia 10 kwietnia 2010 r. do chwili obecnej, 
w realizację czynności dowodowych zaangażowanych było łącznie 21 prokuratorów.

Niezależnie od powyższego, 46 prokuratorów realizowało czynności procesowe, 
o wykonanie których zwracali się przedstawiciele organów procesowych Federacji Ro-
syjskiej, w kierowanych wnioskach o pomoc prawną.

W odpowiedzi na pytanie trzecie, informuję, iż prokuratorzy wojskowi od począt-
ku śledztwa prowadzili czynności dowodowe dotyczące hipotezy śledczej zakładającej 
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możliwość zamachu terrorystycznego. W tym kontekście w toku postępowania przy-
gotowawczego uzyskano:

– opinię biegłych Eksperckiego Centrum Kryminalistycznego Urzędu Spraw We-
wnętrznych w Smoleńsku (z 12.04.2010 r.) – w przedmiocie badania wymazów 
pobranych z kadłuba i innych elementów samolotu;

– opinię biegłych Centrum Kryminalistycznego MSW Federacji Rosyjskiej 
(z 23.04.2010 r.) – w przedmiocie badania wymazów z kadłuba i innych elemen-
tów samolotu na obecność śladów materiałów wybuchowych;

– opinię Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z dnia 23.06.2010 r.;
– opinię polskich biegłych z analizy zapisów rejestratorów parametrycznych sa-

molotu z dnia 15.07.2011 r.
Ponadto wykonano szereg innych czynności procesowych, a w tym między innymi:
– przeprowadzono oględziny wraku, miejsca katastrofy oraz rejonu wzdłuż toru 

podejścia samolotu do lotniska, które nie ujawniły śladów wskazujących na 
możliwość eksplozji;

– przeprowadzono czynności sekcyjne ciał ofiar katastrofy, w tym czynności 
powtórne, wykonane po ekshumacjach i w ich wyniku nie ujawniono śladów 
wskazujących na możliwość poddania ciał ofiar działaniu fali termicznej i ciś-
nieniowej, charakterystycznych dla eksplozji materiału wybuchowego;

– szczegółowo przebadano przedmioty pochodzące od ofiar i nie wykryto obec-
ności bojowych środków trujących oraz produktów ich rozkładu, jak również 
obecności substancji promieniotwórczych;

– dowodowo ustalono, iż przed wylotem w dniu 10 kwietnia 2010 r. przeprowa-
dzone zostało przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu sprawdzenie piro-
techniczne – m.in. samolotu, pasażerów, bagażu itp.;

– przesłuchano naocznych świadków katastrofy oraz osoby, które przybyły na 
miejsce katastrofy bezpośrednio po jej zaistnieniu – ich zeznania nie wskazują, 
aby zderzenie samolotu z przeszkodami terenowymi, a następnie ziemią, po-
przedzone było wybuchem.

Równocześnie Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem 
z dnia 5 kwietnia 2012 r. zasięgnęła opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycz-
nego Policji. Zakres przedmiotowej opinii obejmuje analizę przekazanych próbek (po-
branych z sekcjonowanych zwłok) – pod kątem ujawnienia śladów wskazujących na 
poddanie działaniu materiałów wybuchowych, a także ustalenie, czy szczątki samolo-
tu TU-154M noszą ślady działania materiałów wybuchowych.

Po wstępnej ocenie materiału dowodowego biegli wypracowali metodykę opinio-
wania, zgodnie z którą koniecznym było przeprowadzenie uzupełniających oględzin 
miejsca katastrofy, rejonu końcowego toru lotu samolotu oraz samego wraku. Uznali 
także za niecelowe, z punktu widzenia opiniowania, przeprowadzenie fizyko-chemicz-
nych badań próbek zabezpieczonych ze zwłok ofiar, przed analizą wyników oględzin 
miejsca katastrofy i wraku.

W następstwie powyższego w okresie od 17 września do 12 października 2012 r. 
w Smoleńsku przebywał prokurator wraz z zespołem biegłych i specjalistami. Prze-
prowadzono uzupełniające oględziny miejsca katastrofy oraz wraku i jego fragmen-
tów. W trakcie czynności biegli pobrali liczne próbki gleby, wycinki i wymazy. Sposób 
zabezpieczenia tych próbek uniemożliwiał jakąkolwiek zewnętrzną ingerencję w ma-
teriał badawczy, co stanowi standardową procedurę w postępowaniu karnym. Zabez-
pieczone w trakcie oględzin miejsca zdarzenia i wraku materiały dowodowe w dniu 
5 grudnia 2012 r. zostały przywiezione do Centralnego Laboratorium Kryminalistycz-
nego Policji.

Odnosząc się do kolejnego pytania, należy stwierdzić, że podczas prowadzonych 
na przełomie września i października 2012 r. czynności oględzin, pobrano i zabezpie-
czono do dalszych badań dwa duże fragmenty drzewa – brzozy, w którą miał uderzyć 
samolot, co skutkować miało utratą fragmentu lewego skrzydła. Pobranie próbek po-
przedzono badaniem z wykorzystaniem przenośnego aparatu rentgenowskiego. Próbki 
obejmują miejsce przełamania drzewa. W toku dalszych czynności planuje się dalsze 
specjalistyczne badania zabezpieczonego materiału. Opinia w tym zakresie ma zasad-
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nicze znaczenie w kontekście prowadzonej przez zespół biegłych analizy mechanizmu 
zniszczenia samolotu – w tym jego lewego skrzydła.

Udzielając odpowiedzi na pytanie piąte zauważam, iż Wojskowa Prokuratura Okrę-
gowa w Warszawie postanowieniem z dnia 29 marca 2011 r. wyłączyła sprawę czynów 
funkcjonariuszy publicznych, niebędących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, 
do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Niejako na marginesie wskazać należy, iż władze Federacji Rosyjskiej wydały zgo-
dę dyplomatyczną na przelot samolotu TU-154M nr boczny 101 w dniu 10 kwietnia 
2010 r. na lotnisko Smoleńsk-Północny. Natomiast kwestia ewentualnej nieprawi-
dłowości w wyborze przez organizatora lotu – 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transpor-
towego – lotniska docelowego jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez 
prokuraturę wojskową.

Odnosząc się do trzech kolejnych pytań oznaczonych nr 6, 7 i 9 informuję, iż 
przyczyny nieprawidłowej identyfikacji ciał części ofiar katastrofy z dnia 10 kwietnia 
2010 r. są ustalane w ramach śledztwa prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę 
Okręgową w Warszawie. Jednocześnie Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 
prowadzi odrębne śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w kwietniu 2010 r. 
na obszarze Federacji Rosyjskiej oraz w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych 
– prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wykonujących czyn-
ności w sprawie Po.Śl.54/10 poprzez niewnioskowanie o dopuszczenie i nieuczest-
niczenie w wykonywanych na terenie Federacji Rosyjskiej sekcjach zwłok 95 ofiar 
katastrofy lotniczej samolotu TU-154M, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 
2010 r. pod Smoleńskiem oraz poprzez nienakazanie powtórnego przeprowadzenia 
wyżej wymienionych czynności na terenie Polski po przewiezieniu zwłok ofiar i utrud-
niania w ten sposób postępowania karnego w wyżej wymienionej sprawie, tj. o czyn 
z art. 231 §1 kk i inne.

Ponadto przedmiotem prowadzonego postępowania karnego jest także kwestia 
związana z wykonywaniem zadań przez kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku. 
Jedna z przyjętych wersji śledczych zakłada, iż przyczyną katastrofy mogło być nie-
prawidłowe działanie służb kierowania ruchem lotniczym, w tym grupy kierowania 
lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny.

 Podobnie, prokuratura wojskowa wyjaśnia również sprawę remontu samolotu 
TU-154M nr 101 w Rosji. Jedna z wersji śledczych zakłada bowiem, iż przyczyną ka-
tastrofy mogła być usterka statku powietrznego spowodowana nieprawidłowa obsługą 
i konserwacją przez służby inżynieryjne bądź też wadą konstrukcyjną.

Odpowiadając na ostatnie dwa pytania, należy zauważyć, że znaczna część do-
wodów istotnych z punktu widzenia przedmiotu prowadzonego śledztwa w sprawie 
katastrofy smoleńskiej, znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Stąd też Woj-
skowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, za pośrednictwem Prokuratury General-
nej, skierowała 19 wniosków o pomoc prawną do Prokuratury Generalnej Federacji 
Rosyjskiej. W dalszym ciągu część z nich nie została zrealizowana.

W chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie terminu zakończenia śledztwa.

Z wyrazami szacunku 
 
płk Jerzy Artymiak
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą o interwencję złożoną przez lekarzy i organizacje 

ich zrzeszające uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w poniżej opisanej 
sprawie.

Problem dotyczy anachronicznych zapisów ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności – realiza-
cji przez powiaty obowiązku powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego 
przyczyn. Zarówno zapisy wyżej wymienionej ustawy, jak i rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie 
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny uległy znacznej dezaktualizacji i w ża-
den sposób nie przystają do obecnie funkcjonującego systemu opieki zdro-
wotnej ani też do podziału administracyjnego kraju.

O ile anachroniczne nazewnictwo nie rodzi w praktyce aż tak wielu pro-
blemów, o tyle wiele poważniejszą kwestią wymagającą wprowadzenia 
nowych rozwiązań jest utrata mocy obowiązujących aktów prawnych wy-
mienionych w §9 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, traktujących 
o sposobie wynagradzania osób umocowanych do wykonania czynności 
związanych z wystawieniem karty zgonu. Przepisy obu wymienionych w §9 
ust. 1 aktów prawnych zostały uchylone już w 1966 r.

Zwracam się więc do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie sto-
sownych działań dostosowujących prawo w powyżej przedstawionej spra-
wie do obecnie funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

Łączę wyrazy szacunku 
Adam Zdziebło

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-22-899/12, przy 

którym przekazane zostało oświadczenie Pana Adama Zdziebły, Senatora RP, w spra-
wie zapisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
a w szczególności, realizacji przez powiaty obowiązku powołania osób do stwierdzenia 
zgonu i jego przyczyn, uprzejmie informuję, co następuje.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) w związku z intensywnym 
rozwojem społecznym, obyczajowym i technicznym, a także w związku z umowami 
międzynarodowymi (np. dotyczącymi międzynarodowego transportu zwłok) rodzi licz-
ne kłopoty wykonawcze i interpretacyjne przy stosowaniu jej przepisów w sprawach 
takich jak: kwestia przekazywania zwłok do celów naukowych i dydaktycznych, czy 
też dopuszczalność innych niż wymienione w ustawie form pochówku.
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Wyzwaniem jest uregulowanie wielu kwestii dotychczas nieunormowanych, ta-
kich jak przystąpienie do konwencji Rady Europy podpisanej w Strasburgu w dniu 
26 października 1973 r., która upraszcza formalności administracyjne związane z re-
patriacją zwłok oraz zagadnień ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii 
Europejskiej w krajach trzecich, stosownie do zapisów Zielonej Księgi z dnia 28 listo-
pada 2006 r.

Podkreślić należy, że problematyka nowelizacji przepisów ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych ma bardzo złożony i delikatny charakter. Prowadzenie prac 
w przedmiotowym zakresie pozostaje w kompetencji nie tylko Ministerstwa Zdrowia, 
leży w gestii kilku resortów.

Opracowanie nowych regulacji dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych wy-
maga przeprowadzania szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Rolą ubezpieczeń jest pokrywanie strat poniesionych przez osoby nimi 

objęte. Jako instytucja gospodarcza ubezpieczenie jest swoistą asekuracją, 
zapewniającą pokrycie potrzeb majątkowych mogących powstać w przyszło-
ści u poszczególnych osób wskutek występujących z określoną statystyczną 
prawidłowością zdarzeń losowych. Ciężar pokrycia tych strat jest rozkładany 
za pomocą statystycznie wyliczanych składek ubezpieczeniowych na wiele 
osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe. W razie wystąpienia 
zdarzenia objętego tak zwanym ryzykiem ubezpieczeniowym ubezpieczyciel 
rekompensuje finansowo powstałe straty – w całości lub w części. Ta krótka 
definicja dotyczy zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.

W dniu 27 listopada 2012 roku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Senatu RP przedstawione zostały:

1. informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w usta-
wie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

2. stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przygotowanych 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

3. trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 
2006–2012.

Informacje i dane zawarte w wystąpieniach uczestników posiedzenia 
komisji oraz gruntowna analiza materiału związanego z przedmiotem ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich prowadzą do wniosku, że 
obecne uregulowania kwestii ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich nie tylko nie sprzyjają rozwojowi tych ubezpieczeń, ale wręcz za-
chęcają do nieubezpieczania upraw rolnych czy zwierząt gospodarskich.

Taki wniosek wypływa z analizy danych zaprezentowanych podczas 
posiedzenia komisji w dniu 27 listopada (retransmisja posiedzenia jest do-
stępna na stronie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Z informacji 
przedstawionych uczestnikom wynika, że w ubiegłym roku na świadczenia 
dla osób poszkodowanych i nieposiadających ubezpieczenia budżet pań-
stwa wydał 122 miliony złotych. Jest to kwota bardzo istotna i niemal równa 
kwocie 130 milionów złotych, która – jak wskazywano podczas posiedzenia 
komisji – stanowić będzie koszt proponowanych w ustawie zmian, zmierza-
jących do istotnego rozszerzenia pokrycia ryzyk związanych z ubezpiecze-
niami upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, głównie z tytułu proponowa-
nego zwiększenia dopłat do ubezpieczeń. Podczas obrad komisji zaznaczono 
również, że wypłaty z tytułu świadczeń dla nieubezpieczonych w niektórych 
latach są wyższe niż wypłaty odszkodowań dla rolników ubezpieczonych 
w zakładach ubezpieczeń.

Sytuacja, w której doraźne wypłaty ze środków budżetowych dla osób po-
szkodowanych, które nie poniosły kosztu składki ubezpieczeniowej, są równe 
bądź wyższe niż wypłaty odszkodowań dla osób ubezpieczonych, które koszt 
takiej składki poniosły, demotywuje do zawierania umów ubezpieczenia lub 
do przedłużania istniejących umów przez osoby do tej pory ubezpieczające 
uprawy rolne czy zwierzęta gospodarskie. Oczywiste jest, że powinna istnieć 
możliwość udzielenia doraźnej pomocy osobom, które zostały dotknięte przez 
niespotykane wcześniej klęski katastroficzne, a które nie posiadały ubezpie-
czenia. Należy jednak podkreślić, że rozwiązania takie powinny stanowić 
wyjątek, a nie regułę, i nie mogą być stałym elementem systemowego zabez-
pieczenia sektora rolnego przed skutkami klęsk żywiołowych.

Rozwiązanie systemowe zabezpieczające sektor rolny musi opierać się 
na mechanizmie ubezpieczeń obejmującym swym zasięgiem jak najwięk-
szą liczbę osób i gospodarstw. Dlatego należy promować takie rozwiązania 
i wspierać takie zachowania wśród rolników, które spowodują solidarną 
współodpowiedzialność osób zainteresowanych w formule ubezpieczenio-
wej. Wsparcie takie może odbywać się przez propagowanie idei ubezpie-
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czeń, akcję edukacyjną czy też zwiększenie dopłat do ubezpieczeń upraw 
rolnych czy zwierząt gospodarskich. Taki schemat, polegający na przesu-
nięciu środków z pomocy doraźnej na wspieranie rozwiązań ubezpieczenio-
wych, winien być wspierany przez rząd, a w szczególności przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów, gdyż prowadzi 
do stworzenia systemowego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa upraw 
rolnych czy zwierząt gospodarskich, pozwala zachować przewidywalną wy-
sokość wydatków na te cele (w odróżnieniu od niemożliwej do przewidzenia 
wysokości doraźnego wsparcia budżetowego) oraz, nie zwiększając budżetu 
państwa, motywuje do ubezpieczania się całą grupę ludności prowadzącą 
produkcję rolną. Wątpliwości budzi również sposób wypłacania kwot z tytu-
łu świadczeń dla nieubezpieczonych rolników, gdyż w obecnym stanie praw-
nym udzielenie takiego wsparcia osobie poszkodowanej a nieubezpieczonej 
odbywa się na zasadzie pomocy de minimis, która pozwala państwu udzie-
lić takiej pomocy danemu podmiotowi raz na 3 lata. W ten sposób znaczna 
część kwoty przeznaczonej i zagwarantowanej na pomoc poszkodowanym 
faktycznie podlega zwrotowi do budżetu państwa, zamiast służyć realnej 
pomocy ludziom poszkodowanym przez katastrofalne zdarzenia pogodowe.

Jak wynika z powyższego, nie istnieje konsekwentna i zorganizowana 
polityka rządu w zakresie wspierania rozwoju ubezpieczeń upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich oraz ochrony sektora rolnego przed skutkami nie-
przewidzianych zdarzeń losowych.

W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi py-
taniami.

1. Jakie działania zamierza podjąć MRiRW, ażeby zachęcić rolników do 
ubezpieczania swoich upraw czy też zwierząt gospodarskich?

2. Czy Pan Minister bierze pod uwagę zwiększenie dopłat do ubezpie-
czenia?

3. Czy MRiRW posiada kompletne wyliczenia kosztów związanych 
z obecnym sposobem wypłaty świadczeń osobom nieubezpieczonym, to jest 
na jaką pomoc mogą liczyć osoby nieobjęte ubezpieczeniem w przypadku 
wystąpienia na danym terenie klęski co najmniej dwukrotnie w przeciągu 
3 lat?

4. Czy MRiRW pracuje nad kwestią długofalowej polityki ubezpieczenio-
wej w tym obszarze? Jeśli tak, to jakie są jej założenia i czy w przyszłości 
przewidziane są uregulowania preferujące osoby ubezpieczające się?

5. Jak MRiRW ocenia efektywność i celowość wydawania wielomilio-
nowych kwot (122 miliony złotych w 2012 roku) na odszkodowania dla 
osób nieubezpieczonych wobec możliwości wydatkowania tych środków na 
wspieranie systemowych rozwiązań zabezpieczających sektor przed skut-
kami zdarzeń losowych? Czy nie będzie bardziej efektywne przeznaczenie 
tych kwot na sfinansowanie skutków proponowanych zmian w ustawie, któ-
re zachęcą rolników do ubezpieczania się?

6. Jaka część środków przyznanych na dopłaty do składek ubezpie-
czeniowych nie zostaje wykorzystana i jest corocznie zwracana do budżetu 
państwa?

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch
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Odpowiedź

Warszawa, 2013.01.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 19.12.2012 r. znak BPS/043-23- 

-900/12 oświadczeniem złożonym przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka 
Ciocha na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie funkcjono-
wania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – uprzejmie in-
formuję Pana Marszałka, że w celu zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej upraw rol-
nych i dostępności producentów rolnych do odszkodowań w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w którym proponuje się m.in.:

1) podwyższenie wysokości maksymalnych stawek taryfowych odpowiednio z 3,5% 
i 5% sumy ubezpieczenia do wysokości:
a) 7% sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw zbóż, kukury-

dzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 
strączkowych,

b) 9% sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw rzepaku ozime-
go, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych lub 
truskawek
– jeżeli nastąpi przekroczenie ww. stawek taryfowych ubezpieczenia dopłaty 

do składek producentów rolnych będą nadal stosowane do wysokości od-
powiednio 7% lub 9% sumy ubezpieczenia;

2) wprowadzenie ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka wy-
mienione w art. 3 ust. 1 ww. ustawy lub co najmniej 3 ryzyka;

3) zmianę w zasadach dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom 
rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

W świetle proponowanych przepisów w przypadku ustalenia przez rolnika z zakła-
dem ubezpieczeń stawki taryfowej dla uprawy położonej w strefie dużego zagrożenia 
ryzykiem w wysokości powyżej 7% lub 9% sumy ubezpieczenia, rolnik otrzymałby 
dopłatę do wysokości stawki taryfowej odpowiednio 7% lub 9% sumy ubezpieczenia, 
natomiast część składki powyżej tych stawek zapłaciłby rolnik we własnym zakresie.

Aktualnie projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Finansów i Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów.

Z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 
2005 r. wynika obowiązek zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do grun-
tów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukro-
wych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki prze-
zimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzch-
ni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowar-
tość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata 
za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być 
stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpie-
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czeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie 
dopłat. Wprowadzenie tego obowiązku miało na celu upowszechnienie ubezpieczeń 
upraw rolnych od ryzyk najczęściej występujących na obszarze Polski.

Poniżej przedstawiam zestawienie kwot zaplanowanych w budżecie państwa w la-
tach 2009–2012 na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ich 
wykorzystanie na dopłaty do składek ubezpieczeń.

Rok
Środki zaplanowane 

w ustawie budżetowej 
(w tys. zł)

Środki wykorzystane na dopłaty 
do składek ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich (w tys. zł)

2009 150.000 79.193

2010 300.000 96.624

2011 200.000 123.205

2012 203.800 162.661

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 na ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 203,8 mln zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że producenci rolni w gospo-
darstwach w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska at-
mosferyczne takie jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – 
poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się od 
1996 roku o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, 
poz. 121, z późn. zm.).

Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie 
funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, maga-
zynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących 
do produkcji rolniczej poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów ka-
pitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowa-
dzenie remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, 
urządzeń rolniczych. Natomiast kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup 
rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów 
mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

Oprocentowanie ww. kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 sto-
py redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy 
Bank Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości 1,5% w skali roku, jeżeli w dniu wystąpienia tych 
szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od co naj-
mniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsu-
nięcia się ziemi lub lawiny,

2) Agencję – w pozostałej części.
W przypadku braku ww. ubezpieczenia oprocentowanie kredytu płacone przez 

kredytobiorcę stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowa-
nia i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję do oprocentowania 
kredytów dla kredytobiorców posiadających ww. ubezpieczenie.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
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czonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.) udzielana jest pomoc osobom 
fizycznym będącym posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstw rolnych 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha 
lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w któ-
rych wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych 
wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). 
Działanie to ma charakter typowo inwestycyjny (nie jest to forma odszkodowania za 
poniesione w gospodarstwie straty), a pomoc obejmuje wsparcie operacji dotyczących 
odtworzenia zniszczonego potencjału produkcyjnego poszkodowanego gospodarstwa, 
które powinny bezpośrednio przyczynić się do wznowienia działalności produkcyjnej 
poszkodowanych gospodarstw, przy czym dofinansowana inwestycja ma funkcjono-
wać w gospodarstwie i być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem przez okres 5 lat 
od zawarcia umowy. Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia umowa na udzielenie ww. pomo-
cy może zawierać m.in. zobowiązanie beneficjenta do przedstawienia dokumentów po-
twierdzających objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem, o którym mowa w przepisach 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub przepisach o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, inwestycji zrealizowanej w ramach działa-
nia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez ryzyko, które było przyczyną 
udzielenia pomocy, przez 5 lat.

Ze względu na bardzo duże straty w uprawach rolnych spowodowane ujemnymi 
skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) 
w ubiegłym roku udzielana była jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rol-
nych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na dokona-
nie ponownego obsiania powierzchni upraw w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni 
uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków 
zielonych i ozimych upraw nasiennych. Pomoc ta udzielana była zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie za-
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze 
produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) oraz przepisami o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. O powyższą pomoc mogli ubiegać 
się zarówno producenci rolni posiadający umowę ubezpieczenia upraw rolnych jak i ci 
którzy tej umowy nie posiadali.

Powyższa pomoc została udzielona 135.667 producentom rolnym na kwotę oko-
ło 122.332 tys. zł, w celu umożliwienia wznowienia produkcji na obszarze ponad 
1.224 tys. ha.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego 
oraz senatora Henryka Ciocha

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Powiaty północnej części województwa lubelskiego to jest bialski – za-

równo ziemski, jak i grodzki – oraz parczewski albo bezpośrednio graniczą 
z Republiką Białorusi, albo znajdują się w strefie nadgranicznej, która to 
strefa znacząco wpływa na rozwój lokalnej społeczności. Mieszkańcy gmin 
Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski czy Konstantynów 
często posiadają rodzeństwo, rodziny mieszkające dosłownie kilkaset me-
trów dalej na wschód. Są oni rozdzieleni jedynie z tego powodu, że znaleźli 
się po dwóch różnych stronach rzeki Bug.

Należy zauważyć, że co pewien czas z nową siłą odżywa nadzieja na uła-
twienia w zakresie lokalnej komunikacji społeczności przygranicznych ze stro-
ną białoruską. Taką nadzieję na znaczną poprawę relacji dobrosąsiedzkich 
daje umowa o małym ruchu granicznym, która została podpisana przez mini-
strów spraw zagranicznych Polski i Białorusi 12 lutego 2010 r. W tym samym 
roku ratyfikowały ją obie izby polskiego i białoruskiego parlamentu, a następ-
nie podpisali prezydenci obu państw, jednak do jej wejścia w życie potrzebna 
jest wymiana not dyplomatycznych między Polską a Białorusią. Tak więc, 
pomimo wielokrotnych deklaracji o bardzo dobrej współpracy, czas wprowa-
dzenia małego ruchu granicznego jest nieustannie przesuwany i w związku 
z tym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

1) Jakie działania podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu 
ułatwienia ruchu granicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Białorusi?

2) Czy gotowe są stosowne noty dyplomatyczne umożliwiające realizację 
wyżej wymienionej umowy?

3) Czy Pan Minister jest w stanie określić graniczne ramy czasowe odnoś- 
nie do wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym?

4) Czy MSZ oczekuje spełnienia przez stronę białoruską dotychczaso-
wych warunków umożliwiających wymianę not dyplomatycznych pomiędzy 
Polską a Białorusią?

5) Czy po wejściu w życie wyżej wymienionej umowy MSZ przewiduje 
przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej ułatwień związanych z ma-
łym ruchem granicznym?

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 
Henryk Cioch

Odpowiedź�

Warszawa, 11 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka 

Ciocha (pismo nr BPS/043-901/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.), złożone podczas 23. po-
siedzenia Senatu RP w sprawie ruchu granicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Białorusi, uprzejmie informuję.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wdrożenie Umowy o Małym Ruchu 
Granicznym pomiędzy Polską a Białorusią, z dnia 12 lutego 2010 r., za jedną z najistot-
niejszych kwestii w relacjach dwustronnych. Dzięki MRG, potencjalnie ok. 1,1 mln 
obywateli białoruskich z obwodu brzeskiego i grodzieńskiego otrzymałoby szerszą 
możliwość wjazdu na terytorium RP oraz przebywania w strefie przygranicznej okreś-
lonej w umowie. Większa mobilność mieszkańców tych rejonów sprzyjałaby podno-
szeniu poziomu życia w okresie trudnej sytuacji gospodarczej, a także służyła prze-
kazywaniu polskich doświadczeń w zakresie samorządności, budowy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz korzyści z integracji europejskiej.

Strona polska zakończyła proces ratyfikacji umowy w dniu 17 września 2010 r., 
kiedy Prezydent RP B. Komorowski złożył podpis pod stosownym dokumentem. W dniu 
28 września 2010 r. strona polska przekazała stronie białoruskiej notę potwierdza-
jącą wypełnienie procedur ratyfikacyjnych, przewidzianych prawem wewnętrznym. 
Jednak, aby umowa mogła wejść w życie, podobna notyfikacja musi mieć miejsce 
także po stronie białoruskiej, a to dotychczas niestety nie nastąpiło. Zgodnie z art. 21 
umowy, wchodzi ona w życie trzydziestego dnia po dacie otrzymania drogą dyploma-
tyczną późniejszej z not (czyli w tym przypadku białoruskiej), informujących o zakoń-
czeniu procedur ratyfikacyjnych.

W ramach prowadzonego ograniczonego dialogu politycznego z Mińskiem, Polska 
przy każdej okazji wzywa stronę białoruską do implementacji porozumienia o MRG. 
Ostatnio, kwestię tej umowy, a także pozytywnej roli, jaką może ona odegrać dla roz-
woju polsko-białoruskiej współpracy podniósł Ambasador RP na Białorusi, podczas 
wystąpienia na Forum „Dobrosąsiedztwo 2012” w Mińsku, w dniu 8 października 
2012 r. Jednak wciąż spotykamy się z odpowiedzią, że Białoruś „nie widzi obecnie 
politycznych warunków niezbędnych do wejścia w życie umowy”. Tak więc decyzja 
w tej sprawie leży całkowicie po stronie władz białoruskich, które traktują MRG jako 
przedmiot gry politycznej w relacjach z RP (analogiczna sytuacja ma miejsce w przy-
padku MRG z Litwą).

Rzeczpospolita Polska, której zależy na wejściu w życie umowy, w przypadku zmia-
ny sytuacji, przygotowana jest do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej 
o warunkach i zasadach korzystania z jej dobrodziejstw, a jak pokazuje praktyka 
wdrażania takich umów z Ukrainą i Rosją – jest ona efektywna.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wychodząc na-
przeciw politycznym i ekonomicznym interesom RP oraz korzystając z założeń unij-
nego projektu Partnerstwa Wschodniego, aktywnie wdraża ułatwienia wizowe wobec 
obywateli Białorusi, co przejawia się w szczególności w:

– maksymalnie przyjaznych procedurach dotyczących uzyskania wizy, na jakie 
pozwalają obowiązujące przepisy, w tym Wspólnotowy Kodeks Wizowy,

– szerokim korzystaniu z prawa wydawania wiz wielokrotnego wjazdu dla posia-
daczy co najmniej dwóch prawidłowo wykorzystanych wiz jedno- lub dwukrot-
nych. Pierwsza wiza wielokrotna wydawana jest na okres do dwóch lat, a na-
stępna do lat pięciu,

– wprowadzeniu tzw. wiz na zakupy. Pierwsza wiza (jednokrotna), na podstawie 
oświadczenia klienta – wydawana jest na okres tygodnia, a następna (wielokrot-
na), na podstawie imiennej faktury dokonanego zakupu w Polsce – wydawana 
jest na pół roku.

Mając na uwadze przytoczone wyżej aspekty pragnę zapewnić, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych będzie kontynuowało działania na rzecz aktywizacji kontaktów 
obu społeczeństw, w tym poprzez ułatwienia w zakresie ruchu osobowego.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o rozważenie możliwości 

wniesienia poprawek do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń ad-
ministracyjnych w gospodarce.

Projekt ustawy wprowadza różne terminy obowiązkowej korekty zobo-
wiązań podatkowych w stosunku do tych samych nieuregulowanych płatno-
ści (30 i 90 dni w przypadku CIT/PIT, 150 dni w przypadku VAT), co kom-
plikuje proces identyfikowania przeterminowanych zobowiązań i powoduje 
konieczność wielokrotnego ustalania kwot do korekty podstawy opodatko-
wania dla każdego z podatków oddzielnie.

Projekt przewiduje także nieuprawnioną ingerencję władz skarbowych 
w ustalane pomiędzy kontrahentami terminy płatności – w przypadku ter-
minów płatności dłuższych niż 60 dni nakłada bowiem obowiązek korekty 
z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przy-
chodów, niezależnie od tego, na kiedy przypada zakontraktowany pomię-
dzy stronami termin płatności. Proponowane uregulowania pozostają bez 
wpływu na zobowiązania podatkowe podmiotów rozliczających się według 
uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

W omawianym projekcie ustawy nie przewidziano możliwości korekty 
przychodu po stronie wierzyciela, co spowoduje, że na zaproponowanych 
zmianach zyska przede wszystkim budżet państwa. Projekt przewiduje 
trzydziestoprocentową sankcję w podatku VAT w przypadku braku korek-
ty podatku naliczonego przez dłużnika w określonym terminie, ale brakuje 
regulacji odnoszących się do należności spornych, co do których toczą się 
postępowania ugodowe lub sądowe.

Należy także zwrócić uwagę na pewne niezwykle istotne z punktu widze-
nia przedsiębiorców kwestie. Jedną z nich jest krótki termin wejścia w ży-
cie projektowanych rozwiązań – w przedmiotowym projekcie termin wejścia 
w życie został określony na dzień 1 stycznia 2013 r. Proponuję wydłużenie 
tego terminu, tak aby umożliwić przedsiębiorcom poprawne dostosowanie 
systemów finansowo-księgowych, co jest nie tylko niezwykle kosztowne, ale 
również wymaga czasu.

Wprowadzenie obowiązku zmniejszenia kosztów po upływie 90 dni od 
ich rozpoznania w przypadku terminowego uregulowania należności, gdy 
termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, jest barierą i stanowi ingerencję 
w zasadę swobody zawierania umów, w szczególności z podmiotami za-
granicznymi. W przypadkach, kiedy prawo i umowa z danym kontrahentem 
przewidują termin do zapłaty dłuższy niż 60 dni, nie powinien być wprowa-
dzany obowiązek zmniejszenia kosztów po upływie 90 dni od dnia rozpo-
znania tych kosztów, szczególnie wtedy, gdy ma zastosowanie przepis kraju 
wierzyciela dopuszczający taką możliwość.

W tym projekcie brak także ochrony interesów podmiotów niesłusznie 
uznanych za dłużników – pomija się w nim kwestie dotyczące ochrony inte-
resów podmiotów niesłusznie uznanych za dłużników nieterminowo regulu-
jących należności. Niedopuszczalne jest, aby wierzyciel umyślnie lub z bra-
ku wystarczającej wiedzy narażał kontrahenta na koszty, sankcje i utratę 
reputacji bez jasno określonych konsekwencji. Wprowadzenie obowiązku 
składania oświadczeń – pod groźbą odpowiedzialności karnej i karnoskar-
bowej – dotyczących tego, że dane zobowiązanie jest należne, wymagalne 
i bezsporne (na przykład poprzez zmianę k.k.s. polegającą na wprowadze-
niu regulacji analogicznej do art. 76a k.k.s. dotyczącego oświadczeń w spra-
wie materiałów budowlanych) wydaje się nieodzowne, ale może zniweczyć 
cel projektu. Ponadto prawnego uregulowania wymagałaby kwestia zwrotu 
dłużnikowi w uproszczony sposób, na drodze cywilnoprawnej, wszelkich po-
niesionych i udokumentowanych przez niego kosztów w związku z podaniem 
nieprawdziwych informacji (na przykład koszty przelewów, odsetek, obsługi 
prawnej i księgowej). Bez takiego zabezpieczenia projekt może przyczynić 
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się do nieuzasadnionego karania uczciwych dłużników oraz do masowych 
wyłudzeń podatku VAT.

Podsumowując, należy zauważyć, iż zgodnie z założeniem projekt miał 
stanowić podstawę do redukcji obciążeń administracyjnych i uproszczenia 
przepisów. Niestety, miast tego, może negatywnie wpłynąć na sytuację po-
datkową i gospodarczą podmiotów (zarówno dłużników, jak i wierzycieli) 
prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz na skomplikowanie 
systemu rozliczeń i kontroli podatkowych. W skrajnych przypadkach zmia-
ny będą impulsem do wyłudzeń i działań niezgodnych z prawem po stronie 
nieuczciwych wierzycieli.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź�  
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana podczas 

23. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie rozważenia możliwo-
ści wniesienia poprawek do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń admini-
stracyjnych w gospodarce uprzejmie informuję, co następuje.

Ustawa, do której odnosi się Pan Senator w złożonym oświadczeniu, została 
uchwalona przez Parlament w dniu 16 listopada 2012 r. i opublikowana w Dzienniku 
Ustaw z dnia 30 listopada 2012 r. pod poz. 1342, a zatem nie jest projektem, do 
którego można byłoby wnieść poprawki. Niemniej jednak odniosę się do problemów 
zgłoszonych przez Pana Senatora.

W związku z tym, że poruszane kwestie dotyczą rozwiązań zawartych w przepisach 
podatkowych poniższe stanowisko zostało uzgodnione z Ministrem Finansów.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, 
uprzejmie informuję, że rozwiązania podatkowe nie ingerują w umowy zawierane przez 
przedsiębiorców, co podnosi Pan Senator. Przedsiębiorcy, jak dotychczas, mogą za-
wierać umowy, w których dobrowolnie ustalą terminy płatności. Przepisy podatkowe 
określają bowiem jedynie skutki podatkowe nieuregulowania zobowiązania w termi-
nach wskazanych w przepisach. Wprowadzenie odpowiednich terminów ma na celu 
uniemożliwienie wystąpienia sytuacji, w których podatnicy będą ustalać bardzo dłu-
gie terminy płatności, tak aby uniknąć skutków podatkowych wynikających z nowych 
regulacji. Mogłoby to wystąpić szczególnie wtedy, gdy kontrahent z racji posiadania 
silniejszej ekonomicznie pozycji może narzucić drugiej stronie umowy dowolne termi-
ny płatności.

Zmiana przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynikająca z ww. ustawy 
z dnia 16 listopada 2012 r. nie zwiera regulacji związanych z zatorami płatniczymi 
po stronie wierzyciela, gdyż obowiązujące przepisy (zarówno w 2013 r., jak i w latach 
wcześniejszych) zawierają stosowne regulacje, które umożliwiają wierzycielom podat-
kowe „rozliczenie” wierzytelności, które są nieściągalne. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów 
mogą być wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli wierzytelności uprzednio 
– na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy – zostały zarachowane jako przychody na-
leżne i których nieściągalność została udokumentowana, np. postanowieniem o nie-
ściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, 
wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Podobne rozwiązanie 
funkcjonuje również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 
ust. 1 pkt 20).

Ponadto podatnicy podatków dochodowych mają prawo do zaliczenia do kosz-
tów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartości należności (określonych 
w ustawie o rachunkowości), od tej części należności, która była uprzednio zaliczo-
na na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do przychodów należnych, 
a ich nieściągalność została uprawdopodobniona, np. poprzez wszczęcie postępowa-
nia upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 
upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowa-
nie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 
i banków.

W odniesieniu do kwestii określenia terminu, w którym możliwa jest korekta w za-
kresie rozliczeń w podatku od towarów i usług z tytułu skorzystania z tzw. „ulgi na złe 
długi” informuję, że mając na uwadze ryzyko budżetowe, oprócz zmienionej formuły 
w zakresie korekt w tym podatku (m.in. rezygnacja z potwierdzenia odbioru przez dłuż-
nika zawiadomienia wierzyciela o zamiarze dokonania korekty podatku należnego, co 
dotychczas stanowiło często istotną barierę w skorzystaniu z ulgi), od 2013 r. skrócono 
termin na złożenie korekty ze 180 do 150 dni. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy 
termin 150-dniowy będzie dalej skracany, jeżeli dokonana po pewnym okresie ocena 
stosowania nowej formuły i liczba korekt nie spowoduje nadmiernych kosztów admini-
stracyjnych, które mogłyby się przełożyć na koszty budżetowe (ryzyko budżetowe).

Jak podnosi Pan Senator, w ww. ustawie „brakuje regulacji odnoszących się do na-
leżności spornych, co do których toczą się postępowania ugodowe lub sądowe”. Należy 
wskazać, że zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r., dłużnik 
jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury. Zatem 
w przypadku, gdy pomiędzy stronami dochodzi do sporów, np. co do wysokości na-
leżności, to jeżeli w takim przypadku dłużnik, kwestionując wysokość należności, nie 
odliczył kwoty podatku wynikającej z faktury, nie ma on obowiązku dokonania korek-
ty. Ponadto należy zaznaczyć, że istota przepisów w tym zakresie nie uległa zmianie 
w stosunku do poprzednio obowiązujących unormowań.

Jednocześnie informuję, że propozycja wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu 
karnego skarbowego w celu ochrony interesów podmiotów niesłusznie uznanych za 
dłużników nieterminowo regulujących należności nie znajduje uzasadnienia. Przepisy 
tego Kodeksu, co do zasady regulują kwestie odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe za naruszenia przepisów 
prawa podatkowego. A zatem kwestia odpowiedzialności wierzyciela za nieuzasadnio-
ne wskazanie swojego kontrahenta jako nierzetelnego powinna być rozpatrywana na 
gruncie prawa cywilnego.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia chciałbym podkreślić, że niezależnie od 
tytułu ustawy, jej celem jest m.in. „poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, 
ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej 
miedzy przedsiębiorstwami”. Wprowadzone rozwiązania powinny wpłynąć na rzetel-
ność obrotu gospodarczego oraz na poprawę warunków wykonywania działalności 
gospodarczej.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Mariusz Haładyj 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. BPS/043-23-902-MAC/12), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Roberta 
Dowhana podczas 23. posiedzenia w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie możliwości 
wniesienia poprawek do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyj-
nych w gospodarce, uprzejmie informuję, że uchwalona w dniu 16 listopada 2012 r. 
przez Sejm RP ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 
(Dz. U. poz. 1342), była projektem rządowym, dla którego organem prowadzącym był 
Minister Gospodarki. W dniu 29 listopada 2012 r. Senat RP podjął uchwałę o braku 
poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy. W związku z tym, w dniu 30 listopada 
2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę i 1 stycznia 2013 r., zgodnie z brzmieniem jej 
art. 29, weszła ona w życie.

W związku z powyższym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie może się od-
nieść do oświadczenia Pana Senatora złożonego na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 
13 grudnia 2012 r., w kwestii wniesienia poprawek. W obecnym stanie prawnym moż-
na bowiem mówić jedynie o inicjatywie ustawodawczej mającej na celu nowelizację 
uchwalonej już ustawy.

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz osoba zaangażowa-

na w procesy gospodarcze naszego kraju wnoszę o uzasadnienie powołania 
i przyszłej roli Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych. Stanowisko 
NOKE wciąż budzi wiele wątpliwości w branży energetycznej. Organizacje 
branży energetycznej wciąż widzą nadmierną chęć nadzoru państwa nad 
działalnością wydobywczą, które proponuje z jednej strony rozwijanie funk-
cji regulacyjnych, a z drugiej strony ideę utworzenia Narodowego Operatora 
Koncesji Energetycznych (NOKE).

Idea utworzenia NOKE i jego przyszła rola w projektach inwestycyjnych 
nadal budzi wiele zastrzeżeń, pozostaje obecnie głównym obiektem wątpli-
wości branży. Po analizie wyjaśnień przedstawionych przez głównego geolo-
ga kraju, ministra Piotra Woźniaka, nadal niejasna pozostaje faktyczna rola 
NOKE w projektach i to, na jakich zasadach ma się opierać funkcja inwestor-
ska specjalnego operatora, współdecydującego de facto o tempie i zakresie 
prac operacyjnych. Wciąż brak szczegółowych informacji, wedle jakich reguł 
NOKE będzie uczestniczyć w bieżących nakładach inwestycyjnych projek-
tów i w jaki sposób zaangażowanie NOKE przełoży się na redukcję ryzyka, 
a także, w których projektach NOKE będzie brał udział, a w których nie 
i dlaczego.

Należy nadmienić, iż brakuje również jakichkolwiek analiz weryfikują-
cych, w jaki sposób proponowana konstrukcja modelu współpracy opera-
torów i inwestora państwowego może wpłynąć na tempo prac związanych 
z rozpoznawaniem złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce. Obo-
wiązkowy udział państwa, a tym samym zmniejszenie wielkości kapitału 
dostępnego dla inwestorów prywatnych, może wpłynąć negatywnie na sto-
sunek ryzyka do zysku z projektów i może zachęcić inwestorów do ubiega-
nia się o kolejne koncesje.

Ramy obecnie funkcjonującego w Polsce modelu regulacyjno-prawnego 
dla sektora poszukiwawczo-wydobywczego stanowią bazę dla rozwoju bar-
dziej szczegółowych przepisów, które powinny mieć na celu przede wszyst-
kim umożliwienie sfinansowania projektu „Polski Gaz Ziemny”. Nadrzędnym 
celem projektowanych rozwiązań prawnych powinna być zatem promocja 
inwestycji w polski sektor wydobywczy, a w jej wyniku zwiększenie dostęp-
ności źródeł finansowania podejmowanych przedsięwzięć poprzez przyciąg-
nięcie do Polski kapitału zagranicznego.

Faktem jest również brak jasnych kryteriów prekwalifikacji, zarówno 
w procesie ubiegania się o nowe koncesje, jak i wtórnego obrotu już wydany-
mi koncesjami. Może to dyskryminować mniejszych oraz nowych inwestorów 
i w konsekwencji ograniczać zdolność i elastyczność w prowadzeniu swo-
bodnej działalności gospodarczej. Podział odpowiedzialności za regulowanie 
i nadzór nad procesem poszukiwań i wydobycia węglowodorów powinien 
zostać doprecyzowany i pozostać klarowny dla przedstawicieli branży oraz 
administracji, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 2 stycznia 2013 r.

Pan 
Marcin Korolec 
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, zgodnie z właściwością, oświadczenie złożone przez pana 

Roberta Dowhana, senatora RP, podczas 23. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy 
piśmie Marszałka Senatu RP z 19 grudnia br. (BPS/043-23-903-MG/12), w sprawie 
powołania i przyszłej roli Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Mieczysław Kasprzak 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 25 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana, przekazane pismem 

z dnia 19.12.2012 r., znak: BPS/043-23-903-MŚ/12, w sprawie roli Narodowego 
Operatora Kopalin Energetycznych oraz procesu prekwalifikacji, w załączeniu prze-
kazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Stanowisko Ministra Środowiska do oświadczenia senatora Roberta Dowhana 
złożonego na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 13 grudnia 2012 roku 

dotyczącego podniesionych przez Pana Senatora kwestii 
odnoszących się do roli 

(i) Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych 
oraz (ii) procesu prekwalifikacji

(i) Narodowy Operator Kopalin Energetycznych

Utworzenie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE) ma na celu 
realizację nadrzędnego celu obejmującego zapewnienie długotrwałej i zrównoważonej 
gospodarki zasobami węglowodorów przy zachowaniu standardów ochrony środowi-
ska, zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego.

Prawa i obowiązki NOKE, przede wszystkim minimalny poziom uczestnictwa 
NOKE w zysku konsorcjum eksploatacyjnego oraz maksymalny poziom udziału NOKE 
w kosztach prac geologicznych będą co do zasady bezpośrednio wynikiem postępowa-
nia przetargowego. NOKE będzie partnerem działającym na komercyjnych zasadach 
i nie będzie pełnić funkcji organu nadzoru.

Udział NOKE w przedsięwzięciach rozpoznawania i wydobywania wbrew temu 
co Pan Senator przedstawił nie będzie „zmniejszać wielkości kapitału dostępnego 
dla inwestorów prywatnych ani wpływać negatywnie na stosunek ryzyka do zysku”. 
Jak pokazują przykłady innych państw, m.in. Danii (DNSP), Norwegii (PETORO 
A.S.) i Holandii (EBN B.V.), współudział państwowego udziałowca w procesie rozpo-
znawania i wydobywania węglowodorów poprawia poziom całkowitego wydobycia 
jak i sczerpania złóż. Jednocześnie, dzięki partycypacji w kosztach rozpoznawania 
i wydobywania powiązanych z poziomem udziału w zyskach, poprawie ulega cash 
flow przedsięwzięć oraz zmniejszeniu ulega koszt kapitału, co wiąże się zarówno 
z wiarygodnością państwowego udziałowca jak i zmniejszonym zapotrzebowaniem 
na finansowanie zewnętrzne. Dzięki zaangażowaniu NOKE poziom ryzyka związany 
z inwestycją ulega zmniejszeniu. Jest to rezultatem rozłożenia ryzyka na większą 
liczbę podmiotów partycypujących w kosztach oraz mniejszego wkładu wnoszonego 
przez przedsiębiorcę. Należy zaznaczyć, że udział NOKE nie oznacza, że przedsię-
biorcy korzystają ze środków Skarbu Państwa. Polska nie subsydiuje rozpoznawa-
nia czy wydobywania węglowodorów w żadnej formie i nie przewiduje się zmiany tej 
zasady.

Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia w Danii i Holandii partycypacji 
DNSP i EBN B.V. do projektów rozpoznawczych i wydobywczych była potrzeba zwięk-
szenia zainteresowania przedsiębiorców projektami trudnymi. Do takich, w przypad-
ku Polski należy część projektów związanych z rozpoznawaniem i wydobywaniem gazu 
ziemnego z formacji łupkowych.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące NOKE zostaną przedstawione w chwili pre-
zentacji nowych regulacji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania 
węglowodorów ze złóż.

(ii) Kwalifikacja

Podmioty zainteresowane rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów na 
terytorium RP muszą dawać rękojmię należytego wykonania przyznanej koncesji. 
Wprowadzenie systemu kwalifikacji ma na celu podniesienie poziomu standardów 
rozpoznawania i wydobywania oraz zabezpieczenie interesów Państwa jak i społe-
czeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i efektywności zagospodaro-
wania złóż.
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Projektowane nowe regulacje będą zawierać przejrzyste i jasne kryteria kwalifika-
cji, a ich charakter będzie w pełni niedyskryminujący i zakres z góry znany. Proces 
kwalifikacji będzie prowadzony przez kompetentny organ, a przedstawione rozwiąza-
nia dodatkowo zapewnią transparentność całego procesu kwalifikowania podmiotów. 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące kwalifikacji podmiotów jak i całego postępowania 
przetargowego zostaną przedstawione z chwilą prezentacji nowych regulacji w zakre-
sie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zarząd Powiatu Żarskiego skierował do mojego biura senatorskiego pi-

smo dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z re-
alizacją ustawy budżetowej. Projekt ustawy art. 34 ust. 1 reguluje sprawę 
wyłączenia wydatków bieżących (§4160), ponoszonych na spłatę przejętych 
zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wobec takiego stanu rzeczy jawi się problem wykluczenia zobowią-
zań przejętych przez powiaty przed dniem wejścia ustawy w życie z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Decyzja zapadła wbrew opi-
niom gremiów samorządowych oraz niezgodnie z propozycją nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych, złożonej na ręce Ministra przez przewodni-
czącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Powiat żarski dokonał powyższego przekształcenia. Żarski NZOZ Szpital 
na Wyspie, nie zadłużając się, działa od 2001 r. W ramach programu „Wspar-
cie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących sys-
tem ochrony zdrowia” szpital otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 
8 600 251,81 zł. Dotacja nie objęła zobowiązań w wysokości 12 778 242 zł, 
mimo iż szpital osiągnął zamierzony programem cel, lecz zrobił to zbyt wcze-
śnie i bez rządowego wsparcia.

Ustanowienie wyjątków, które wynikają z art. 242 i 243 ustawy o finan-
sach publicznych, obejmować powinno wszystkie samorządy, które spłacają 
przyjęte zobowiązania po przekształceniu w likwidację SP ZOZ, niezależnie 
od czasu takiego przekształcenia. Nie powoduje to żadnych ujemnych skut-
ków finansowych.

Samorząd Powiatu Żarskiego podjął wiele decyzji mających charakter 
wyrzeczeń finansowych ze względu na powstałą sytuację. Zmierzają one do 
osiągnięcia w kluczowym 2014 r. ustawowych relacji budżetowych. Przed-
miotowa regulacja stawia w niejasnej sytuacji sens realizacji założonych 
działań.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź�

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 19 grudnia 2012 r. nr BPS/043-023-904/12, przy 

którym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Pana Roberta 
Dowhana w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej, uprzejmie informuję.

Przepis art. 36, zawarty w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z reali-
zacją ustawy budżetowej, wprowadza dla jednostek samorządu terytorialnego, które 
przekształcają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i planują spłatę ich 
zobowiązań z tego tytułu, czasowe preferencje.
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Dotyczą one zarówno zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego, indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, jak i limitu 60% 
długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ww. regulacje dotyczą jedynie tych jednostek samorządu terytorialnego, które do-
konały bądź planują dokonać przekształcenia spzoz-ów na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. 
zm.), nie obejmują natomiast jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały 
przekształceń przed wejściem w życie tej ustawy.

Zaznaczyć bowiem należy, że jednostki samorządu terytorialnego, które dokonały 
restrukturyzacji zadłużenia spzoz-ów przed wejściem w życie ustawy o działalności 
leczniczej, były objęte programem wieloletnim „Wsparcie jednostek samorządu tery-
torialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W ramach tego 
programu jednostki otrzymały dotację celową z budżetu państwa na pokrycie zobo-
wiązań, przejętych od spzoz-ów, które podlegały likwidacji i przekształceniu.

Katalog zobowiazań, na których spłatę były przeznaczone środki z dotacji, określał 
ww. program rządowy.

Obecnie kwestie udzielenia wsparcia finansowego dla jednostek samorządu tery-
torialnego, które zdecydują się na przekształcenie spzoz-ów w spółki, reguluje ustawa 
o działalności leczniczej.

W celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenia racjonal-
nej gospodarki finansowej oraz wykonywania postanowień ustawy o działalności lecz-
niczej, dotyczących przekształceń spzoz-ów, z jednoczesnym zachowaniem relacji, 
określonej w ustawie o finansach publicznych, przewidziano preferencje dla tych jed-
nostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się na przekształcenie spzoz-ów na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Przepisy, zawierające odstępstwa od zasad, określonych w ustawie o finansach 
publicznych są skorelowane z rozwiązaniami dotyczącymi możliwości uzyskania dota-
cji z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań, przejętych na podstawie ustawy o dzia- 
łalności leczniczej.

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów w ustawie o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją ustawy budżetowej jest związane z tym, że w odróżnieniu od 
wcześniejszych rozwiązań związanych z restrukturyzacją zadłużenia spzoz-ów, ustawa 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jednoznacznie określa sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego spzoz-u. Co 
do zasady, ujemny wynik finansowy pokrywa spzoz. W przypadku niepokrycia wy-
niku finansowego, organ tworzący zobowiązany jest do pokrycia ujemnego wyniku 
spzoz-u albo likwidacji lub przeksztacenia. Przepisy ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej spowodują, że realizując postanowie-
nia ustawy o działalności leczniczej, jednostki samorządu terytorialnego nie naruszą 
w ten sposób przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż regulacje, zawarte w ustawie o zmia-o zmia-
nie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, zostały pozytyw-
nie zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator reprezentujący Warmię i Mazury jestem głęboko zaniepo-

kojony doniesieniami medialnymi na temat planowanego ograniczenia dofi-
nansowania budowy obwodnicy Olsztyna. Informacje o tej inwestycji zosta-
ły umieszczone w załączniku 1a. Jej realizacja została odsunięta w czasie. 
W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że jej realizacja nie jest w ogóle pla-
nowana. Doniesienia te wzbudziły głębokie poruszenie wśród wszystkich 
mieszkańców Olsztyna. Jeżeli budowa obwodnicy Olsztyna nie rozpocznie 
się w przyszłym roku, duże pieniądze wydatkowane na procedury przygoto-
wawcze będą stracone.

Przypomnę, że Olsztyn jest jednym z niewielu miast wojewódzkich, sto-
lic województw, które nadal nie posiadają bezpośredniego połączenia drogą 
ekspresową ze stolicą Polski. Infrastruktura drogowa na Warmii i Mazurach 
od lat jest niedofinansowana, przez co nadal pozostaje zacofana. Wojewódz-
two warmińsko-mazurskie potrzebuje inwestycji drogowych. Bez nich różni-
ce między Polską A a Polską B nadal będą się pogłębiały.

Inwestycje w infrastrukturę drogową pozwolą naszemu regionowi na 
rozwój i zmniejszenie bezrobocia, które od lat jest jednym z najwyższych 
w Polsce. Dlatego też, rozumiejąc potrzebę nowego rozdysponowania środ-
ków, kieruję do Pana Ministra apel o przyznanie środków finansowych na 
dalszą rozbudowę drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek. Dro-
ga ta połączyłaby Olsztyn z drogą S7 i bezsprzecznie zwiększyłaby potencjał 
inwestycyjny Warmii i Mazur.

Proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:
1. Czy rzeczywiście ministerstwo planuje wstrzymać środki na obwod-

nice miast i przeznaczyć je na dokończenie odcinków sieci dróg ekspreso-
wych?

2. Czy budowa obwodnicy Olsztyna ma szansę ruszyć w przyszłym roku?
3. Czy ministerstwo może zapewnić mieszkańców Warmii i Mazur, że za-

bierając pieniądze na planowaną budowę obwodnicy Olsztyna, przeznaczy 
je na modernizację drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek?

Z poważaniem 
Ryszard Górecki

Odpowiedź�

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-905/12, przy 

którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Góreckiego 
podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., dotyczące budowy 
obwodnicy Olsztyna, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
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Realizacja inwestycji drogowych na terenie Warmii i Mazur odbywa się na podsta-
wie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011–2015, który w związku z obecną sytuacją ekonomiczną 
kraju musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. 
Zapisy Programu określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje. Przyjęte li-
mity są niewystarczające, aby zrealizować wszystkie zadania, nawet te bardzo istotne 
z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych. Ograniczone możliwości finansowa-
nia spowodowały konieczność dokonania w Programie podziału inwestycji na takie, 
które będą realizowane w pierwszej kolejności (załącznik nr 1 Programu) i pozostałe, 
na które brak aktualnie środków finansowych.

Inwestycja pn. Budowa obwodnicy miasta Olsztyna w ciągu drogi nr 16, została 
ujęta w załączniku nr 1a do Programu. Zgodnie z założeniami w załączniku tym ujęto 
zadania o priorytetowym charakterze, których realizacja jest jednak uzależniona od 
dostępności środków finansowych.

Resort transportu dostrzega konieczność odpowiedniego przygotowania zadań 
do realizacji jako czynnika niezbędnego dla zachowania ciągłości realizacji inwesty-
cji drogowych. W związku z powyższym proces przygotowania zadań do realizacji, 
w tym również obwodnicy Olsztyna jest kontynuowany tak, aby w sytuacji uzyskania 
wszystkich decyzji i opinii przewidzianych przepisami prawa oraz zapewnienia finan-
sowania płynnie przejść w fazę realizacji. Dla ww. zadania do chwili obecnej uzyskano 
decyzję środowiskową w dniu 10 marca 2009 r.

Odpowiadając na pytanie dotyczące modernizacji dk nr 51 na odc. Olsztyn – 
Olsztynek, informuję, że realizacja zadania pn. Budowa drogi S-51 Olsztyn – Olsztynek 
została ujęta w załączniku nr 2 do Programu, czyli na liście zadań, których budowa 
może rozpocząć się po 2013 r. o ile uzyska zapewnienie finansowania. W chwili obec-
nej ww. zadanie nie posiada zagwarantowania źródeł finansowania.

Ponadto należy podkreślić, iż Prezes Rady Ministrów w swoim wystąpieniu w Sejmie 
RP w dniu 12 października 2012 r. (tzw. II exposé) potwierdził, że obecnie i w najbliż-
szym czasie czynione będą starania w celu mobilizacji sił i środków finansowych na 
kontynuację realizacji zadań ujętych w ww. Programie. Aktualnie w resorcie trans-
portu trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane 
w kolejnej perspektywie finansowej UE. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na 
lata 2014–2020 są ściśle uzależnione od ilości przyznanych funduszy i zostaną przed-
stawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma w kolejnej 
perspektywie finansowej.

Jednocześnie informuję, że w nowej perspektywie finansowej przewidziane jest 
stworzenie możliwości realizacji obwodnic na drogach krajowych przez władze woje-
wódzkie przy współfinansowaniu z budżetu środków europejskich. Mechanizm ten 
ma na celu przyspieszenie realizacji projektów, które z powodu ograniczonych możli-
wości finansowych nie będą mogły być realizowane z budżetu GDDKiA.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Kodeks spółek handlowych przewiduje i zabezpiecza różne mecha-

nizmy chroniące interesy współwłaścicieli spółek prawa handlowego. 
W art. 249–254 kodeksu spółek handlowych uregulowana jest możliwość 
wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólni-
ków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku spełnienia 
przez nią określonych przesłanek. Uchwała wspólników może zostać uchy-
lona, jeżeli spełnia określone warunki, to znaczy, że musi ona naruszać 
umowę spółki bądź dobre obyczaje oraz godzić w interesy spółki lub mieć 
na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczą tego, czy muszą zostać spełnione 
wszystkie przesłanki, oraz tego, czy muszą one zostać spełnione kumula-
tywnie. Sąd Najwyższy stwierdził, że cztery przesłanki, o których mowa, 
tworzą dwie grupy: pierwsza obejmuje naruszenie umowy spółki oraz naru-
szanie obyczajów, a druga – godzenie w interesy spółki oraz pokrzywdzenie 
wspólnika. Aby można było mówić o możliwości uchylenia uchwały, musi 
nastąpić kumulatywne spełnienie co najmniej po jednej z przesłanek z każ-
dej grupy. Nie jest to jednak norma prawna, a jedynie niewiążąca powszech-
nie kazuistyczna wykładnia.

Aby rozwiać wątpliwości interpretacyjne należałoby w tym niezwy-
kle istotnym instrumencie prawnym pozwalającym zabezpieczać interesy 
wspólnika spółki uprościć przepisy i ujednolicić je tak, aby wszystkie sądy 
orzekały jednakowo na podstawie jasnych przepisów równych dla wszyst-
kich przedsiębiorców.

Z poważaniem 
Andrzej Grzyb

Odpowiedź�

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Nr BPS-043-23-906/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., doty-

czącego oświadczenia złożonego przez pana senatora Andrzeja Grzyba podczas 23. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., uprzejmie przedstawiam następujące 
stanowisko.

W oświadczeniu podniesiona została kwestia wątpliwości interpretacyjnych, po-
wstałych na gruncie art. 249 §1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie przesła-
nek skargi o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
w szczególności co do ewentualnego wymogu ich kumulatywnego spełnienia. Mając 
powyższe na uwadze, pan senator formułuje postulat ujednolicenia i uproszczenia 
przepisów w tym zakresie.
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Art. 249 §1 KSH umożliwia zaskarżenie – w drodze wytoczonego przeciwko spół-
ce powództwa o uchylenie – uchwały wspólników sprzecznej z umową spółki bądź 
dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie 
wspólnika.

Konstrukcja przepisu (użycie przez ustawodawcę spójnika „i”) prowadzi do wnio-
sku, że przesłanki uchylenia uchwały wspólników należy rozpatrywać w dwóch płasz-
czyznach: uchwał powziętych z naruszeniem postanowień umowy spółki lub sprzecz-
nych z dobrymi obyczajami i jednocześnie godzących w interesy spółki lub mających 
na celu pokrzywdzenie wspólnika. Ustawa wymaga zatem kumulatywnego spełnienia 
co najmniej po jednej przesłance wymienionej przed i po spójniku „i”.

Taką wykładnię przepisu potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, który przyj-
muje (wyrok SN z 16.03.2009 r., II CSK 522/08, wyrok SN z 10.07.2009 r., II CSK 
91/09), że ustawa sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami może być uchy-
lona tylko w sytuacji, gdy zachodzi ponadto jedna z dwóch wymienionych w art. 249 
§1 KSH okoliczności, a mianowicie uchwała godzi w interesy spółki lub ma na celu 
pokrzywdzenie wspólnika.

Pogląd taki przyjmuje też zdecydowana większość doktryny (A. Kidyba, Kodeks 
spółek handlowych, Komentarz, t. I, wyd. 8, s. 1112 i n.; A. Szajkowski, M. Tarska 
[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Komentarz KSH, wyd. 2, 
s. 703–704; W. Popiołek [w:] J. Strzępka, Komentarz, s. 1013–1014; R. Pabis, Spółka 
z o.o., Komentarz, wyd. 3, s. 461; P. Grzesiok, Zaskarżanie uchwał (...), Pr. Sp. 2002, 
Nr 5, s. 2), co – w mojej ocenie – stanowi potwierdzenie stabilnego stanu prawnego 
w zakresie podniesionej problematyki.

Pogląd mniejszościowy, w myśl którego przepis art. 249 §1 KSH daje podstawę 
do zaskarżania uchwały, gdy jest ona jedynie sprzeczna z umową spółki bez potrzeby 
wykazywania dalszych okoliczności, a więc godzenia w interesy spółki lub zamiaru 
pokrzywdzenia wspólnika, jest niezgodny nie tylko z wykładnią językową, ale i funk-
cjonalną tego przepisu.

Ponadto uznanie, że sprzeczność uchwały z umową spółki stanowi wystarczającą 
podstawę do jej uchylenia, stanowiłoby sankcję nadmiernie surową, zwłaszcza w sy-
tuacji, gdy uchwała nie godziłaby ani w interesy wspólnika, ani samej spółki. Co 
więcej, byłaby to sankcja bardziej surowa niż w przypadku naruszenia ustawy, gdzie 
na gruncie art. 252 KSH, jako podstawę stwierdzenia nieważności uchwały, przyj-
muje się wymóg wpływu naruszenia prawa na wynik lub treść uchwały (wyrok SN 
z 08.12.1998 r., I CKN 243/98; wyrok SN z 26.03.2009 r., I CSK 253/08).

Mając powyższe na uwadze, a także wzgląd na stabilność prawa należy uznać, że 
brak jest dostatecznych argumentów, które uzasadniałyby potrzebę ingerencji legisla-
cyjnej w materię kodeksową w omawianym przypadku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się studiujące osoby niepełno-

sprawne z trudnościami, jakie napotykają przy korzystaniu z dofinansowa-
nia studiów w programie Student II, prowadzonym przez PFRON. Sprawa 
dotyczy, według zainteresowanych, zbyt rygorystycznych wymogów doty-
czących podpisania umowy dofinansowania. Chodzi o termin podpisania 
umowy, o którym niepełnosprawny jest powiadamiany w weekend, a podpi-
sanie ma nastąpić w poniedziałek w oddziale PFRON właściwym dla uczelni, 
w której studiuje dana osoba. Pragnę nadmienić, że studiujące osoby niepeł-
nosprawne w znakomitej większości kontynuują naukę drogą internetową. 
Stąd wyprawa w ostatniej chwili do siedziby PFRON, znacznie oddalonej od 
miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nie tylko stwarza problem 
zorganizowania w krótkim czasie transportu, ale też powoduje niebagatelne 
obciążenie budżetu osób utrzymujących się z niewysokich rent.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
możliwe jest, aby wyznaczyć rezerwowe terminy podpisywania umów dofi-
nansowania studiów w programie Student II, a także, czy istnieje możliwość, 
aby umowy te mogły być przesyłane do powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie, znajdujących się w pobliżu miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się 
o dofinansowanie, w celu ich podpisania.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 19 grudnia 
2012 r., znak: BPS/043-23-907/12, oświadczenie senatorskie Pana Senatora Jana 
Marii Jackowskiego oraz Pana Senatora Krzysztofa Słonia, złożone podczas 23. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., w sprawie dofinansowania studiów 
w programie Student II, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Celem programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest 
wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przy-
gotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywa-
lizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Program, tak jak pozostałe programy 
PFRON, służy przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2011/2012 w ramach ww. programu zawarto 13 625 umów 
dofinansowania na łączną kwotę 60.411.959,55 zł.
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Zgodnie z procedurą obowiązującą w programie, Oddział PFRON powiadamia 
pisemnie Wnioskodawcę o podjętej decyzji oraz o miejscu i terminie podpisania 
umowy. Procedura realizacji programu przyjęta przez Zarząd PFRON nie narzuca 
żadnych terminów, w których Wnioskodawca ma stawić się na podpisanie umowy. 
Termin ten Oddział PFRON winien ustalić z Wnioskodawcą tak, aby był on dogodny 
dla obu stron.

Niemniej jednak, ponieważ PFRON podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), za-
warcie umowy powinno być dokonane w terminie umożliwiającym przekazanie środ-
ków Wnioskodawcy do końca roku budżetowego. Doświadczenie PFRON wskazuje 
na liczne przypadki niedotrzymywania terminów przez Wnioskodawców, dlatego też 
Oddziały PFRON, aby skutecznie udzielić pomocy wielu osobom niepełnosprawnym, 
muszą planować obsługę procesu zawierania umów tak, aby wywiązać się z koniecz-
ności przekazania środków finansowych do końca roku budżetowego. Wyznaczenie 
terminu porządkuje proces zawierania umów, a jednocześnie działa mobilizująco na 
Wnioskodawców.

Pragnę podkreślić, że tryb zawierania i rozliczania umów dofinansowania w ra-
mach realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnospraw-
nych” jest niezwykle elastyczny i nastawiony na wszechstronną pomoc studentom 
niepełnosprawnym. Zgodnie z tym trybem umowa dofinansowania jest podpisywana 
w siedzibie Oddziału PFRON, a w uzasadnionych przypadkach, w zależności od po-
trzeb zgłaszanych przez Wnioskodawcę, istnieje możliwość zawarcia umowy poza sie-
dzibą Oddziału PFRON (np. w miejscu zamieszkania, w powiatowym centrum pomocy 
rodzinie, itp.).

Jednocześnie należy podkreślić, że wskazane w treści oświadczenia sytuacje, 
w których wyznaczono Wnioskodawcom zbyt krótkie terminy na podpisanie stosow-
nych umów, mają charakter incydentalny.

Pragnę zapewnić, że w każdym przypadku, gdy do PFRON wpływają pytania, 
wątpliwości i sugestie Wnioskodawców, związane ze sposobem realizacji programu, 
PFRON podejmuje działania w celu usprawnienia procesu realizacji programu.

Jednocześnie informuję, że PFRON, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym po-
trzebom osób niepełnosprawnych, planuje zmianę zasad realizacji przedmiotowego 
programu, między innymi w zakresie uproszczenia zasad zawierania umów o dofi-
nansowanie kosztów nauki. Dotyczy to zmiany miejsca podpisywania umów z dotych-
czasowego (Oddziału właściwego dla siedziby szkoły) na powiat właściwy dla miejsca 
zamieszkania Wnioskodawcy. Rozwiązanie to powinno ułatwić beneficjentom załat-
wianie formalności związanych z udzielonym przez PFRON wsparciem.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do mojego biura senatorskiego zwracają się szefowie powiatowych in-
spektoratów nadzoru budowlanego w związku z trudnościami, jakie napoty-
kają podczas realizacji swoich statutowych obowiązków.

Kontrola i nadzór nad całym procesem budowlanym, jak też kontrola 
stanu technicznego budynków już użytkowanych są ograniczane i rozciąg- 
nięte w czasie z powodu braku etatów dla nowych inspektorów nadzoru 
budowlanego. Budzi to obawy o bezpieczeństwo osób przebywających w ta-
kich budynkach, tym bardziej, że dotyczy to obiektów o powierzchni powyżej 
2000 m2 – w większości są to magazyny, hurtownie, hale produkcyjne, ale 
też szpitale i bloki mieszkalne. Dotychczasowa dotacja centralna nie pozwala 
na zwiększenia obsady PINB, co może skutkować niewykryciem na czas wad 
konstrukcyjnych i niezapobieżeniem ewentualnej katastrofie budowlanej.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informa-
cji, jak rząd zamierza rozwiązać ten problem.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Jana Marię Jackowskiego 

oraz Pana Krzysztofa Słonia – Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane do 
Pana Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów przy piśmie Marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-908/12, a na-
stępnie przekazane przez Pana Adama Jassera – Podsekretarza Stanu, wykonującego 
zadania Sekretarza do spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
pismem z dnia 27.12.2012 r., znak: DSPA-4813-820-(1)/12), w sprawie trudności na-
potykanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego podczas realizacji 
zadań ustawowych w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, 
w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych, uprzejmie informuję i wyjaśniam.

Rolą organów nadzoru budowlanego nie jest permanentna kontrola wszystkich 
obiektów budowlanych, w tym obiektów wielkopowierzchniowych. Obowiązki w tym 
zakresie spoczywają na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, którzy zo-
stali zobligowani na gruncie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) do poddawania obiektów 
budowlanych regularnym kontrolom okresowym stanu technicznego.
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W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych tj. budynków o powierzchni za-
budowy przekraczającej 2000 m², bez względu na powierzchnię dachu oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², kontrola stanu 
technicznego, ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania 
przedmiotowych obiektów, została zaostrzona. Ustawodawca ustawą z dnia 10 maja 
2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 99, poz. 665) wprowadził w dotychczasowym zakresie, wynikającym z art. 62 
ust. 1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość (okres) oraz za-
kres przedmiotowy jej przeprowadzania. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane obiekty wielkopowierzchniowe są poddawane okresowym kontrolom co 
najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres tej 
kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:

– elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy at-
mosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowa-
nia obiektu,

– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
– instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych).
Zaznaczyć należy, że przedmiotowe kontrole przeprowadzają regularnie osoby po-

siadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zgodnie z art. 62 ust. 
4 ustawy Prawo budowlane. To właśnie na tych osobach spoczywa obowiązek wykry-
cia ewentualnych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego np. w zakresie 
konstrukcji obiektu.

Z kolei przedstawiciele organów nadzoru budowlanego nie przeprowadzają ww. 
kontroli, jednakże na bieżąco nadzorują spełnianie tego obowiązku przez właścicieli 
i zarządców.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, nadzór i kontro-
la nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków 
bezpieczeństwa ludzi i mienia przy utrzymywaniu obiektów budowlanych należy do 
podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego.

W myśl art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, osoba dokonująca kontroli jest obowiąza-
na bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o prze-
prowadzonej kontroli. Z kolei na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spo-
czywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umo-
wach, obowiązany jest w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu 
technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, po-
żar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek powyż-
szy (o którym mowa w ust. 1) powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiek-
tu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać 
kopię tego protokołu do właściwego organu – art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
Dodatkowo ustawą z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw ustawodawca uzupełnił ww. przepis o obowiązek przepro-
wadzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu kopii protokołu 
z kontroli, bezzwłocznej kontroli obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia 
stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków.

Ponadto należy podkreślić, że czynnikiem dyscyplinującym właścicieli i zarządców 
do wypełniania obowiązków wynikających z powyższych przepisów są, przewidziane 
w ustawie Prawo budowlane, sankcje karne.

Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, ten kto nie spełnia, określonego 
w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie tech-
nicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bez-
pieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej 
niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku.
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Z kolei zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy, ten kto nie spełnia, 
określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzu-
pełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia 
bądź zagrożenie środowiska, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, 
albo karze grzywny.

Natomiast osoba, która nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym 
mowa w art. 70 ust. 2, podlega odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 93 pkt 9a 
ustawy Prawo budowlane.

Reasumując, obowiązek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych spo-
czywa na właścicielu lub zarządcy tych obiektów. Czynnikiem wspomagającym reali-
zację tego obowiązku stanowią wspomniane sankcje karne, przewidziane w ustawie 
Prawo budowlane. Natomiast rolą organów nadzoru budowlanego w tym obszarze jest 
interwencja, w sytuacji, gdy ww. środki nie przynoszą oczekiwanego rezultatu oraz 
w zakresie określonym w poszczególnych przepisach ustawy Prawo budowlane.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu



23. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2012 r. 213

Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W §5 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu 
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastoso-
wania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określono wykaz danych, 
które powinny zostać umieszczone na fakturze. Przepis ten stanowi, że na 
fakturze należy umieścić między innymi „imiona i nazwiska lub nazwy bądź 
nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy”.

Zapis taki budzi wątpliwości natury interpretacyjnej w przypadku osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z rozliczeniem VAT. 
Wskazani podatnicy nie wiedzą bowiem, o który adres sprzedawcy w istocie 
chodzi: czy o adres prowadzenia działalności gospodarczej (jak nakazywa-
łaby logika), czy o adres zamieszkania podatnika. Z sygnałów, które do mnie 
docierają, wynika, że organy administracji skarbowej często stają na stano-
wisku, że cytowany przepis wskazuje na konieczność podawania adresu 
zamieszkania. Argumentują przy tym, że to adres zamieszkania podawany 
jest w druku zgłoszeniowym na potrzeby rozliczania podatku od towarów 
i usług (VAT-R). Stanowisko to nie jest jednak jednolite w skali kraju.

Podatnicy skarżą się na nieprecyzyjność przepisów prawa. Niektórzy, 
w obawie przed ewentualnymi problemami spowodowanymi koniecznością 
korygowania wystawionych faktur, na wszelki wypadek podają na nich 
wszystkie adresy, które ich dotyczą. Z uwagi na to uważam, że nieprecy-
zyjne brzmienie §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jest w istocie utrudnieniem 
prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę zatem o podjęcie działań le-
gislacyjnych mających na celu precyzyjne określenie obowiązku podatnika 
w opisanym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź�

Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 19 grudnia 2012 r., nr BPS/043-23-

909/12, przy którym przesłane zostało oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali 
złożone podczas 23. posiedzenia Senatu w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie precy-
zyjności przepisów prawa dotyczących danych adresowych wskazywanych w faktu-
rach VAT, uprzejmie informuję.

Katalog danych, które powinna zawierać faktura, został określony w §5 ust. 1 
i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) – zwanego dalej „rozporządzeniem fak-
turowym”, w brzmieniu nadanym mu w §1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
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towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. poz. 1428).

Do obligatoryjnych danych zamieszczanych na fakturze należą m.in. imiona i na-
zwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (§5 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia fakturowego). Podkreślenia wymaga, że powyższa regulacja sta-
nowi implementację art. 226 pkt 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo-
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. 
UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady 
2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fi-
zycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze po-
winno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też główne miejsce 
prowadzenia działalności – jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje 
się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią 
systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na faktu-
rze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika 
(NIP-7). W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamiesz-
kania. Jednakże w sytuacji, gdy głównym miejscem prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to głów-
ne miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb iden-
tyfikacji podatkowej, wówczas w fakturze może być podawany adres tego głównego 
miejsca prowadzenia działalności zamiast adresu miejsca zamieszkania podatnika.

Fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych poda-
wany jest tylko adres miejsca zamieszkania, nie oznacza, iż adresem podatnika w ro-
zumieniu §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia fakturowego jest zawsze wyłącznie adres 
miejsca zamieszkania, a zatem tylko ten adres może być podawany przez podatnika na 
fakturze. Należy bowiem mieć na uwadze, że adres na zgłoszeniu VAT-R służy jedynie 
do identyfikacji podatnika w systemach informatycznych. Natomiast dane adresowe 
podatnika, w tym również w zakresie podatku od towarów i usług, pochodzą przede 
wszystkim ze zgłoszenia NIP. Zgłoszenie VAT-R ma na celu jedynie określenie statusu 
podatnika jako podatnika VAT, i nie ma potrzeby, aby w tym zgłoszeniu były wymienia-
ne adresy miejsc prowadzenia działalności, gdyż byłoby to wyłącznie powielanie infor-
macji będących w posiadaniu organu podatkowego (pochodzących z innych źródeł).

W świetle powyższych wyjaśnień, podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłosze-
niu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres 
głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce 
adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku, gdy podatnik nie wskaże w zgło-
szeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności 
wówczas powinien podawać na fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma 
przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia dzia-
łalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub 
świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Mając na uwadze powyższe nie uważam za konieczne podejmowanie działań legi-
slacyjnych w celu zmiany aktualnego brzmienia §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia fak-
turowego.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że stosowne wyjaśnienia w zakresie wymogu po-
dawania w fakturze VAT adresu podatnika będącego osobą fizyczną zostały zawarte 
w broszurze informacyjnej pt. „Zmiany w zakresie fakturowania”, opublikowanej na 
stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

W myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym, jednym z zadań In-
spekcji Transportu Drogowego (dalej ITD) jest kontrola przestrzegania prze-
pisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie 
– Prawo o ruchu drogowym. Do wspomnianego zakresu należy między in-
nymi ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainsta-
lowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu 
drogowego polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości oraz nie-
stosowaniu się do sygnałów świetlnych. Kodeks drogowy daje ITD prawo do 
udziału w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w tym do prowadze-
nia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, 
oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych.

Prowadzenie postępowania uzależnione jest oczywiście od ustalenia 
sprawcy. W tym celu w pierwszej kolejności na podstawie zarejestrowanego 
materiału ustala się właściciela pojazdu. Jeżeli jednak to nie właściciel dopu-
ścił się zarejestrowanego wykroczenia drogowego, to jest on obowiązany na 
podstawie art. 78 ust. 4 kodeksu drogowego wskazać, komu w oznaczonym 
czasie powierzył pojazd do kierowania lub używania. Zdarza się jednak, 
że właściciel pojazdu nie chce lub nie jest w stanie wskazać osoby, która 
faktycznie dopuściła się zarejestrowanego wykroczenia. W takim przypadku 
regułą jest kierowanie wniosku o ukaranie właściciela pojazdu. W świetle 
zarysowanej niedawno linii orzeczniczej sądów powszechnych można jed-
nak wysnuć wątpliwość, czy ITD w istocie może w takich przypadkach wy-
stępować do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela pojazdu. Jak wynika 
z postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 listopada 
2012 r., art. 78 ust. 4 kodeksu drogowego nie określa sposobu zachowania 
się uczestników ruchu, a jedynie obowiązek wskazania kierującego autem 
w danym momencie. Wspomniana regulacja jest zatem przepisem o charak-
terze administracyjnym, a nie przepisem ruchu drogowego. Stąd też, w oce-
nie sądu, Inspekcja Transportu Drogowego nie ma podstaw prawnych do 
występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela pojazdu, jeśli ten 
nie wskazał kierującego pojazdem.

Ten precedensowy wyrok może prowadzić do ugruntowania się linii 
orzeczniczej utrudniającej dochodzenie kary od sprawców wykroczeń dro-
gowych. Dlatego też proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby monitoro-
wania orzecznictwa sądowego w opisanym zakresie i o ewentualne podjęcie 
stosownych działań o charakterze legislacyjnym w przypadku, gdyby wska-
zane stanowisko sądu znalazło akceptację innych składów orzekających 
w podobnych sprawach.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Odpowiedź

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo znak: BPS/043-23-910/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. prze-

kazujące oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 23. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie kontrowersji dotyczących karania 
kierowców za wykroczenia zarejestrowane fotoradarem i monitorowania orzecznictwa 
sądowego w tym zakresie, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Uprzejmie informuję, że orzecznictwo w zakresie spraw o wykroczenia kierowa-
nych do sądów przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest 
na bieżąco monitorowane.

Główny Inspektor Transportu Drogowego posiada uprawnienia oskarżyciela pu-
blicznego w sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 96 §3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.). Ze stanowi-
skiem tym zgadza się większość sądów, które nie odmawiają GITD wszczynania tego 
typu postępowań.

Jednak w ostatnim okresie niektóre sądy (szczególnie okręg warszawski) zmieniły 
swoją dotychczasową linię orzeczniczą w tego typu sprawach. Zmiana orzecznictwa 
spowodowała, że w sprawach o czyn z art. 96 §3 Kodeksu Wykroczeń, w których do-
tychczas orzekano zgodnie z wnioskami Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 
zaczęły pojawiać się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (lub jego umo-
rzeniu) z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. W postanowieniach tych 
przyjęto, że GITD nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego, koniecznych do 
występowania z tego typu sprawami do sądu.

Uprawnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego w omawianym zakresie 
zakwestionował w dniu 13 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 
XIV Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XIV W 1975/12, które to orzeczenie przy-
wołuje Pan Senator. Podobnych orzeczeń, wydanych głównie (lecz nie tylko) przez Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zanotowano w ostatnich tygodniach więcej, jednak 
nadal większość sądów w Polsce nie kwestionuje w tym zakresie uprawnień GITD.

W związku z powyższym, w sprawach, w których sądy odmówiły wszczęcia lub 
umorzyły postępowanie z wyżej wskazanych przyczyn, Główny Inspektor Transportu 
Drogowego złożył środki zaskarżenia do sądów drugiej instancji (ponad 50 zażaleń) 
i jedno z nich zostało już rozpatrzone przez Sąd Okręgowy w Radomiu, który stanął 
na stanowisku, że GITD posiada w tym przypadku status oskarżyciela publicznego. 
W chwili obecnej oczekuje się na ustosunkowanie się sądów do pozostałych zażaleń.

Niezależnie, zważywszy na występowanie wielu innych problemów w aktualnym 
trybie postępowania „fotoradarowego” trwają prace nad projektem nowej ustawy, któ-
ra ureguluje to postępowanie kompleksowo.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Moje pytanie dotyczy bałaganu i skandali w Polskich Kolejach Państwo-

wych. Od lat składam oświadczenia, na które otrzymuję odbite sztancą od-
powiedzi, jak to jest superdobrze na kolei, tymczasem pasażerowie prze-
żywają gehennę. Chciałbym Panu Premierowi powiedzieć jedno: kiedy była 
reforma kolei japońskich, reformę nadzorował cesarz Japonii, a kiedy była 
reforma kolei niemieckich – kanclerz Niemiec.

To, co się dzieje dzisiaj, tę sytuację, państwo możecie traktować jako 
„sukces” obecnej koalicji.

Panu może nic nie mówić to, że licencja na uruchomienie pociągów Ko-
lei Śląskich została wydana 7 grudnia przez Urząd Transportu Kolejowego. 
Pytanie do Pana jest następujące: na jakiej podstawie UTK wydał licencję? 
Nie spełniali żadnych warunków. Po pierwsze, trzeba przedstawić bilans 
finansowy, po drugie, trzeba pokazać, że się posiada tabor, po trzecie – że 
maszyniści są przeszkoleni.

Może zacznę od tego ostatniego. Maszyniści w ogóle nie byli zapoznani 
ze szlakiem, to jest tak, jakby kierowcy autobusów nie mieli prawa jazdy, 
nie mieli zdanego egzaminu. Ludzie byli brani prosto z ulicy.

Następna sprawa. Jeżeli chodzi o tabor, to faktycznie wzięto tabor za 
300 milionów zł, ale nie wzięto taboru za 40 milionów zł, który Przewozy 
Regionalne chciały słusznie tam przekazać.

W związku z tym wszystkim uważam, że Pan jako premier powinien 
w końcu zająć się reformą kolei. Media krytykują związkowców, że żądają 
podwyżki do 5 tysięcy 900 zł. Panie Premierze, poprzedni zarząd, liczący 
pięciu członków, pobierał te same pieniądze co obecny zarząd PKP, którego 
sam tylko prezes zarabia 59 tysięcy zł plus premie, co razem dochodzi do 
100 tysięcy zł. Tak więc pracownicy kolei wyliczyli sobie, że chcą zarabiać 
10% tego, co zarabia prezes PKP.

Następna sprawa, Panie Premierze: inwestycje kolejowe. Jeżeli się tego 
nie przypilnuje, to w życiu nie zrealizujemy inwestycji kolejowych i nie wy-
korzystamy pieniędzy na nie przeznaczonych.

Padają też inne pytania związkowców. Bo zgodnie z ustawą o restruk-
turyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP z 2000 r. PKP SA miały być 
likwidowane, a dzisiaj PKP się umacnia. Przychodzą ludzie, którzy nie wie-
dzą nawet, jak wygląda kolej, jak powinien wyglądać rozkład jazdy. Co 
do mówienia, że rozkład jazdy wprowadza się zimą, to chciałbym Pana 
Premiera poinformować, że na kolejach zachodnich rozkład jazdy wpro-
wadza się na dwa, trzy lata, a korekta to minuta w górę, minuta w dół. 
Doprowadzono do usamorządowienia, i to jest przyczyna tego totalnego 
bałaganu na PKP.

Apeluję, żeby tak jak kanclerz Niemiec czy jak w Japonii, wziął Pan 
w końcu nadzór nad kolejami, żeby przychodzili fachowcy, a nie dyletanci, 
którzy w ogóle nie czują kolei.

Tak więc „sukces” jest ogromny: potrafiliście jedynie zjednoczyć związ-
kowców. Pan minister zjednoczył związkowców, mówiąc o tym, że będą 
strajkować. A związkowcy chcą strajkować dlatego, że łamana jest ustawa 
o związkach zawodowych, że obecna koalicja w ogóle, ani w Komisji Trój-
stronnej, ani na szczeblu kolejowym, nie prowadzi dialogu ze związkami 
zawodowymi. Tak że życzę powodzenia. I naprawdę uważam, że już dość 
tego, że przychodzą politycy, a nie fachowcy.

Ja jestem za tym, żeby politykę usunąć z kolei, żeby faktycznie przyszli 
fachowcy i zajęli się reformą kolei. Jestem zwolennikiem scalania kolei. Kie-
dyś, Panie Premierze, gdy budowano kolej, to wokół niej rozwijały się miasta 
i wsie na całym świecie. A dzisiaj miasta się zwijają, wioski się zwijają, jak 
się jedzie koleją, to widać tę zieloną wyspę, którą miała być Rzeczpospolita, 
i okazuje się, że jest coraz gorzej.
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Życzę wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o reformę. Szczęść Boże, Pa-
nie Premierze! Jeżeli chcecie, Panowie, skorzystać z pomocy kolejarzy, to słu-
żę własną osobą, nie jako senator, ale jako kolejarz, bo uważam, że sprawy 
kolejowe powinny być ponad podziałami politycznymi.

Stanisław Kogut

Odpowiedź�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
ustosunkowując się do oświadczenia złożonego przez Senatora, Pana Stanisława 

Koguta, podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., w sprawie 
Polskich Kolei Państwowych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie 
z dnia 19 grudnia 2012 r., nr BPS/043-23-911/12, przekazanego według właściwości 
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uprzejmie informuję, 
co następuje.

Obecny stan sektora kolejowego jest skutkiem, między innymi, wieloletnich za-
ległości w inwestycjach i w utrzymaniu wynikających z niedoinwestowania ze strony 
państwa, obecnie nadrabianych przy dużym zaangażowaniu środków publicznych.

Sygnalizowana w oświadczeniu Senatora, Pana Stanisława Koguta, potrzeba prze-
kształceń w sektorze kolejowym jest bezsporna, niemniej jednak z uwagi na sytu-
ację budżetową nie jest możliwe jednoczesne i natychmiastowe wdrożenie wszystkich 
zmian w tym zakresie. Chciałbym jednak zapewnić, że resort transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej analizuje możliwości i podejmuje działania, które będą słu-
żyć poprawie sytuacji na rynku kolejowym.

Aktualna polityka Rządu w zakresie odnoszącym się do sektora kolejowego prowa-
dzona jest, przede wszystkim, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” oraz o długofalowe działania zawarte w Strategii dla trans-
portu kolejowego do roku 2013 z dnia 17 kwietnia 2007 r., jak również w przyjętym 
przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 r. Master Planie dla transportu kole-
jowego w Polsce do 2030 roku. Powyższe dokumenty zawierają podstawowe kierunki 
działań i rozwiązań w sektorze kolejowym, wdrożenie których przyczyni się do stop-
niowej poprawy funkcjonowania całego sektora kolejowego.

Prowadzona przez Rząd polityka w zakresie transportu zarówno kolejowego, jak 
i drogowego uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju, co już prowadzi do znaczą-
cego zwiększenia wydatków na kolej i właściwych relacji finansowania infrastruktury 
drogowej i kolejowej.

Odnosząc się do poruszonej w oświadczeniu Senatora, Pana Stanisława Koguta, kwe-
stii udzielenia licencji na uruchomienie pociągów przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., uprzej-
mie informuję, iż w dniu 7 maja 2010 r. Spółka złożyła do Prezesa UTK wniosek o udzie-
lenie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób oraz na świadczenie usług 
trakcyjnych. W dniu 6 lipca 2010 r. Prezes UTK udzielił Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. 
licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób Nr WPO/191/2010. Po otrzymaniu 
Certyfikatu Bezpieczeństwa Spółka rozpoczęła działalność w sierpniu 2011 r.
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Przygotowując się do zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów, pismem z dnia 
11 października 2012 r. Prezes UTK wystąpił do wszystkich przewoźników kolejowych 
w Polsce przypominając o obowiązku przedłożenia do ponownego zatwierdzenia po-
siadanych przez nich licencji w przypadku zamiaru znacznej zmiany lub rozszerzenia 
działalności nimi objętej, stosownie do art. 5la ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym.

Pismem z dnia 25 października 2012 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. potwierdziły zamiar 
znacznego rozszerzenia prowadzonej działalności w zakresie przewozu osób, w związ-
ku z przejęciem – z datą wejścia w życie nowego rozkładu jazdy edycji 2012/2013 – 
całości przewozów na terenie województwa śląskiego.

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2012 r. przedłożyła wniosek 
o ponowne zatwierdzenie licencji z dnia 6 lipca 2010 r. Nr WPO/191/2010 na wykony-
wanie przewozów kolejowych osób. Zgodnie z art. 46 ustawy o transporcie kolejowym, 
Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. złożyła: zaświadczenie z KRK o nieskazaniu prawo-
mocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne członków organu zarządzającego 
Spółki, dokumenty ekonomiczne, stanowiące podstawę do zbadania wiarygodności fi-
nansowej, oświadczenia dotyczące kompetencji zawodowych, oświadczenia dotyczące 
dysponowania taborem kolejowym oraz kopię Polisy OC.

Powołany przez Prezesa UTK zespół przeprowadził w Kolejach Śląskich 
Sp. z o.o. kontrolę przygotowania i realizacji zadań przewozowych w rozkładzie jaz-
dy 2012/13. Jednym z elementów kontroli była weryfikacja wywiązania się Spółki 
z oświadczeń zawartych we wniosku o zatwierdzenie ponownie przedłożonej licencji 
Nr WPO/191/2010 po rozszerzeniu działalności. Kontrola ta stwierdziła rozbieżność 
pomiędzy złożonymi we wniosku oświadczeniami a stanem rzeczywistym. W dniu 
24 grudnia 2012 r. Prezes UTK zawiadomił Koleje Śląskie Sp. z o.o. o wszczęciu po-
stępowania z urzędu, na podstawie art. 52 ust. la pkt 2, w związku z art. 46 ust. 3 i 4 
ustawy o transporcie kolejowym, w sprawie zawieszenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. 
Nr WPO/191/2010.

Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 46 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes 
UTK nie może odmówić udzielenia licencji, z zastrzeżeniem art. 51 (zagrożenie obron-
ności lub bezpieczeństwa państwa albo inny ważny interes publiczny), jeżeli przedsię-
biorca ubiegający się o przyznanie licencji spełnia wymagania dotyczące:

1) dobrej reputacji,
2) wiarygodności finansowej,
3) kompetencji zawodowych,
4) dysponowania taborem kolejowym,
5) odpowiedzialności cywilnej.
Odnośnie do kwestii dotyczącej pozyskania taboru dla Spółki Koleje Śląskie 

Sp. z o.o., wyjaśniam, iż zgodnie z informacjami Samorządu Województwa Śląskiego 
wszczął on w ubiegłym roku postępowanie na dostawę 15 sztuk używanych elek-
trycznych zespołów trakcyjnych, zabezpieczając na ten cel kwotę 20 295 000,00 zł, co 
oznaczało przeznaczenie na jeden pojazd 1 353 000,00 zł.

Spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. złożyła ofertę na dostawę jedynie 5 sztuk 
elektrycznych zespołów trakcyjnych za kwotę 12 500 000,00 zł. Zamawiający unie-
ważnił to postępowanie ze względu na zaoferowanie przez Wykonawcę ceny znacznie 
przewyższającej możliwości finansowe Województwa w tym zakresie.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż sprawa braku znajomości szlaku przez maszyni-
stów wykonujących przewozy w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. jest przedmiotem kontroli 
prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.

Ustosunkowując się do kwestii wynagradzania pracowników kolei, uprzejmie infor-
muję, iż podstawową zasadą zatrudniania pracowników spółek Grupy PKP jest umo-
wa o pracę, zaś zasady i wysokość wynagradzania reguluje Kodeks pracy i Zakładowe 
Układy Zbiorowe Pracy.

Źródłem prawa pracy u danego pracodawcy są m.in. Zakładowe Układy Zbiorowe 
Pracy, wynegocjowane i podpisane przez Pracodawcę i Związki Zawodowe działają-
ce w danej spółce Grupy PKP. Wolą stron Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, 
w tym Związków Zawodowych, z Układów tych zostały wyłączone zasady wynagra-
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dzania zarządów spółek Grupy PKP, które reguluje ustawa z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 
poz. 306, z późn. zm.).

Uprzejmie informuję, iż przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość zatrudnienia 
członków zarządów spółek Skarbu Państwa na podstawie kontraktów menedżerskich 
– umów o zarządzanie, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
W PKP SA oraz w innych kluczowych spółkach Grupy PKP zostały wprowadzone dla 
Prezesów i Członków Zarządów kontrakty menedżerskie. Dodatkowe wynagrodzenie 
Prezesa i Członków Zarządu PKP SA zależy od osiągnięcia przez nich celów o szczegól-
nym znaczeniu dla Spółki.

Odnosząc się do kwestii inwestycji kolejowych uprzejmie informuję, iż infrastruk-
turalne projekty inwestycyjne PKP PLK SA ujęte są w przyjętym przez Radę Ministrów 
7 listopada 2011 r. Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z per-
spektywą do roku 2015. Obejmuje on wszystkie inwestycje realizowane z wykorzysta-
niem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw 
transportu, a także uwzględnia inwestycje realizowane z wykorzystaniem innych źró-
deł, w tym ze środków UE, środków kredytowych i własnych PKP PLK SA. W progra-
mie ujęto 118 inwestycji kolejowych, w tym:

∙ 32 realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 (POIiŚ),

∙ 25 inwestycji realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO),

∙ 61 w ramach innych programów (poza POIiŚ i RPO).
Kontraktowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach POIiŚ 2007–2013 

kształtuje się następująco.
W pierwszym okresie obecnej perspektywy finansowej trwały prace przygotowaw-

cze i projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Po prze-
prowadzeniu przez PKP PLK SA kilkudziesięciu przetargów inwestycyjnych w latach 
2009–2010 o wartości ponad 20 mld zł, wykonawcy przystąpili do realizacji kontrak-
tów. W okresie 2008–2012 Spółka PKP PLK SA wydała na inwestycje ponad 12 mld zł 
ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania.

Pierwszy okres realizacji umów inwestycyjnych, zawieranych w trybie „projektuj 
i buduj”, to etap uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Zakłada się, że PKP PLK SA w 2013 r. ogłosi ostatnie przetargi ze środków unijnych 
dostępnych w obecnej perspektywie. Należy nadmienić, iż lista projektów przewidzia-
nych do dofinansowania ze środków POIiŚ była tematem wielu spotkań Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
i beneficjentów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Mając na uwadze jak naj-
lepsze wykorzystanie dostępnych środków unijnych, pod koniec 2012 r. do projektów 
ujętych na liście podstawowej listy projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007–2013 
dodane zostały projekty rewitalizacyjne, taborowe, przejazdowe i rozjazdowe.

Opóźnienia i problemy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, które mają cha-
rakter systemowy wywołane są głównie przez:

∙ kłopotliwe procedury uzyskiwania uzgodnień i decyzji administracyjnych:
– długotrwały okres uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz zgód na realizację inwestycji (zmiany przepisów prawa w trakcie procesu 
inwestycyjnego),

– nieprzewidywalna długotrwałość przeprowadzania konsultacji społecznych,
∙ długotrwały proces pozyskiwania gruntów pod inwestycje,
∙ długotrwałe procedury przetargowe:

– trudne w stosowaniu postanowienia Ustawy PZP,
– brak precyzji w odniesieniu do ocen „rażąco niskiej ceny” oraz powiązanego 

z nimi niejednolitego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
– konieczność unieważniania i powtarzania procedur przetargowych, protesty, 

prowadzenie postępowań odwoławczych, sądowych, a także konieczność sto-
sowania długotrwałych procedur udzielania zamówień na roboty dodatkowe 
lub uzupełniające,
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∙ ograniczony rynek i potencjał firm projektowych oraz ograniczenia formalno-
prawne, co przenosi się negatywnie na terminowość i jakość przygotowania do-
kumentacji.

Mając to na uwadze, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wspólnie z Beneficjentem PKP PLK SA wprowadziło obowiązek sporządzania raportów 
obrazujących ryzyka (problemy) na projektach inwestycyjnych, natomiast dla projek-
tów realizowanych w oparciu o POIiŚ (POIiŚ 2007–2013) przygotowywany jest przez 
PKP PLK SA raport o stanie realizacji projektów POIiŚ na czynnych kontraktach.

Odnośnie do kwestii dotyczącej rozkładu jazdy, uprzejmie informuję, iż w Polsce 
oraz we wszystkich krajach UE zmiana obowiązującego rozkładu jazdy odbywa się każ-
dego roku o północy w drugą sobotę grudnia. Termin zmiany rozkładu jazdy wynika 
zarówno z przepisów art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym, jak i z przepisów ogólnoeuropejskich, tj. Dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepusto-
wej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej 
oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. L 75 z 15.3.2001, str. 29).

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie stabilnego rozkładu jazdy jest pożądane 
zarówno z punktu widzenia pasażerów, jak i przewoźników. Należy jednak podkreś-
lić, że główną przyczyną znaczących zmian rozkładu jazdy w kolejnych jego edycjach 
są trwające prace remontowe i modernizacyjne na wielu odcinkach linii kolejowych 
w Polsce. W wyniku prowadzonych robót mają miejsce zmiany parametrów lub tym-
czasowe wyłączenia z ruchu niektórych fragmentów sieci kolejowej, które skutkują 
zmianami godzin kursowania lub relacji pociągów międzywojewódzkich na całej sieci 
kolejowej. Ponadto, rozkład jazdy stanowi odzwierciedlenie sytuacji finansowej orga-
nizatorów transportu, w szczególności samorządów województw, które w wielu przy-
padkach zmuszone są do rezygnacji lub ograniczenia oferty na niektórych liniach.

Odnośnie do poruszonej w oświadczeniu Senatora, Pana Stanisława Koguta, kwe-
stii dotyczącej dialogu społecznego prowadzonego z organizacjami związkowymi dzia-
łającymi w spółkach kolejowych, uprzejmie wyjaśniam, że w przedmiotowym zakresie 
nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o związkach zawodowych. Dialog spo-
łeczny pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami kolejowymi a Rządem od lat 
prowadzony jest na forum Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Ponadto, od 
dnia 14 września 2011 r. rozmowy dotyczące rynku kolejowego w Polsce prowadzone 
są, między innymi, ze stroną społeczną w ramach „Szczytu Kolejowego”. Jednocześnie 
uprzejmie informuję, że kwestie dotyczące funkcjonowania przewozów regionalnych 
były w roku ubiegłym przedmiotem obrad Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno- 
-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Andrzej Massel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiając poniższą sprawę dotyczącą funkcjonowania w praktyce 

jednej z form ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy w gminie Je-
leśnia, mam poważne wątpliwości, czy ten wskazany wyżej park w pełni 
„obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historycz-
ne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji 
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” (art. 16 ust. 1 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Do takiej refleksji skłania mnie otrzymane do wiadomości pismo Stowa-
rzyszenia „Natura – Wspólne Dobro” w Jeleśni z dnia 20 listopada 2012 r. 
wraz z załącznikiem – pismem mieszkańców Jeleśni (185 podpisów) z dnia 
18 listopada 2012 r. wskazujące, że mieszkańcy Jeleśni sprzeciwiają się za-
daniu realizowanemu przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego pn. „Kwietne łąki” w kształcie zaproponowanym przez jego dyrek-
tora na spotkaniu z właścicielami gruntów. Mieszkańcy żądają powstrzyma-
nia realizacji powyższego zadania.

Właściciele wskazują, że zadanie to nie przyniesie żadnych korzyści 
dla środowiska, a wręcz przeciwnie, spowoduje szkodę właścicielom grun-
tów, zwłaszcza ornych. Tutaj należy wskazać na zapis art. 16 ust. 6 po-
wyższej ustawy: „Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące 
się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym 
wykorzystaniu”.

Mieszkańcy Jeleśni podnoszą: „Szczególny sprzeciw budzi prośba usy-
tuowania programu na gruntach ornych wokół betonowych studni z metalo-
wym ogrodzeniem i tablicami teren budowy. Trudno nie dostrzec faktu loka-
lizacji wybranych terenów wyłącznie wokół ujęć wody Firmy Żywiec-Zdrój 
SA sponsorującej program. Naszym zdaniem program ten powinien być reali-
zowany na naturalnych i licznie występujących w naszym rejonie ekosyste-
mach łąkowych, bogatych w cenne zbiorowiska chronionej fauny i flory”.

Mieszkańcy ci ponadto podnoszą: „Nierozwiązanie sprawy może dopro-
wadzić do dalszej eskalacji konfliktu lokalnej społeczności, której źródłem są 
inwestycje Spółki Żywiec-Zdrój”.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie przez pod-
ległe Panu służby ochrony przyrody istoty zaistniałego konfliktu i wykazanie 
bądź wykluczenie nadrzędności interesu spółki nad walorami przyrodniczy-
mi omawianego terenu, a w konsekwencji spowodowanie, by nadrzędnym 
tutaj beneficjentem była przyroda, jej rozważne przekształcanie i ochrona, 
do zaakceptowania przez lokalną społeczność.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Odpowiedź

Warszawa, 15.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia złożone podczas 23. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., przekazane przez Panią Marię Pańczyk-
Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 19 grud-
nia 2012 r., znak: BPS/043-23-912/12, w sprawie funkcjonowania Żywieckiego 
Parku Krajobrazowego, na obszarze gminy Jeleśnia, w związku z realizacją przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zadania pn. „Kwietne Łąki”, 
w ramach „Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 
Krajobrazowych”, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Tadeusza Kopcia, 
przekazanego pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-912/12

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-912/12, 
przekazujące oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia, w sprawie funkcjonowania 
Żywieckiego Parku Krajobrazowego, na obszarze gminy Jeleśnia, w związku z realiza-
cją przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zadania pn. „Kwietne 
Łąki”, poniżej przedkładam stosowne wyjaśnienia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa Śląskiego 
zadanie „Kwietne Łąki” realizowane jest przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego w ramach „Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na tere-
nie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”. Zadanie „Kwietne Łąki” jest zadaniem pi-
lotażowym dla ww. Programu czynnej ochrony zbiorowisk nieleśnych, położonych na 
terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, w jego części obej-
mującej Beskidy Zachodnie (Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu 
Śląskiego). Priorytetowym celem ww. zadania jest zachowanie różnorodności biolo-
gicznej terenów górskich i podgórskich oraz czynna ochrona wybranych zbiorowisk 
nieleśnych, powstałych w wyniku działalności gospodarczej człowieka, tj. użytkowania 
kośnego i pasterskiego. Zachowanie powyższych siedlisk jest jednym z podstawowych 
celów ochrony przyrody, krajobrazu i wartości kulturowych, dla których utworzono 
Żywiecki Park Krajobrazowy. W dobie małej rentowności kośnego i pasterskiego spo-
sobu gospodarowania na użytkach zielonych obserwuje się silny zanik ww. użytkowa-
nia, przyczyniający się do procesu sukcesji wtórnej (zarastanie krzewami i drzewami). 
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Jej końcowym stadium jest całkowity zanik roślinności nieleśnej i pojawienie się lasu. 
W ostatnich latach czynna ochrona wymienionych zbiorowisk realizowana była przez 
Zespół Parków Krajobrazowych na halach i polanach wysokogórskich, na powierzchni 
ponad 400 ha. Zabiegi te wykazały dużą skuteczność i pozwoliły przywrócić ww. ob-
szary do pasterskiego i kośnego użytkowania.

Wstępnie do zadania wytypowane zostały 4 obszary o łącznej powierzchni 100 ha, 
stanowiące w większości (75%–95%) obszary nieleśne odłogowane, ulegające sukce-
sji wtórnej (zarastanie) lub użytkowane ekstensywnie (koszenie okazjonalne), tj. łąki 
i polany w Sopotni Małej i Sopotni Wielkiej, Brzyski (Kiełbasów, Za Sopotnią) i Pyrgiesi 
w Jeleśni. Obszary te zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez naukowców 
nadzorujących merytoryczne zadanie. Intencją twórców zadania jest objęcie nim naj-
cenniejszych gatunków podlegających sukcesji wtórnej, tj. łąk, pastwisk i nieużytków, 
nie zaś użytkowanych gruntów ornych.

W zakresie związanym z czynną ochroną zbiorowisk nieleśnych (wykaszanie i usu-
wanie biomasy) na terenach cennych przyrodniczo, fakt istnienia studni lub innego 
niewielkiego obiektu (np. szałas, bacówka, wodopój, koszar, punkt widokowy, przy-
stanek dydaktyczny, itp.) na danej parceli nie ma większego znaczenia. Ważne jest 
niedopuszczenie do powstania zjawiska sukcesji wtórnej – wkroczeniu samosiewek 
drzew i krzewów, co w konsekwencji prowadzi do powstania zbiorowiska lasu.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest całkowicie do-
browolny udział właścicieli lub podmiotów władających gruntami, na których takie 
zbiorowiska występują. Jeśli właściciel (władający daną działką) nie wyrazi zgody na 
realizację zadania, na tym terenie nie będzie ono realizowane. Właściciel (władający 
daną działką), wyrażając zgodę na udział w zadaniu (w czasie wynikającym z zawartej 
umowy cywilnoprawnej), zobowiązuje się do:

– systematycznego (zgodnego ze wskazówkami naukowców zatrudnionych w zada-
niu) koszenia swojej własności i usuwania pozyskanej biomasy poza jej obszar,

– powstrzymania się od wszelkich działań mogących pogorszyć stan zbiorowiska.
W zamian za przeprowadzenie powyższych zabiegów oraz zapewnienie utrzymania 

uzyskanego efektu ekologicznego (zachowanie właściwego stanu zbiorowiska) właści-
cielowi przysługuje ekwiwalent finansowy w wysokości 2 500 zł/ha (za każdorazowe 
koszenie na powierzchni jednego hektara). Koszenie odbywa się raz w roku lub raz na 
dwa lata, w zależności od wskazań określonych dla danych działek przez naukowców 
nadzorujących merytorycznie realizację zadania.

Zakładany czas realizacji zadania przypada na okres: IV kwartał 2012 – IV kwartał 
2016 roku. Praktyczna realizacja zadania – czynna ochrona polegająca na koszeniu 
i usuwaniu pozyskanej biomasy – rozpocznie się w III kwartale 2013 roku.

Celem przedstawienia założeń zadania, celów i zasad jego realizacji oraz wyłonie-
nia osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w zadaniu, prowadzone są 
konsultacje społeczne z właścicielami lub władającymi gruntami leżącymi na wytypo-
wanych obszarach. W celu zagwarantowania możliwości udziału w takim spotkaniu 
wszystkich właścicieli lub władających (szacunkowo około 2 000 osób) zaplanowano 
25 spotkań, średnio po 80 do 100 osób w każdym. Proces konsultacji zostanie za-
kończony w kwietniu 2013 roku. Do 10 grudnia 2012 roku odbyło się 10 spotkań 
z właścicielami 2 obszarów z Jeleśni. Część osób uczestniczących w spotkaniach jest 
zainteresowana udziałem w realizacji zadania, znaczna ilość je odrzuca, jednakże tyl-
ko nieliczni jednoznacznie zadeklarowali rezygnację z uczestnictwa w nim. Większość 
pozostawia podjęcie ostatecznej decyzji na koniec spotkań konsultacyjnych, czyli na 
kwiecień 2013 r. W trakcie odbytych spotkań osobom negującym realizację zada-
nia na pierwotnie wyznaczonych obszarach (między innymi członkom Stowarzyszenia 
Natura – Wspólne Dobro) zaproponowane zostało wskazanie terenów zastępczych. Do 
10 grudnia 2012 roku nie zostały zgłoszone żadne propozycje.

W czasie realizacji zadania „Kwietne Łąki” do Marszałka Województwa Śląskiego 
dotarły informacje o napięciach na jednym z 4 obszarów objętych zadaniem. W związ-
ku z powyższym, jako podstawowy warunek realizacji zadania na danej działce grun-
towej we wszystkich 4 typowanych obszarach podkreślony został wymóg dobrowolne-
go udziału, czyli uzyskanie zgody jej właściciela lub władającego. Działki, dla których 
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takiej zgody nie będzie, nie zostaną włączone do zadania. W przypadku braku odpo-
wiednich zgód na terenie całego obszaru – obszar ten zostanie wyłączony z zadania. 
Na jego miejsce wytypowane zostaną tereny zastępcze.

Obecnie rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami Sopotni Małej i Sopotni 
Wielkiej, gdzie zlokalizowane są pozostałe dwa obszary (około 50 ha, czyli 50% obsza-
ru planowanych działań). Pełniejsze wnioski dotyczące akceptacji społecznej realizacji 
zadania oraz stopnia udziału właścicieli działek możliwe będą do sformułowania po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami ww. miejscowości.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Otrzymałem niedawno raport „Warunki edukacji przedszkolnej 2012 po 
pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich”, który został przy-
gotowany przez Stowarzyszenie i Fundację „Rzecznik Praw Rodziców”. Ce-
lem raportu było przedstawienie stanu obowiązkowej edukacji przedszkolnej, 
która w roku szkolnym 2011/2012 pierwszy raz w historii polskiej oświaty 
objęła dzieci z dwóch roczników, sześciolatki i pięciolatki (w tym czterolatki 
urodzone od września do grudnia). W badaniu wzięło udział czterysta sześć-
dziesiąt dziewięć gmin z całej Polski, nadesłano tysiąc czternaście ankiet.

Wyniki badań w tym zakresie ujawniają wiele niepokojących problemów 
natury organizacyjnej oraz problemów społecznych. Wśród problemów or-
ganizacyjnych wymienia się następujące problemy: pięciolatki nie są przyj-
mowane do przedszkoli; sześciolatki mają utrudniony dostęp do edukacji 
przedszkolnej; brakuje posiłków lub są one dostarczane w niewystarcza-
jącym wymiarze; brakuje dostatecznej opieki nad dziećmi; oddziały przed-
szkolne organizowane są w złych warunkach lokalowych, są złe warunki 
organizacyjne (nauka zmianowa), a temu często towarzyszą braki w wypo-
sażeniu.

Jeśli chodzi o problemy społeczne, to zwraca się uwagę na następują-
ce kwestie: dyskryminację ekonomiczną w zakresie dostępności przedszkoli 
publicznych związaną z comiesięczną opłatą, której wielu rodziców nie jest 
w stanie ponosić; segregację ekonomiczną dzieci pogłębianą przez stosowa-
nie w procesie rekrutacji kryterium liczby płatnych godzin, na które zapisy-
wane jest dziecko; często brak dialogu władz samorządowych z rodzicami 
dzieci; ponoszenie coraz większych kosztów utrzymania publicznej edukacji 
przez rodziców.

Twórcy raportu przedstawiają poważne, negatywne skutki, które już 
występują: problemy zdrowotne będące wynikiem braku regularnych posił-
ków, dezorganizacja życia rodzin i uniemożliwienie aktywizacji zawodowej 
matkom.

Opierając się na doświadczeniach związanych z pierwszym rokiem obo-
wiązku edukacji przedszkolnej pięciolatków, należy spodziewać się wystę-
powania kolejnych problemów: obniżenia jakości warunków edukacji i opie-
ki oraz ich wysokich standardów; masowego przenoszenia pięciolatków 
z przedszkoli do oddziałów w szkołach; przedszkola staną się placówkami 
wyłącznie opiekuńczymi, w których pozostaną jedynie młodsze grupy dzieci, 
co wiąże się z likwidacją życia przedszkoli.

Wśród głównych przyczyn występowania problemów twórcy raportu wy-
mieniają: brak właściwego przygotowania zmiany w tym zakresie, to znaczy 
wstępnej analizy, kosztorysu, monitorowania skutków zmiany w pierwszym 
okresie jej wprowadzenia; brak przepisów prawnych ściśle określających 
standardy edukacji przedszkolnej; brak środków finansowych na reformę 
edukacji przedszkolnej; brak konsultacji społecznych zarówno podczas pro-
jektowania prawa, jak i podczas wprowadzania zmiany w życie w poszcze-
gólnych gminach.

W związku z tym, że raport przedstawia bardzo niepokojące fakty, zwra-
cam się do Pani Minister z zapytaniem, czy w ministerstwie prowadzone 
są prace w sprawie monitorowania warunków obowiązkowej nauki dzieci 
cztero-, pięcio- i sześcioletnich w oddziałach przygotowania przedszkolnego. 
Jeżeli nie, wnoszę o natychmiastowe podjęcie takich prac.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Odpowiedź�

Warszawa, 2012.12.31

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora RP Waldemara Jerzego Kraski zło-

żone podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r. (BPS/043-023- 
-913/12) uprzejmie wyjaśniam.

Jednym z głównych zamierzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanych 
konsekwentnie od 2007 roku, jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzie-
ci w wieku 3–5. Ponieważ dzieci 5-letnie od 1 września 2012 r. zostały już objęte obo-
wiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obecne działania koncentrują się 
na zapewnieniu wszystkim dzieciom 3- i 4-letnim możliwości skorzystania z prawa do 
bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

Bardzo ważne jest przy tym budowanie wśród rodziców, nauczycieli oraz samo-
rządów lokalnych i organizacji pozarządowych przekonania o znaczeniu upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej, prawne, finansowe i programowe wsparcie tworzenia 
innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.

Koncepcja upowszechnienia wychowania przedszkolnego ma charakter systemo-
wy. Została oparta na wdrożonych i sprawdzonych w innych krajach europejskich 
rozwiązaniach z zakresu tzw. polityki małego dziecka.

Wdrażane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązanie obejmuje:
– rozwój sieci placówek wychowania przedszkolnego i udostępnienie różnych form 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– wsparcie pedagogiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dla rodziców 

wychowujących małe dzieci, w tym prowadzenie różnych form edukacji rodzi-
ców,

– zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej mającej 
na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci, wyrównywanie opóźnień i dyshar-
monii rozwojowych oraz terapię zaburzeń.

Ministerstwo Edukacji Narodowej niejednokrotnie przedstawiało swoje stanowi-
sko, iż oddział przedszkolny umieszczony w budynku szkoły podstawowej jest nadal 
podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły pod-
stawowej. Prowadzenie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zor-
ganizowanym w szkole podstawowej, wymaga dostosowania bazy szkoły i warunków 
realizacji tego obowiązku, do potrzeb małych dzieci.

Umieszczenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oznacza jedynie 
zmianę miejsca realizacji programu wychowania przedszkolnego i odbywa się zgodnie 
z obowiązującym prawem oświatowym w tym zakresie. Plan zajęć w oddziale przed-
szkolnym powinien być dostosowany do potrzeb dzieci w niej przebywających, a czas 
pracy – do potrzeb rodziców. Zarówno w szkole podstawowej jak i w przedszkolu (a tym 
samym w oddziale przedszkolnym) obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, 
poz. 69, z późn. zm.).

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że organem uprawnionym do przeprowadze-
nia kontroli w zakresie zgodnego z prawem funkcjonowania przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego 
jest właściwy kurator oświaty, który posiada ustawowe uprawnienia do wydania sto-
sownych zaleceń.
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Warunki, w jakich przebywają, bawią się i uczą dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w innych formach wychowania przedszkol-
nego również są stale monitorowane przez właściwe powiatowe inspektoraty sanitarne. 
Dotyczy to także żywienia oraz bezpiecznych warunków, w jakich powinien odbywać 
się dowóz dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Równocześnie, wychowanie przedszkolne podlega stałemu monitorowaniu przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najważniejszymi jego narzędziami są:

– prowadzone systematyczne monitorowanie wdrażania podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego;

– sprawowanie przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego oraz jego wyni-
ki. W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2011/2012 uwzględniono m.in. badanie prawidłowości nadzorowania 
przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięciolet-
nie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2012/2013 zaplanowano również kontrolę w zakresie „Prawidłowości 
nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci 
pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego” 
oraz „Prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego”. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w powyższym zakresie, kurator oświaty jest obowiązany do wyda-
wania stosownych zaleceń.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej, w ramach 
projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie re-
gionalnym i lokalnym” (w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim), przygotował 
badania terenowe i ankietowe dotyczące edukacji przedszkolnej w Polsce, opubliko-
wane następnie w książce „Edukacja Przedszkolna” skierowanej do przedstawicieli 
samorządów.

Należy podkreślić, że od 20 lat realizacja zadań dotyczących wychowania przed-
szkolnego jest obowiązkowym zadaniem własnym gmin (art. 105 cyt. ustawy o sys-
temie oświaty). Równocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), do 
zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w za-
kresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przed-
szkolnego dla dzieci w wieku 3–6 lat.

Wraz z przekazaniem gminom zadania prowadzenia przedszkoli zostały odpowied-
nio ukształtowane ich dochody. Środki na prowadzenie przedszkoli ogólnodostępnych 
zostały zapewnione gminom w ich dochodach własnych. Dochodami samorządów te-
rytorialnych są dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje 
ogólne, w tym część oświatowa tej subwencji. W myśl art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), zadania związane z prowadzeniem przedszkoli ogólnodo-
stępnych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych), oddziałów 
ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, innych form wycho-
wania przedszkolnego są finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialne-
go, w tym głównie z dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego największy udział stanowią udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatek od nieruchomości, udziały we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dochody z majątku.

Powyższe oznacza, że edukacja przedszkolna na terenie gminy nie jest nowym 
zadaniem, a dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć od lat zapewnione miejsca 
wychowania przedszkolnego. Od samorządu lokalnego należy oczekiwać efektywnego 
prowadzenia finansowania m.in. edukacji przedszkolnej oraz umiejętnego dostosowy-
wania się do lokalnych możliwości i potrzeb.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustaw samorządowych, jednostki samo-
rządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu. Z ramie-
nia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu 
widzenia legalności sprawuje właściwy wojewoda, a w zakresie gospodarki finansowej 
– regionalne izby obrachunkowe.
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Na terenie działania gminy za sieć prowadzonych przez nią publicznych przed-
szkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odpowiada rada gmi-
ny, która tę sieć ustala [art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)]. W przypadkach uzasadnionych wa-
runkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy 
wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się 
dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

Zadania dotyczące administrowania i finansowania m.in. przedszkoli, oraz szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi należą do zadań realizowanych przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego, jako organu prowadzącego.

Organ prowadzący przedszkole/szkołę odpowiada za ich działalność. Do zadań 
organu prowadzącego należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania przedszkola/szkoły, w tym bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie;

3) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej re-
alizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania 
innych zadań statutowych.

Należy także podkreślić, że organy prowadzące lub zamierzające prowadzić wy-
chowanie przedszkolne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) mogą występować 
o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Zarządzanie projektami odby-
wa się na poziomie regionalnym, dlatego też zasady korzystania z dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego są uzależnione od priorytetów przy-
jętych przez marszałków województw. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów 
PO KL obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r., w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wspar-
ciem mogą być objęte następujące typy projektów:

– tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania 
przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regio-
nu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (wskaźnik należy mierzyć, 
jako relację liczby dzieci w wieku 3–5 lat w ośrodkach edukacji przedszkolnej do 
liczby dzieci w wieku 3–5 lat ogółem w danej gminie),

– wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form 
wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc 
przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przed-
szkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod 
jeden organ prowadzący umiejscowionych na terenie danej gminy.

Za realizację działań w ramach Priorytetu IX PO KL odpowiedzialne są samorządy 
województw, jako instytucje pośredniczące. Na powyższy cel zaplanowano w latach 
2007–2013 łącznie 369,8 mln euro. Według danych na dzień 30 listopada 2012 r. 
wykorzystano 71,11% alokacji.

Ponadto, w celu zwiększenia możliwości wyrównywania szans edukacyjnych 
na obszarach wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania 3.2 
Tworzenie mikroprzedsiębiorstw w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, zaplanował środki na tworzenie nowych placówek przedszkolnych (wraz 
z odpowiednim zapleczem) na obszarach wiejskich.

Równocześnie, ustalając wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorzą-
du terytorialnego na 2012 rok, wzięto pod uwagę wszystkie dzieci sześcioletnie bez 
względu na to czy rozpoczną obowiązek szkolny, czy pozostaną w edukacji przedszkol-
nej. Z kolei na 2013 r. ustalając wysokości subwencji oświatowej uwzględniono 2/3 
populacji sześciolatków.

Przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej projekt nowych rozwiązań 
prawnych zawierających propozycje wsparcia finansowego dla gmin w realizacji za-
dań dotyczących wychowania przedszkolnego nie ogranicza się wyłącznie do prostego 
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dofinansowania gmin. Uznaje się za zasadne, by zmiany te były znacznie dalej idą-
ce. Celem zmian jest, by wsparcie udzielane samorządom terytorialnym zapewniało 
zmniejszenie obciążeń finansowych dla rodziców oraz skutkowało zwiększeniem licz-
by miejsc wychowania przedszkolnego i podniesieniem jakości wychowania przed-
szkolnego.

Docelowo opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dzieci w przedszkolu, ponad 
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, powinny wynosić nie więcej niż 
1 zł. Trzeba przy tym podkreślić, że proponowane rozwiązanie jest tak zaprojekto-
wane, by zyskali na nim zarówno rodzice, jak i jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym zwłaszcza o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca 
oraz na terenach wiejskich. Ma temu służyć m.in. planowane przekazywanie gminie 
dotacji na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niezależnie od czasu 
przebywania dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
lub innej formie wychowania przedszkolnego i niezależnie od tego, czy realizowane 
jest ono w placówce publicznej, czy niepublicznej.

Wsparcie z budżetu państwa edukacji przedszkolnej jest traktowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako działanie priorytetowe.

W projekcie budżetu na 2013 r. rząd zaplanował w rezerwie celowej nr 76 
„Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego” środki na ten cel w wysokości 
320 mln zł.

W kolejnych latach zaplanowano środki w wysokości: w 2014 r. – 1 148 tys. zł; 
w 2015 r. – 1 703 tys. zł, a w 2016 r. – 1 747 tys. zł.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: 

ETPC) z dnia 2 października 2012 r. Polska musi zapłacić odszkodowania 
dziesięciorgu polskim rodzicom opiekującym się chorymi dziećmi za to, że 
ZUS odebrał im wcześniej przyznane emerytury i pozbawił środków do ży-
cia. W dziesięciu wyrokach ETPC potwierdził to, co raz już orzekł, w wyroku 
z 2009 r., w sprawie wcześniejszych emerytur przysługujących pracownikom 
opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki (tzw. EWK). W wyroku 
ETPC zarzucono polskim władzom naruszenie art. 1 protokołu nr 1 do kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym 
przepisem każda osoba ma prawo do poszanowania swego mienia i nikogo 
nie można pozbawić własności, chyba że przemawia za tym interes publicz-
ny. Trybunał uznał, że decyzje ZUS o cofnięciu prawa do wcześniejszej eme-
rytury, podtrzymane następnie przez polskie sądy, były naruszeniem prawa 
do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji. Z tego powodu 
ETPC zasądził na rzecz skarżących rodziców od 8 tysięcy do 12 tysięcy euro 
odszkodowania.

Wyroki te są spójne z dotychczasową linią orzeczniczą ETPC. Podobnych 
rozstrzygnięć można się spodziewać w odniesieniu do pozostałych skarg 
w tej sprawie, których w trybunale jest już sto trzydzieści. Łącznie z tytu-
łu przegranych dziesięciu spraw Polska ma wypłacić skarżącym 104 tysią-
ce euro jako zadośćuczynienie plus zwrot kosztów postępowania. W związku 
z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytania.

1. Czy Polskę będzie stać na wypłatę odszkodowań i kosztów postępo-
wania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

2. Na jakim etapie realizacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka jest obecnie rząd polski?

3. Czy rząd planuje stworzyć skuteczne mechanizmy instytucjonalne, 
które będą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną w stosunku do podmio-
tów, których dotyczy dane orzeczenie ETPC? W związku z niniejszą sprawą 
ZUS powinien być żywo zainteresowany przede wszystkim rozpowszech-
nianiem wśród swoich urzędników standardów konstytucyjnych i strasbur-
skich dotyczących dobrej administracji.

4. Czy planuje się wyeliminowanie przyczyn naruszających te standardy?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Odpowiedź�  
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Władysława Ortyla (pismo 

nr BPS/043-23-914/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.), złożone podczas 23. posiedze-
nia Senatu RP, uprzejmie informuję, że łączna kwota zadośćuczynień zasądzonych 
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dziesięcioma wyrokami, wydanymi w dniu 2 października 2012 r. przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w tzw. sprawach EWK (dotyczących wznowie-
nia, na podstawie art. 114 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z FUS, postępowań krajowych i odmowy prawa do wcześniejszej emerytury osobom 
wychowującym dzieci, które z powodu stanu zdrowia wymagały stałej opieki) – wy-
niosła 106 tys. euro. W kolejnych dwunastu wyrokach, wydanych w dniu 4 grudnia 
2012 r., Trybunał zasądził na rzecz skarżących zadośćuczynienia o łącznej kwocie 
91,5 tys. euro. Zróżnicowany charakter poszczególnych spraw znalazł swoje odzwier-
ciedlenie w wysokości zadośćuczynień przyznanych w rozstrzygniętych sprawach, 
w których Trybunał zasądził kwoty od 2,500 do 12,000 euro. W żadnej z powyższych 
22 spraw dotyczących EWK, Trybunał nie zasądził na rzecz skarżących zwrotu kosz-
tów postępowania.

Uprzejmie wyjaśniam, że środki na wypłatę zadośćuczynień zasądzonych przez 
ETPCz zostały sklasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w spra-
wie sprawozdawczości budżetowej, w rozdziale 75095, w paragrafie 4590 – jako kary 
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym odszkodowania Skarbu 
Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych. Zgodnie z art. 44 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności, wyroki Trybunału z dnia 2 października 
2012 r. stały się prawomocne w dniu 2 stycznia br. i zgodnie z brzmieniem sentencji wy-
roku, Rząd RP ma trzy miesiące na dokonanie wypłaty zasądzonych zadośćuczynień.

Rząd wypracował mechanizmy upowszechniania wyroków ETPCz i wynikających 
z nich standardów ochrony praw człowieka. Przede wszystkim, każdy podmiot odpowie-
dzialny za naruszenie Konwencji jest o wyroku informowany. Ponadto, wyrok niezali-
czany do kategorii spraw powtarzalnych, jest tłumaczony na język polski, a następnie 
orzeczenie w polskiej wersji językowej jest rozpowszechniane wśród podmiotów, które 
powinny mieć świadomość zaistniałego naruszenia i obowiązku zapobiegania podob-
nym sytuacjom w przyszłości. W odniesieniu do problematyki uchylenia przez ZUS pra-
wa do wcześniejszej emerytury osobom wychowującym dzieci, które z powodu stanu 
zdrowia wymagały stałej opieki, na język polski został przetłumaczony wyrok ETPCz 
z dnia 15 września 2009 r., w sprawie Moskal p. Polsce (skarga nr 10373/05), w którym 
Trybunał po raz pierwszy rozstrzygał problem EWK. Orzeczenie, stwierdzające narusze-
nie przez Rzeczpospolitą Polską art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, zostało umieszczo-
ne na stronie internetowej Centrali ZUS, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest świadomy ciążącego na nim obowiązku sto-
sowania regulacji przewidzianych w Konwencji i jej Protokołach dodatkowych oraz za-
sad wynikających z decyzji ETPCz. Orzecznictwo Trybunału – nie negując prawa pań-
stwa i jego organów do odebrania niesłusznie przyznanego uprawnienia, a tym samym 
do przywrócenia stanu zgodnego z prawem – wskazuje, że pozbawienie własności, 
a także uregulowanie korzystania z niej, musi realizować uprawniony cel, być propor-
cjonalne oraz ograniczone w czasie. Do czasu wprowadzenia odpowiednich regulacji 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS – w uzgodnieniu 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – w praktyce działania ZUS przyjęte zosta-
ły, analogiczne do przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego, ter-
miny przedawnienia. Zakład nie weryfikuje spraw, w których: upłynęło 5 lat od wyda-
nia decyzji w sprawie przyznania świadczeń lub/i ustalającej wysokość świadczenia, 
jeżeli podstawą do wznowienia postępowania jest ujawnienie okoliczności istniejących 
przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wyso-
kość. Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczeń, w których od wydania decyzji 
nie upłynął okres 5 lat, a brak prawa do świadczenia jest wynikiem ujawnienia oko-
liczności istniejących przed wydaniem decyzji lub też, gdy zostały przedstawione nowe 
dowody, mające wpływ na prawo do świadczenia, są rozpatrywane w Departamencie 
Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS. Z informacji uzyskanych od Zarządu 
ZUS wynika, że zasada proporcjonalności, której konieczność uwzględniania przez or-
gany państwa potwierdzają orzeczenia ETPCz oraz Sądu Najwyższego, znajduje obec-
nie bezpośrednie zastosowanie w działaniach podejmowanych przez Zakład.

Ponadto, wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r., 
sygn. K 5/11, orzekającego, że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
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o emeryturach i rentach z FUS jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji 
RP, Zakład nie weryfikuje spraw, w których w wyniku ponownej oceny tych samych 
dowodów stwierdzono, że niezasadnie przyznano prawo do świadczenia lub zawyżono 
jego wysokość.

Mając na uwadze rozpowszechnianie najwyższych standardów ochrony praw 
człowieka oraz w celu właściwej koordynacji między podmiotami krajowymi wykony-
wania orzeczeń ETPCz, został powołany międzyresortowy Zespół ds. Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Powstał on na mocy Zarządzenia nr 73 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, zmienionego zarządzeniem Nr 3 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2008 r. Zgodnie z ww. Zarządzeniem, do zadań Zespołu należy m.in. 
wypracowywanie, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub Przewodniczącego 
Zespołu, propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów, wynikają-
cych ze skarg komunikowanych przez ETPCz oraz wydanych przez niego orzeczeń 
w sprawach przeciwko Polsce.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Możliwości wyko-

rzystania zasobów wodnych na obszarze Karpat” zwrócili się do mnie z ape-
lem o wsparcie starań mających na celu zwiększenie środków finansowych 
w planach budżetowych na najbliższe lata z przeznaczeniem na badania 
i inwestycje w zakresie hydrologii i zagospodarowania wód wypływających 
ze źródeł do celów komunalnych.

Występujące coraz częściej susze hydrologiczne powodują, że na coraz 
większych obszarach, zwłaszcza południowej Polski, występuje problem 
z zaopatrzeniem w wodę. Ta trudna sytuacja dotyczy również wielu państw 
europejskich. O ile w sieciach wodociągowych na razie jeszcze nie brakuje 
wody, gdyż jest ona czerpana z ujęć zlokalizowanych głównie wzdłuż więk-
szych rzek, to sytuacja w terenie, gdzie takiej sieci nie ma, staje się coraz 
trudniejsza. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz rozproszoną zabudowę 
wykonawstwo sieci wodociągowej na wielu obszarach nie jest opłacalne, 
ponieważ koszty związane z jej budową a później eksploatacją byłyby zbyt 
wysokie.

W warunkach suszy wiele studni gospodarskich wysycha, a użytkowni-
cy zmuszeni są dowozić wodę z dużych odległości, dochodzących nawet do 
kilkunastu kilometrów. Stąd tak ważne jest wykorzystanie nawet z niewiel-
kich źródeł wód poziomów kredowych, paleogeńskich, neogeńskich i czwar-
torzędowych. Szczególnie predestynowany w tym zakresie jest obszar Kar-
pat i ich przedpola, gdzie występują liczne źródła stanowiące niewykorzy-
stany potencjał wody pitnej.

Z wieloletnich prognoz wynika, że w nadchodzących latach bilans wod-
ny będzie się nadal pogarszał, a dostęp mieszkańców do wody pitnej będzie 
coraz bardziej utrudniony. W związku z tym kieruję do Pana Ministra nastę-
pujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Środowiska zostało poinformowane przez odpowied-
nie służby o opisanym problemie dotyczącym deficytu wodnego w Polsce?

2. Jak ministerstwo ocenia złą sytuację bilansu wodnego w Polsce oraz 
brak w wielu miejscach dostępu do wody pitnej?

3. Co ministerstwo zamierza zrobić, by doraźnie przeciwdziałać skut-
kom suszy hydrologicznej? Jakie są szanse na opracowanie kompleksowego 
i długofalowego programu zapobiegającego temu zjawisku?

4. Czy w nowej perspektywie planów budżetowych na lata 2014–2020 
Ministerstwo Środowiska przewiduje zwiększenie środków finansowych 
na badania oraz inwestycje dotyczące zagospodarowania źródeł wód pod-
ziemnych na obszarze Karpat i zabezpieczenie ich jakości do celów komu-
nalnych?

5. Czy i jakie środki ministerstwo zamierza przeznaczyć na dofinanso-
wanie realizacji wspomnianego projektu?

6. Jaka była dotychczas ogólna polityka i pomoc państwa dla instytutów 
zajmujących się badaniami i inwestycjami w opisanym zakresie?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl
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Stanowisko

Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem senatora Władysława Ortyla z dnia 19 grudnia 2012 r. 
znak: BPS/043-23-915/12 w sprawie możliwości wykorzystania zasobów wodnych na 
obszarze Karpat, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia 
odpowiedzi do dnia 8 lutego 2013 r. Przesunięcie terminu odpowiedzi umożliwi do-
kładne rozpoznanie sprawy i pozwoli precyzyjnie odnieść się do problemów porusza-
nych w oświadczeniu.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski

Odpowiedź�

Warszawa, 11.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Władysława Ortyla z dnia 13 grudnia 

2012 r., znak: BPS/043-23-915/12, dotyczące zwiększenia środków finansowych na 
badania i inwestycje w zakresie hydrologii i zagospodarowania wód do celów komu-
nalnych, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie senatora Władysława Ortyla 
z dnia 13 grudnia 2012 r. przekazane pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., 

znak: BPS/043-23-915/12

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-915/12, 
przekazujące oświadczenie senatora Władysława Ortyla złożone podczas 23. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Pytanie nr 1: Czy Ministerstwo Środowiska zostało poinformowane przez odpowied-
nie służby o opisanym problemie dotyczącym deficytu wodnego w Polsce?

Pytanie nr 2: Jak ministerstwo ocenia złą sytuację bilansu wodnego w Polsce oraz 
brak w wielu miejscach dostępu do wody pitnej?

Pytanie nr 3: Co ministerstwo zamierza zrobić, by doraźnie przeciwdziałać skutkom 
suszy hydrologicznej? Jakie są szanse na opracowanie kompleksowego i długofalowe-
go programu zapobiegającemu temu zjawisku?

Resortowi środowiska znany jest problem związany z zagadnieniem występowania 
suszy i stepowienia na terenie kraju.

Należy zaznaczyć, iż Polska należy do krajów o ograniczonych zasobach wodnych, 
których duża zmienność występowania w czasie i przestrzeni powoduje konieczność 
racjonalnego gospodarowania wodą. Wraz z trendem ocieplenia klimatycznego pro-
blem niewystarczającej dostępności zasobów wodnych i zagrożenie suszą może na-
rastać. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne zobowiązuje do korzystania 
z zasobów z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych, a także w taki sposób, aby działając w zgodzie 
z interesem publicznym nie dopuszczać do wystąpienia – możliwego do uniknięcia – 
pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych 
i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. Na sposób korzystania czy też 
kształtowania zasobów wodnych oraz ich ochrony bezpośredni wpływ mają pozwolenia 
wodnoprawne określające warunki korzystania z wód. Gospodarowanie zasobami wod-
nymi to najczęściej próba pogodzenia sprzecznych interesów poszczególnych użytkow-
ników, z jednoczesnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony środowiska.

Dodatkowo, gospodarowanie zasobami wodnymi i ich kształtowanie realizowane 
jest przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, dostępnych środków technicznych, 
a także dostępnych środków finansowych.

W obecnym stanie prawnym, koordynowanie działań związanych z ochroną przed 
suszą w regionie wodnym ustawodawca powierzył dyrektorowi regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej jako organowi właściwemu w sprawach gospodarowania wodami 
w regionie wodnym. W sytuacji stanu klęski żywiołowej dyrektor regionalnego zarzą-
du gospodarki wodnej, na podstawie art. 88t ustawy Prawo wodne, dysponuje moż-
liwością wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód. Mające na celu 
złagodzenie skutków suszy ograniczenia mogą dotyczyć w szczególności poboru wody, 
wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania 
wodą w zbiornikach retencyjnych. Wprowadzenie tego typu restrykcji wiąże się z za-
wieszeniem uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.

W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną i problemem utrzymują-
cych się niskich stanów wód w rzekach, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wystąpił 
w 2012 r. do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej o przekazy-
wanie informacji na temat stanu rozpoznania problemów związanych z zaopatrzeniem 
w wodę występujących na ujęciach wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby 
ludności i dla celów gospodarczych oraz trudności w zaopatrzeniu w wodę. Regionalne 
zarządy gospodarki wodnej zostały zobowiązane do przekazywania powyższych infor-
macji, aż do zmiany sytuacji hydrologicznej.

Pomimo utrzymywania się niskich stanów wód nie sygnalizowano znaczących 
trudności, zarówno na ujęciach wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W stosun-
ku do niektórych obszarów (głównie teren województwa małopolskiego) odnotowano 
spadek wydajności ujęć.

Należy zaznaczyć, iż rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej był również 
na bieżąco monitorowany przez służby państwowe uczestniczące w procesie osłony 
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społeczeństwa i gospodarki przed zagrożeniami spowodowanym przez zjawiska ka-
tastrofalne i pełnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy (IMiGW-PIB) oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy (PIG-PIB), stosownie do ich kompetencji. Aktualna sytuacja hydro-
logiczno-meteorologiczna nie spowodowała jednak konieczności wprowadzenia wspo-
mnianych ograniczeń.

Zagrożenia zjawiskami katastrofalnymi, w tym suszami, zidentyfikowano jako 
istotny problem z punktu widzenia osiągnięcia celów gospodarki wodnej w Polsce. 
Ograniczenie tych zagrożeń stanowi cel nadrzędny, określony w Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020 r., czego przejawem jest przewidziany do 
realizacji kierunek interwencji Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 
suszą i deficytem wody.

W procesie planowania gospodarowania wodami w Polsce najistotniejsze instru-
menty prawne stanowią: plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorze-
cza, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plany gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy, program wodno-środowiskowy kraju, formułujące działania za-
radcze, także w kontekście oczekiwanych zmian klimatycznych, jak również stanowią-
ce długofalowe narzędzie skutecznej ochrony między innymi przed suszą. Stosownie 
do przepisów ustawy, plany przeciwdziałania skutkom suszy powinny zawierać in-
formacje z zakresu analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wod-
nych, propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, a także 
propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji. Istotną częścią planu jest również katalog działań, słu-
żących ograniczeniu skutków suszy. Niewątpliwie ustalenia powyższych dokumentów 
planistycznych, służąc prowadzeniu racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, mają 
wpływ na ograniczenie bądź zminimalizowanie skutków niedoborów wody i susz.

Podstawowe krajowe dokumenty, dotyczące zagadnienia gospodarowania wodami, 
takie jak Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 
2016, wskazują ponadto między innymi na racjonalizację gospodarowania wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, maksymalizację oszczędności zasobów wodnych, 
potrzebę rozwoju systemu ochrony przed powodzią i suszą uwzględniającego harmo-
nizację z ochroną ekosystemów wodnych, budowę nowoczesnego systemu zarządza-
nia gospodarką wodną z jasnym podziałem kompetencji, respektującego określony 
poziom kompetencji samorządu terytorialnego.

W zakresie efektywnego systemu gospodarowania i zarządzania zasobami wod-
nymi zauważa się potrzebę rozwoju metodyk określania potrzeb ekosystemów wod-
nych i od wody zależnych, w tym adekwatnej do potrzeb siedlisk i gatunków, metody 
określania przepływu nienaruszalnego, a także potrzebę przywrócenia lub utrzymania 
ciągłości ekologicznej rzek i potoków, prowadzenie adekwatnych zabiegów meliora-
cyjnych, utworzenie spójnego systemu zbierania danych o wielkości poboru rzeczy-
wistego wód (uwzględniającego także wielkość poboru nierejestrowanego), potrzebę 
wzmożonej kontroli strat wody w jej dystrybucji w sieciach wodociągowych. Ponadto 
rozpoznaje się niewystarczający poziom retencji wód i jej odbudowy w procesie rozwo-
ju związanego z intensywnymi zmianami w użytkowaniu terenu, co często jest przy-
czyną okresowych lokalnych deficytów wody w zaopatrzeniu ludności.

Powyższe dokumenty wskazują również na usprawnienia w systemie eduka-
cji w zakresie gospodarowania wodami, podkreślają także kluczową rolę projektów 
badawczych oraz działań z zakresu edukacji ekologicznej, obejmującej wspieranie 
oszczędnego użytkowania wody i rozwój dobrych praktyk rolniczych. W ramach in-
strumentów ekonomicznych przewiduje się całkowite uwzględnienie zasad „zanie-
czyszczający płaci” i „użytkownik płaci” oraz „zwrotu kosztów za usługi wodne”.

Rozwój wyżej wymienionych instrumentów prawnych i ekonomicznych posłuży nie-
wątpliwie poprawie w zakresie efektywniejszego gospodarowania zasobami wodnymi.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, obok ustaleń planów gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzeczy, programu wodno-środowiskowego kraju, wa-
runków korzystania z wód regionu wodnego, bądź sporządzanych w miarę potrzeb 
warunków korzystania z wód zlewni, wskazuje na plany przeciwdziałania skutkom 
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suszy w dorzeczach oraz w regionach wodnych jako na główne narzędzia realizacji po-
lityki ochrony przed suszą. Stosownie do przepisów ustawy, plany te powinny zawie-
rać informacje z zakresu analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, a także 
propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji. Istotną częścią każdego z planów jest również katalog 
działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Ponadto, zalecenia Komisji Europejskiej sformułowane w komunikacie z 2007 r. 
COM(2007)414 w sprawie rozwiązania problemu niedoborów wody i susz wskazują na 
potrzebę poprawy zarządzania zagrożeniami związanymi z suszą i opracowania stosow-
nych dokumentów planistycznych. Zainicjowane zostały działania oraz prace przygo-
towawcze związane z opracowaniem projektów takich planów na obszarze działalności 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wrocławiu i Gdańsku.

W związku z powyższym plany przeciwdziałania skutkom suszy będą stanowić, 
zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, długofalowe narzędzie skutecznej ochrony przed 
suszą i za uzasadnione wydaje się kontynuacja i rozwój prac nad opracowaniem tych 
dokumentów planistycznych, zarówno w regionie wodnym, jak i na obszarze dorzeczy.

Problem dostępności zasobów wodnych w odpowiednim czasie i miejscu wymaga 
racjonalnego gospodarowania wodą, w tym umiejętnego sterowania odpływem rzecz-
nym. Główne działania zapobiegawczo-prewencyjne w celu ograniczenia skutków su-
szy polegają przede wszystkim na budowie wielozadaniowych zbiorników wodnych 
oraz na poprawie warunków retencji.

W ramach rozwoju małej retencji wodnej i ochrony przed powodzią, opracowana 
została „Synteza programów małej retencji wodnej dla województwa podkarpackiego 
na lata 2000–2015”. W związku z realizacją zadań malej retencji wodnej w ostatnich 
latach na terenie województwa powstało 11 zbiorników malej retencji w miejscowo-
ściach: Żołynia, Wólka Sokołowska, Głuchów, Łopuszka Mała, Dylągówka, Blizne, 
Grodzisko Dolne (Czyste), Trzciana (Dyndy), Cewków, Góra Ropczycka i Majdan 
Królewski.

Mając powyższe na uwadze, należy zaznaczyć, iż nie tylko duże zbiorniki retencyj-
ne, ale i inne działania przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych i zatrzymy-
wania wody w zlewni, zwłaszcza w okresie suszy. Istotnym elementem jest również 
tworzenie oraz zachowanie naturalnej retencji poprzez m.in. zalesianie terenów o ni-
skiej przydatności dla rolnictwa w celu spowolnienia spływu powierzchniowego wód, 
poprawę sposobu użytkowania gruntów oraz ochronę lasów łęgowych.

Co więcej, na wielkość i prędkość odpływu ze zlewni wpływa wiele czynników: 
warunki hydrologiczno-meteorologiczne, natężenie zasilania (opadem lub wodą z top-
niejącej pokrywy śnieżnej), rodzaj i sposób uprawiania gleby, pokrycia terenu roślin-
nością, zabudowy i zagospodarowania terenu zlewni. Poprzez pośrednią ingerencję 
w środowisko wodne tj. urbanizację, zabudowę terenów przyrzecznych i gospodarkę 
leśną, następuje zmiana stosunków wodnych w zlewni.

Zwiększanie utwardzania powierzchni, w porównaniu do powierzchni nieutwar-
dzonej, powoduje duży i szybki odpływ powierzchniowy, małe odparowanie przez roś-
liny i grunt oraz mały przyrost poziomu wody gruntowej.

Zalesianie zwiększa infiltrację wody w glebę oraz opory ruchu dla wody płynącej 
po powierzchni oraz zmniejsza objętość odpływu powierzchniowego i kulminacji prze-
pływu, zaś odpowiednie zabiegi agrotechniczne (np. terasowanie zboczy) zwiększają 
potencjał infiltracyjny i retencję powierzchniową zlewni.

Regulacja koryta rzecznego powoduje zmniejszenie oporów ruchu, przyspieszenie 
przepływu, a jednocześnie likwidacja zakoli rzeki skraca drogę przepływu, co powodu-
je podniesienie i przyspieszenie kulminacji w dole rzeki.

Niewątpliwie zakres i skala działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie 
dostępności zasobów wodnych determinowana jest wielkością środków finansowych 
przeznaczanych na gospodarkę wodną z budżetu państwa. Nadmieniam również, iż 
ze środków pochodzących z budżetu państwa, jak i przy udziale środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierana jest działalność 
służb państwowych, pełnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
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Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy, biorących udział w procesie osłony społeczeństwa i gospodarki 
przed zagrożeniami spowodowanymi przez zjawiska katastrofalne.

Pytanie nr 4. Czy w nowej perspektywie planów budżetowych na lata 2014–2020 
Ministerstwo Środowiska przewiduje zwiększenie środków finansowych na badania 
oraz inwestycje dotyczące zagospodarowania źródeł wód podziemnych na obszarze 
Karpat i zabezpieczenie ich jakości do celów komunalnych?

Pytanie nr 5: Czy i jakie środki ministerstwo zamierza przeznaczyć na dofinanso-
wanie realizacji wspomnianego projektu?

Jednym z występujących w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej programów priorytetowych jest program pn. 4.1. Program prio-
rytetowy „poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopa-
lin i wód podziemnych”. Celem niniejszego programu jest finansowanie – w formie 
dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych – m.in. badań oraz prac geologicznych dla 
ochrony środowiska: dokumentowanie zasobów wód podziemnych i głównych zbiorni-
ków wód podziemnych, a także regionalnych badań budowy geologicznej kraju. Okres 
wdrażania programu został przewidziany na lata 2010–2017 (alokacja środków: do 
31.12.2016 r.; wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r.), a budżet programu dla pla-
nowanych zobowiązań bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 464 093,1 tys. zł, 
natomiast wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych 
form dofinansowania programu wynoszą 506 097,5 tys. zł.

Szczegóły programu priorytetowego, dodatkowa dokumentacja oraz aktualne in-
formacje znajdują się na dedykowanej niniejszemu programowi stronie internetowej: 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia/poznanie- 
-bud-geologicznej-kraju-oraz-gospodarka-zasobami/

Jednocześnie informuję, iż w ramach programów finansowanych ze środków euro-
pejskich, którymi dysponuje Minister Środowiska, nie przewidziano realizacji przed-
sięwzięć polegających na wspieraniu badań i inwestycji dotyczących zagospodarowa-
nia źródeł wód podziemnych.

Pytanie nr 6: Jaka była dotychczas ogólna polityka i pomoc państwa dla instytutów 
zajmujących się badaniami i inwestycjami w opisanym zakresie?

Do Ministra Środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instan-
cji (art. 103 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i gór-
nicze) należały, a po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Pgg) nadal należą m.in. sprawy związane z zatwierdzaniem pro-
jektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące regional-
nych badań hydrogeologicznych. Działając na tej podstawie Minister Środowiska do 
końca 2012 r. zatwierdził lub przyjął bez zastrzeżeń następujące opracowania hydro-
geologiczne dotyczące obszaru Karpat:

1. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni Dłubni, Szreniawy i Nidzicy”,

2. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni Przemszy (powyżej ujścia Białej Przemszy)”,

3. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych w obsza-
rach bilansowych współwystępujących wód leczniczych i zwykłych wód pod-
ziemnych w wydzielonym rejonie Karpat – zlewnia Popradu”,

4. „Projekt prac geologicznych dla udokumentowania zasobów dyspozycyjnych 
wód podziemnych oraz wyznaczenie obszarów ochronnych Subzbiomika 
Bogucice (GZWP nr 451)”,

5. „Aneks do «Projektu prac geologicznych dla udokumentowania zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych oraz wyznaczenia obszarów ochronnych 
Subzbiomika Bogucice (GZWP nr 451)»,

6. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni Sanu i dolnego Wisłoka w południowej części zapadliska 
przedkarpackiego”,

7. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni Dunajca”,
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8. „Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni lewobrzeżnej Wisły od Soły po Prądnik”,

9. „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
zachodniej części zapadliska przedkarpackiego – Kotlina Oświęcimska”,

10. „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych 
wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarach gmin uzdrowiskowych 
Krynica, Muszyna, Piwniczna”,

11. „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
obszaru dolnej Wisłoki – Trześniówki”,

12. „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód pod-
ziemnych zlewni Białej Przemszy i Przemszy”,

13. „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód pod-
ziemnych zlewni Dłubni, Szreniawy i Nidzicy”.

Zarówno ww. projekty, jak i dokumentacja powstały na zlecenie Ministra 
Środowiska, bowiem dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
wynikało do końca 2011 r. z art. 102 ust. 1 pkt 4a Pgg, dotyczącego bilansowania 
i ochrony zasobów wód podziemnych oraz z „Kierunków badań Ministra Środowiska 
w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015)”.

Od 1 stycznia 2012 zgodnie z nowymi przepisami Pgg oraz w nawiązaniu do pi-
sma Głównego Geologa Kraju z dnia 28 października 2011 r. (znak: DGiKGfp-0770- 
-7/48705/11/AM), sprawy dotyczące dokumentowania zasobów zwykłych wód pod-
ziemnych należą do kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wymienione opracowania sfinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie po-
trzeb geologii, zgodnie z art. 401c ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
Ponadto, w chwili obecnej trwają prace nad realizacją „Dokumentacji hydrogeologicz-
nej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni lewobrzeżnej Wisły od 
Soły po Prądnik” oraz „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozy-
cyjne wód podziemnych w obszarach bilansowych współwystępujących wód leczni-
czych i zwykłych wód podziemnych w wydzielonym rejonie Karpat – zlewnia Popradu”. 
Zakończenie realizacji wymienionych dokumentacji przewidziane jest na marzec 
2014 r. Na realizację ww. opracowań (zakończonych i będących w trakcie realizacji) 
NFOŚiGW przeznaczył ok. 5,3 mln zł.

Jednocześnie informuję, że w latach 2013–2018 w ramach zadań państwowej 
służby hydrogeologicznej, z inicjatywy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pla-
nowane jest dalsze wykonywanie ze środków NFOŚiGW – projektów i dokumentacji 
hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych m.in. w na-
stępujących obszarach bilansowych, położonych w rejonie Karpat:

1. zlewnia prawobrzeżnej Wisły od Wilgi do Raby,
2. zlewnia prawobrzeżnego środkowego Sanu wraz ze zlewnią Sanny,
3. zlewnia Dunajca,
4. zlewnia Sanu i dolnego Wisłoka w południowej części zapadliska przedkar-

packiego,
5. zlewnia górnego Sanu,
6. zlewnia górnej Wisłoki (po Labuzie),
7. zlewnia Raby, Skawinki, Uszwicy i Kisieliny wraz z bezpośrednią zlewnią Wisły,
8. zlewnia Lęgu ze zlewnią lewobrzeżnego Sanu,
9. zlewnia Brenia i Strumienia wraz z bezpośrednią zlewnią Wisły po Tarnobrzeg.
Wniosek PIG-PIB dotyczący opisanego projektu został złożony do NFOŚiGW, 

a obecnie jest na etapie opiniowania przez Ministra Środowiska. Wnioskowana kwota 
dotacji, o którą ubiega się PIG-PIB, to ok. 53 mln zł.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie jako kierowca osobiście zetknąłem się z problemem 

związanym z kontrowersyjną metodą karania kierowców za wykroczenia 
zarejestrowane fotoradarem, w szczególności za te związane z przekrocze-
niem dopuszczalnej prędkości, jakie stosuje zarządzająca tymi urządzenia-
mi Inspekcja Transportu Drogowego. Do właścicieli aut sfotografowanych 
przez fotoradary nadal wysyłane są wezwania między innymi z następują-
cą informacją. „Zdjęcie zarejestrowanego wykroczenia nie jest udostępniane. 
Podstawa: art. 67 §2 oraz art. 38 §1 kodeksu postępowania o wykroczenia 
w związku z art. 156 §1–4 kodeksu postępowania karnego”.

Przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego zapewne liczą na to, że 
adresaci na tyle przestraszą się groźnie brzmiącego pouczenia, że przyjmą 
je bez chwili wahania. Będąc jednym z tych adresatów, twierdzę z pełnym 
przekonaniem, że inspekcja nie traktuje właścicieli samochodów poważnie, 
w czym utwierdza mnie analiza przytoczonych paragrafów. Otóż z żadne-
go z wymienionych przepisów nie wynika, że ITD nie może lub choćby nie 
powinna wysyłać zdjęć z fotoradarów do zainteresowanych. W przepisach 
mowa jest jedynie o prawach i obowiązkach obwinionego uczestniczące-
go w rozprawie, tymczasem właściciel samochodu otrzymujący informację 
o tym, że jego pojazd został zarejestrowany na zdjęciu, w żadnym wypadku 
nie jest jeszcze obwinionym, a co najwyżej świadkiem. Praktyka niewysy-
łania zdjęć ma na celu usprawnienie działania systemu mandatowego, jed-
nakże uważam, że udzielanie – i to przez instytucję państwową – informacji 
wprowadzających nas kierowców w błąd to gruba przesada, żeby nie rzec: 
skandal.

W praktyce taka metoda karania kierowców budzi uzasadnione wątpli-
wości, zwłaszcza że właściciel pojazdu, na którego został nałożony mandat, 
nie ma możliwości obejrzenia zarejestrowanego fotoradarem obrazu, a co za 
tym idzie jego weryfikacji, co jest szczególnie istotne, zważywszy na to, że 
stosowane urządzenia techniczne nie są nieomylne, co w konsekwencji może 
doprowadzić do nakładania błędnych lub wątpliwych personalnie manda-
tów karnych.

Zdezorientowanie moje jest tym większe, że straż gminna lub straż miej-
ska każdorazowo dołączają do wezwania przedmiotową fotografię. Czy za-
tem działalność ITD w zakresie przesyłania wezwań oparta jest na innych 
podstawach prawnych? Jeśli w tym samym dniu zostaną wykonane zdjęcia 
mojego samochodu przez fotoradar straży gminnej i fotoradar inspekcji, to 
dlaczego do wezwania od tej pierwszej instytucji będzie załączona fotogra-
fia, a do korespondencji od drugiej już nie?

W związku z podniesionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra 
z następującymi zapytaniami.

Czy Pan Minister jest przekonany o słuszności podstaw pozbawienia 
zarejestrowanych fotoradarem kierowców przekraczających prędkość 
możliwości weryfikacji czynu w momencie otrzymania mandatu karnego 
zaocznego?

Czy w najbliższym czasie zostaną podjęte jakiekolwiek działania zmie-
rzające do przywrócenia wysyłania zdjęć zarejestrowanych fotoradarem 
wraz z mandatem karnym zaocznym? Skoro ITD nie może wysyłać zdjęć, 
a na przykład straże gminne mogą, to czy przepisy prawa regulujące opisa-
ną wyżej problematykę są inne dla Inspekcji Transportu Drogowego, a inne 
dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia do rejestrowania fo-
toradarem?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Odpowiedź�

Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo Nr BPS-043-23-916/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. przeka-
zujące oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka podczas 23. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., dotyczące wystawiania mandatów za wykrocze-
nia drogowe zarejestrowane przez fotoradary, przedstawiam następujące stanowisko.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw, aby organ prowadzący czyn-
ności w sprawie o wykroczenie udostępniał fotografie do wglądu uczestników postę-
powania. Obraz zarejestrowanego wykroczenia jest dowodem w sprawie, znajdującym 
się w jej aktach.

Pragnę zwrócić uwagę, iż żadne przepisy nie nakładają obowiązku rejestrowania 
wizerunku kierującego pojazdem (gdyby taki przepis istniał, niemożliwym stałoby się 
egzekwowanie odpowiedzialności wobec motocyklistów). Istotnym jest także fakt, iż 
na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U. Nr 187, poz. 1116), uchylono zapisy §7 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.), który stanowił, że w przypadku 
stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, reje-
strującego obraz, funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny 
zaoczny, może wysłać mu przesyłką poleconą odcinki „A”, „B” i „C” formularza, wraz 
z zarejestrowanym obrazem, po usunięciu z niego wizerunków innych osób niż spraw-
ca zarejestrowanego wykroczenia.

Z powyższego wynika zatem, iż niezależnie od dotychczas stosowanej przez inne 
podmioty praktyki, organ prowadzący czynności w sprawie o wykroczenie w obecnym 
stanie prawnym nie ma możliwości wysyłania fotografii do uczestników postępowania 
przed zakończeniem prowadzonych przez ten organ czynności wyjaśniających.

Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 z późn. zm.) jednoznacznie określają 
warunki oraz tryb dostępu do akt sprawy w postępowaniu w sprawie o wykrocze-
nie. Problematykę przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów regulują przepisy 
art. 156 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555 z późn. zm.), które w zawężonym zakresie (bez §5), na podstawie art. 38 §1 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, mają także zastosowanie w proce-
durze wykroczeniowej. Tym samym, z uwagi na fakt, iż art. 38 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia recypuje na swój grunt jedynie wybrane przepisy art. 156 
Kodeksu postępowania karnego, strony, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo do zapo-
znania się z aktami sprawy i mają możliwość sporządzania z nich odpisów jedynie na 
etapie postępowania przed sądem. Z uwagi na fakt, iż art. 38 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia nie przenosi na grunt tegoż Kodeksu §5 Kodeksu postę-
powania karnego, uznać należy, że strony nie mogą w toku prowadzonych czynności 
wyjaśniających przeglądać materiałów, jak i dokonywać z nich odpisów, aż do chwili 
wszczęcia postępowania przez sąd.

Dodatkowo wskazać należy, że wysyłane do właściciela pojazdu wezwanie nie jest 
mandatem karnym lecz formularzem, na którym należy złożyć swoje oświadczenie 
woli. Uprawniony pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dopiero 
na podstawie owego oświadczenia, w którym osoba wyraża zgodę na przyjęcie man-
datu karnego może wystawić mandat karny kredytowany po uprzedniej weryfikacji 
materiałów w prowadzonym postępowaniu.
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Podnieść również należy, że sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia man-
datu karnego, w takiej sytuacji uprawniony pracownik Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego zobowiązany jest do skierowania do sądu wniosku o ukaranie 
(zgodnie z art. 97 §3 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia). Jak wskazał 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 maja 2004 r. (sygn. SK 38/03) Istota 
postępowania mandatowego polega m.in. na tym, że nie jest to postępowanie sądo-
we, lecz postępowanie o charakterze zastępczym, prowadzone zamiast postępowania 
w sprawach o wykroczenia przed sądem (…). Przyjęcie mandatu nie jest obowiązkiem 
sprawcy wykroczenia. Do niego bowiem należy decyzja o tym, czy przyjąć mandat 
i poddać się nałożonej grzywnie, czy skorzystać z prawa do rozpoznania kwestii odpo-
wiedzialności za wykroczenie na drodze sądowej.

Ponadto informuję, że od początku funkcjonowania Centrum Automatycznego 
Nadzoru nad Ruchem Drogowym tj. 1 lipca 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 paź-
dziernika 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 225 poz. 1466), Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
nie wysyłał zdjęć zarejestrowanych wykroczeń. Analogiczne procedury zostały przy-
jęte także w innych państwach wykorzystujących podobne systemy nadzoru, np. we 
Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Niemniej jednak, z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące tej sfery, 
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego podjęte zostały działania analitycz-
ne mające na celu zbadanie możliwości dokonywania okazań fotografii za pośrednic-
twem Internetu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu



23. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2012 r.244

Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie informacje o wzrastającym niepokoju mieszkańców 

i władz samorządowych powiatu suskiego związanym z negatywnymi skut-
kami likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Suchej Beskidz-
kiej. Opracowany w ubiegłym roku wojewódzki plan medycznych działań 
ratownictwa spowodował likwidację rejonowych dyspozytorni pogotowia 
ratunkowego, w tym tej w Suchej Beskidzkiej, w zamian powstał system 
centralny oparty na dwóch dyspozytorniach: w Krakowie i Tarnowie. Nowy 
system miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zapewnienie po-
mocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy 
życia, tymczasem jego kilkumiesięczny okres funkcjonowania pokazuje, że 
nowy model może doprowadzić do drastycznego obniżenia poziomu bezpie-
czeństwa pacjentów.

Powiat suski, który reprezentuję w Senacie i którego jestem rdzennym 
mieszkańcem, obejmuje teren górzysty, w większości o rozproszonej zabu-
dowie, na którym licznie występują potoczne nazwy przysiółków, a często 
także nazwy nieistniejące na mapie administracyjnej.

Funkcjonujący dotychczas zespół ratowniczy bardzo dobrze znał teren, 
na którym pracuje, dzięki czemu mógł stosunkowo szybko dojechać do pa-
cjenta z zagrożeniem zdrowia lub życia. W całym przedsięwzięciu sygnowa-
nym przez wojewodę małopolskiego najważniejsze jest szybkie i prawidłowe 
określenie miejsca zgłoszenia. Urządzenia nawigacyjne, w które wyposażono 
zespoły ratunkowe, działają tylko tam, gdzie jest zasięg telefonii komórkowej, 
tymczasem na naszym górskim terenie bardzo często pojawia się problem 
ze słabym zasięgiem lub jego całkowitym brakiem i tam koordynaty, czyli 
wskazówki, gdzie ma jechać karetka, nie sprawdzają się. W związku z tym 
istnieje poważna obawa, że zmiany w funkcjonowaniu systemu ratownictwa 
medycznego nie będą korzystne dla osób z zagrożeniem zdrowia i życia.

Przypominam sobie z czasów, kiedy piastowałem urząd starosty suskie-
go, że jeszcze całkiem niedawno władze centralne kładły mocny nacisk na 
łączenie dyspozytorni pogotowia ratunkowego ze stanowiskiem dowodzenia 
komendy powiatowej straży pożarnej i tworzenie powiatowych centrów po-
wiadamiania ratunkowego. System ten został wdrożony w Suchej Beskidz-
kiej jako jeden z pierwszych w województwie oraz kraju i stosowany był 
we wzorcowy wręcz sposób, przy ogromnym wsparciu władz powiatowych 
i gminnych, które nie szczędziły środków na jego utworzenie i doposażenie. 
Zgrany zespół obsługujący suską dyspozytornię doskonale zna topografię 
terenu, miejscowe i zwyczajowe nazwy, co sprawia, że bardzo szybko jest 
w stanie określić miejsce wezwania i wysłać do wskazanej lokalizacji karet-
kę. W przypadku odebrania wezwania przez osobę w Krakowie ten czas się 
znacznie wydłuża, o czym świadczą liczne już odnotowane przypadki. W są-
siednim powiecie nowotarskim ceną takiego opóźnienia było życie ludzkie.

Rozumiejąc konieczność racjonalizacji kosztów, nie można jednak akcep-
tować działań, które w żaden sposób nie biorą pod uwagę opinii lokalnych 
społeczności, a zwłaszcza negatywnego oddziaływania nowego systemu na 
poziom bezpieczeństwa pacjentów. Aspekty takie jak teren, zupełnie inne 
uwarunkowania i specyfika niż w dużych i położonych na nizinach miastach, 
zmuszają do indywidualnego określenia logistyki związanej z zarządzaniem 
ratownictwem medycznym w powiatach takich jak suski oraz uzasadniają 
apele i prośby mieszkańców, pacjentów i władz lokalnych o pozostawienie 
dyspozytorni w Suchej Beskidzkiej oraz systemu powiadamiania ratunko-
wego na dotychczasowych zasadach.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej problem dotyczący mieszkań-
ców powiatu suskiego, ale i sąsiednich o podobnej charakterystyce, zwra-
cam się do Pana Ministra z zapytaniami:

Jaki, zdaniem Pana Ministra, jest cel scentralizowania systemu zgłoszeń 
alarmowych i przeniesienia dyspozytorni do kilku większych miast? Bo na 
pewno nie jest to skrócenie czasu, w jakim dojedzie do chorego karetka.
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Czy ministerstwo, wobec protestu społeczności powiatu suskiego prze-
ciwko przeniesieniu dyspozytorni karetek pogotowia z Suchej Beskidzkiej do 
Krakowa, zamierza podjąć jakieś pozytywne działania, dzięki którym cofnię-
ta zostanie likwidacja suskiej dyspozytorni?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Pająka, prze-

słane przy piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-23-917/12, w sprawie 
likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Suchej Beskidzkiej, uprzejmie in-
formuje, co następuje.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż w myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 wrześ- 
nia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. 
zm.) nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw 
zdrowia, zaś planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad 
systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. W ramach ww. nadzo-
ru wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który jest następnie za-
twierdzany przez Ministra Zdrowia, zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Minister Zdrowia wystąpił do Wojewody Małopolskiego z prośbą o zajęcie stano-
wiska w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu powiadamiania ra-
tunkowego. Wojewoda Małopolski poinformował, iż w związku z realizacją zapisów 
„Wojewódzkiego planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”, 
zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia 14 marca 2011 r., na terenie województwa 
małopolskiego realizowany jest obecnie projekt utworzenia dwóch skoncentrowanych 
dyspozytorni medycznych – w Krakowie i Tarnowie – posiadających ogółem 17 stano-
wisk dyspozytorów medycznych, których zadaniem będzie obsługa zgłoszeń z numeru 
999 oraz zgłoszeń przekierowanych z wojewódzkiego centrum powiadamiania ratun-
kowego – WCPR z obszaru całego województwa małopolskiego. Zgodnie z założenia-
mi ujętymi w ww. Planie, powiat suski obsługiwany dotychczas przez dyspozytornię 
medyczną w Suchej Beskidzkiej, przyłączony został do Dyspozytorni Medycznej Nr 1 
w Krakowie (siedziba Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie).

W opinii Wojewody wdrożenie projektu utworzenia skoncentrowanych dyspozytor-
ni medycznych pozwoli na centralizację zarządzania zespołami ratownictwa medycz-
nego na terenie województwa małopolskiego, co ułatwi sprawną koordynację dzia-
łań ratowniczych na całym jego terenie, pozwalając na efektywniejsze wykorzysta-
nie zasobów Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu zabezpieczenia 
populacji Małopolski w świadczenia medyczne z zakresu Ratownictwa Medycznego. 
Wprowadzone rozwiązania umożliwią między innymi:

1. Podniesienie bezpieczeństwa na obszarze Małopolski.
2. Efektywne wykorzystanie zasobów.
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3. Prowadzenie na bieżąco monitoringu Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

4. Wprowadzenie jednolitych standardów funkcjonowania ZRM w całym woje-
wództwie.

5. Bieżący dostęp do informacji o wszystkich ZRM, rozlokowanych na terenie wo-
jewództwa.

6. Wsparcie działań lekarza koordynatora.
Jednocześnie Wojewoda zwrócił uwagę na istotną kwestię związaną z projek-

tem budowy skoncentrowanych dyspozytorni medycznych w Małopolsce. W związ-
ku z planowanym wdrożeniem ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), system informatyczny działający 
w skoncentrowanych dyspozytorniach medycznych w Małopolsce posiada platformę 
integracyjną służącą do integracji z zewnętrznymi systemami, co umożliwi późniejsze 
działanie w ramach ogólnopolskiego SWD PRM.

Ponadto w trosce o sprawne funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w ramach działania skoncentrowanych dyspozytorni medycznych 
w Małopolsce Wojewoda podejmuje działania mające na celu utrzymanie wysokiego 
poziomu świadczonych w tym zakresie usług. Dysponent Skoncentrowanej dyspo-
zytorni medycznej nr 1 w Krakowie (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe) przygotował 
i przekazał do wiadomości oraz służbowego wykorzystania dysponentów zespołów ra-
townictwa medycznego: „Informacje dotyczące postępowania zespołu ratownictwa me-
dycznego od momentu otrzymania zlecenia wyjazdu z Centrum Dyspozytorskiego do 
momentu dotarcia na miejsce zdarzenia”. Wyżej wymieniony dokument opisuje między 
innymi: sposób kontaktu dyspozytora medycznego z zespołem ratownictwa medycz-
nego, z wykorzystaniem drogi radiowej, łączności GSM oraz aplikacji Elektronicznej 
Karty Zespołu Wyjazdowego (EKZW) – tablet. Przekazane informacje określają sposób 
postępowania w przypadku braku możliwości odebrania zlecenia w aplikacji EKZW, 
wskazują na sposób wykorzystania programu nawigacyjnego AutoMapa. Dysponenci 
zespołów ratownictwa medycznego otrzymali również instrukcję postępowania w przy-
padku braku łączności w okolicy miejsca zdarzenia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż wyniki pracy skoncentrowanych dyspozy-
torni w innych województwach wskazują na poprawę funkcjonowania i dysponowania 
zespołów ratownictwa medycznego i przynoszą wymierne korzyści dla społeczeństwa 
głównie w postaci skrócenia mediany czasów dojazdu zespołów na miejsce zdarzenia 
nawet od 2 do 5 min (mediana czasu dojazdu wynosić powinna do 8 min w mieście 
powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 min poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców, 
maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 
10 tys. mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców), co 
potwierdza prawidłowość przyjętego kierunku zmian, który obejmuje już cały kraj. 
Wiarygodnej oceny funkcjonowania systemu w województwie małopolskim dokonać 
będzie można jednak dopiero po pełnym wdrożeniu nowej organizacji.

Niezależnie od powyższego informuję, iż ostateczna decyzja w zakresie funkcjono-
wania systemu ratownictwa na terenie województwa należy do Wojewody. Minister 
Zdrowia ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do przesłanych przez Wojewodów planów 
tylko w takim zakresie, w jakim naruszają one przepisy ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym i rozporządzeń wykonawczych oraz naruszają dyscyplinę 
finansową wynikającą z ustawy budżetowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy

Szanowna Pani Minister!
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w exposé w dniu 23 listopada 

2007 r. przedstawił program „Moje Boisko – Orlik 2012”, który został przy-
gotowany przez ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego. Inicja-
tywa zrodziła się z potrzeby określenia i wdrożenia jasnej i klarownej poli-
tyki rozbudowy infrastruktury sportowej. Głównym celem było stworzenie 
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym, szatniami oraz 
oświetleniem. Obiekty miały być ogólnodostępne i bezpłatne. Program jest re-
alizowany na terenie każdej gminy naszego kraju. Głównym założeniem pro-
jektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uprawiania sportu 
bez względu na sytuację ekonomiczną.

Realizacja planu w zakresie budowania wymienionych obiektów nie bu-
dzi zastrzeżeń, inaczej jednak wygląda sprawa ich eksploatowania. W wie-
lu gminach orliki są dostępne tylko w czasie zajęć lekcyjnych, co nie jest 
zgodne z założeniami planu. Dzieci i młodzież nie mogą z nich korzystać 
w czasie wolnym od szkoły. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest 
brak środków na zapewnienie oświetlenia czy animatora. W ramach reali-
zowanego programu zarządcy orlików otrzymują maksymalnie 1000 zł brut-
to miesięcznie na zatrudnienie animatora. Biorąc pod uwagę to, iż zgodnie 
z przeznaczeniem tych obiektów powinny być one dostępne przede wszyst-
kim po zajęciach lekcyjnych, to jest w tygodniu i w weekendy, oraz powinny 
być bezpłatne, te środki są znikome. Ponadto koszty oświetlenia, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, stanowią bardzo duże obciążenie i powód, dla 
którego plan, pomimo bardzo dużych nakładów, nie spełnia oczekiwań. Poza 
tym należy zaznaczyć, że samorządy bardzo często nadużywają przysłu-
gującego im prawa do zamknięcia obiektu, bez informowania Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
kierując się względami finansowymi.

W związku z opisaną sytuacją zwracam się do Pani Minister z pytaniem, 
czy zostały podjęte działania zmierzające do podwyższenia efektywności 
eksploatacji inwestycji w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź�

Warszawa, 2013.01.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Andrzeja Persona, przekazane 

pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., o sygn. BPS/043-23-918/12 w sprawie informa-
cji na temat podejmowanych przez Ministra działań zmierzających do podwyższenia 
efektywności eksploatacji inwestycji w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 
uprzejmie informuję:
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rządowy program inwestycyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”, od początku był wspie-
rany przez Ministra Sportu i Turystyki poprzez finansowanie projektów z zakresu 
upowszechniania sportu, realizowanych w oparciu o te obiekty.

Ministerstwo Sportu i Turystyki postawiło uczestnikom programu inwestycyjne-
go „Moje Boisko – Orlik 2012” szereg wymogów, które wprowadzono w formie stosow-
nych zapisów do treści umów o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu państwa 
na budowę kompleksów boisk. Zgodnie z założeniami programowymi, za zarządzanie 
„Orlikiem” i bieżącą administrację odpowiedzialna jest jednostka samorządu teryto-
rialnego, która przystępując do programu podpisuje oświadczenie o zabezpieczeniu 
środków na utrzymanie obiektów. Do kluczowych zobowiązań beneficjenta należy 
m.in. odpowiedzialność za właściwy i bezpieczny stan techniczny kompleksu, usta-
lenie regulaminu korzystania i rezerwację boisk. Należy podkreślić, że istnieje moż-
liwość zgłaszania wszelkich uwag i nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania 
obiektów, w tym ich wykorzystania, za pośrednictwem skrzynki kontaktowej na stro-
nie www.orlik2012.pl. Wszelkie docierające do Ministerstwa Sportu i Turystyki sygna-
ły o niewłaściwym wykorzystaniu „Orlików” podlegają wyjaśnieniu. Z obecnej praktyki 
można stwierdzić, że są to jednak sprawy incydentalne.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dokłada wszelkich starań, aby wybudowane obiek-
ty mogły jak najszybciej i jak najlepiej służyć lokalnym społecznościom. Chcąc w peł-
ni, prawidłowo i efektywnie wykorzystać potencjał nowo powstałych obiektów sporto-
wych, równolegle z procesem budowy infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
uruchomiło projekty wspierające program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do działań tych 
należy zaliczyć: zakupy sprzętu sportowego dla podmiotów zarządzających „Orlikami”, 
finansowanie specjalistycznych programów szkoleniowych, wprowadzenie cykliczne-
go programu „Akademia Orlika” (lata 2009–2010), współfinansowanie – wraz z jed-
nostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych na powstających obiektach w postaci 
projektu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”, a także finansowanie ogólnopolskich 
turniejów dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej (od 2010 r.), koszykówce i piłce siat-
kowej (od 2011 r.) oraz piłce ręcznej (od 2012 r.). Ministerstwo zainicjowało również 
wykonanie badań jakościowych dotyczących społecznego potencjału programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” w połączeniu z projektem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Ponadto, Ministerstwo kontroluje prawidłowość wywiązywania się z założeń programu 
przez jednostki samorządu terytorialnego podczas wizyt monitorująco-kontrolnych 
i kontroli prawidłowości realizowanych inwestycji. Jednocześnie, przedstawiciele 
Szkolnego Związku Sportowego systematycznie wizytują realizację zajęć sportowych 
oraz organizację imprez na obiektach „Orlik”, w ramach sprawowania nadzoru nad 
projektem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”.

Działania wspierające program inwestycyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”, co roku 
są prowadzone w większym zakresie. W latach 2008–2010 na obiekty Orlik przeka-
zano m.in. 1 123 komplety sprzętu sportowego, za kwotę 2,65 mln zł, a na realizację 
projektu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”, w latach 2009–2012 – MSiT prze-
kazało kwotę ponad 48,6 mln zł. Podobną kwotę (ponad 50 mln zł) zainwestowały 
samorządy lokalne, na mocy porozumienia o współfinansowaniu projektu „Animator”. 
W projekcie budżetu na rok 2013, tylko na kontynuację projektu „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012”, Minister Sportu i Turystyki zabezpieczył kwotę w wysokości 
21 mln zł, co pozwoli na zaangażowanie ok. 3 tys. „animatorów”, osób prowadzących 
i organizujących systematyczne zajęcia i imprezy na ponad 2 600 obiektach „Orlik”, 
w których – w skali całego przyszłego roku, weźmie udział ponad 14 mln uczestników, 
głównie dzieci i młodzieży. Możliwe będzie finansowanie również innych dodatkowych 
inicjatyw, np. akcja „Ferie na Orlikach”, czy też projekt „Animator – Biały Orlik”, za-
inicjowany pilotażowo w okresie listopad – grudzień 2012 r. Należy pamiętać, że dzia-
łania te generują kwotę co najmniej równorzędnych wydatków po stronie budżetów 
JST – właścicieli obiektów „Orlik”.

W 2013 roku, podstawowym, planowanym kierunkiem działań, będzie w dalszym 
ciągu kontynuacja organizacji wielkich ogólnopolskich imprez sportowych dla dzieci 
i młodzieży, będą to:
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∙ IV Turniej Piłki Nożnej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – planowany 
udział około 170 tys. uczestników,

∙ III Turniej Koszykówki „Orlik Basketmania” – z udziałem około 20 tys. uczestni-
ków,

∙ III Turniej Piłki Siatkowej „Orlik Volleymania – około 30 tys. uczestników,
∙ II Turniej Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach” – planowany udział około 

7 tys. uczestników.
MSiT planuje także wspierać nowe projekty, inicjowane przez polskie związki spor-

towe i organizacje pozarządowe, m.in. projekt „Tenis – 10” na „Orlikach”, projekty 
upowszechniania sportów zimowych w oparciu o obiekty „Biały Orlik” oraz projekty 
upowszechniania gier zespołowych realizowane w formie systematycznych zajęć po-
zaszkolnych i pozalekcyjnych. Planuje się również zbudowanie i uruchomienie por-
talu internetowego, za pomocą którego możliwe będzie „zarządzanie czasem animacji 
sportowej na Orlikach”, przeprowadzenie cyklu profesjonalnych szkoleń i konferen-
cji regionalnych dla „Animatorów”, a także wspieranie innych działań, realizowanych 
w oparciu o te obiekty.

Z wyrazami szacunku 
 
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie podmiot gospodarczy prowadzący działalność leczni-

czą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z prośbą 
o opinię w przedmiocie stosowania art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z 2006 r., Nr 191, 
poz. 1410 z późn. zm.).

Aktualna treść art. 44 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym jest następująca:

„1. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, 
szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspo-
zytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

2. Odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
przez szpitalny oddział ratunkowy lub szpital, o których mowa w ust. 1, 
skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w umowie o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy”.

W art. 3 pkt 8 powołanej ustawy zdefiniowano pojęcie stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego jako stanu polegającego na nagłym lub przewidy-
wanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, 
którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji 
organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającego podjęcia 
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Kolejny przepis tej ustawy, mianowicie art. 27 ust. 1, określa, że do za-
dań dyspozytorów medycznych należy w szczególności:

1) przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów 
i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce 
zdarzenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5, to jest zgod-
nie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie 
ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego 
i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (DzU z 2007, Nr 90, 
poz. 605);

2) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym 
jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, i ich gotowości oraz 
przekazywanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi ratownictwa me-
dycznego.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 maja 
2007 r. ramowa procedura dysponowania zespołami ratownictwa medycz-
nego obejmuje między innymi wskazanie właściwego szpitalnego oddziału 
ratunkowego lub szpitala, do którego może być przewieziona osoba w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia).

Wobec podanych regulacji oraz istniejącej praktyki wątpliwości budzi 
prawidłowość stosowania art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym, a mianowicie transportowanie przez zespoły ratownictwa 
medycznego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wyłącznie we-
dle kryterium bliskości szpitalnego oddziału ratunkowego, pod względem 
czasu dotarcia, pomimo mogącego zaistnieć braku gotowości i możliwości da-
nego SOR i szpitala do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Jak 
wynika z treści niniejszego przepisu, równoległym – obok kryterium bliskości 
SOR – czynnikiem decydującym o miejscu, do którego ma być przewieziona 
osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jest wskazanie dyspozyto-
ra medycznego. Do takiej wykładni skłania użycie w tym przepisie spójnika 
„lub”, wyrażającego alternatywę łączną, czyli dopuszczającego możliwość 
współwystępowania sytuacji komunikowanych w zdaniach łączonych tym 
spójnikiem.

Wedle wskazanych przepisów to dyspozytor medyczny w ramach pro-
cedury dysponowania zespołami ratownictwa medycznego ma obowiązek 
wskazania właściwego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, do 
którego może być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowot-
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nego. Nadto dyspozytor medyczny zbiera aktualne informacje o dostępnych 
w rejonie operacyjnym jednostkach systemu (szpitalnych oddziałach ratunko-
wych, zespołach ratownictwa medycznego) i ich gotowości oraz przekazuje te 
informacje lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego. Szpitale każ-
dej doby dwukrotnie przekazują informacje do Wojewódzkiego Centrum Koor-
dynacji Ratownictwa Medycznego oraz do dyspozytorów wojewódzkich stacji 
pogotowia ratunkowego o potencjale szpitala, to jest o liczbie wolnych łóżek na 
szpitalnym oddziale ratunkowym i pozostałych oddziałach szpitalnych.

W praktyce zespoły ratownictwa medycznego, bez względu na potencjał 
danego SOR i szpitala, określany wedle przekazywanych informacji o wol-
nych łóżkach szpitalnych, oraz bez względu na rzeczywisty stan zdrowia 
pacjenta, „automatycznie” transportują wszystkie osoby do najbliższego, 
pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego. W kon-
sekwencji rażąco często zdarzają się sytuacje, kiedy przewożeni przez ze-
spół ratownictwa medycznego pacjenci nie są w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, a wymagają jedynie konsultacji lekarza rodzinnego, konsul-
tacji specjalistycznych albo przewiezienia do innych jednostek szpitalnych. 
Sytuacje te wymuszają wykonywanie takich konsultacji przez lekarzy szpi-
tala, znacząco zwiększając koszty funkcjonowania SOR, dezorganizując 
pracę i powodując niezadowolenie pacjentów z powodu wydłużonego czasu 
oczekiwania. Obarczanie SOR przez zespoły ratownictwa medycznego do-
datkowymi czynnościami negatywnie wpływa na możliwość leczenia przez 
personel SOR pacjenta wymagającego udzielenia natychmiastowej pomocy, 
co naraża go na utratę życia lub zdrowia. W przypadku konieczności prze-
transportowania pacjenta do innego ośrodka, posiadającego specjalistyczne 
oddziały (wobec braku możliwości udzielenia pomocy medycznej) szpital, do 
którego zespół ratownictwa medycznego przywiózł pacjenta bezzasadnie, 
ponosi koszty ponownego transportu medycznego tego samego pacjenta. To 
zespół ratownictwa medycznego po prawidłowym ustaleniu stanu zdrowia 
pacjenta powinien przewieźć pacjenta bezpośrednio do wysokospecjalistycz-
nej jednostki, wskazanej przez dyspozytora, który bierze pod uwagę stan 
zdrowia pacjenta oraz liczbę wolnych łóżek.

Ponadto, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
system ratownictwa medycznego ma służyć wyłącznie osobom w stanie na-
głego zagrożenia zdrowotnego, a wedle §2 ust. 1 rozporządzenia ministra 
zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunko-
wego szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej oddziałem, udziela świad-
czeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podję-
ciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, 
które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W kwestii 
przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń, zgodnie z ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, dyspozytor medyczny odgrywa bardzo istot-
ną rolę, albowiem zadaniem dyspozytora jest przyjmowanie powiadomień 
o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów 
ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Z kolei przybyły do pacjen-
ta ratownik medyczny ma obowiązek dokonywania oceny stanu zdrowia 
osoby, określenia, czy jest ona w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Ratownik uprawniony jest do podejmowania medycznych czynności ratun-
kowych, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 grud-
nia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratun-
kowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (DzU 
z 2007 r., Nr 4, poz. 33). Oznacza to, iż nie każdy pacjent, który wezwie ze-
spół ratownictwa medycznego, powinien zostać przetransportowany do SOR 
lub szpitala, bowiem po ocenie jego stanu zdrowia nie zawsze okazuje się, 
że jest on osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W świetle przedstawionych okoliczności, zgodnie z art. 44 ust. 1 usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dyspozytor medyczny, mając 
informacje o stanie wolnych łóżek w szpitalnych oddziałach ratunkowych 
i innych oddziałach szpitalnych oraz informacje o stanie zdrowia pacjenta, 
powinien wskazać szpital, do którego zostanie przetransportowany pacjent. 
Taki też jest cel wymienionego przepisu. Wówczas zagwarantowane zosta-
nie prawidłowe funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa medyczne-
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go i szpitali poprzez wyeliminowanie sytuacji transportowania pacjenta do 
SOR i szpitala, który nie ma w danym czasie wolnych łóżek szpitalnych bądź 
nie jest na tyle wyspecjalizowany, aby udzielić pacjentowi niezbędnych wy-
sokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia praw pacjenta, który prze-
wieziony do SOR w jednostce, która nie dysponuje wolnymi miejscami na 
oddziale szpitalnym, po ustabilizowaniu jego funkcji życiowych, wymaga 
ponownego przewiezienia do innego szpitala, posiadającego wolne miejsca 
na oddziale.

Taka sytuacja powoduje nieuzasadnioną zwłokę w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych pacjentowi, który w przypadku prawidłowego zadyspono-
wania zespołu ratownictwa medycznego zostałby bezpośrednio przewiezio-
ny do SOR i szpitala posiadającego wolne miejsca, dzięki czemu uniknąłby 
niepożądanej zwłoki w udzieleniu świadczeń zdrowotnych.

W tym stanie rzeczy, z uwagi na praktykę transportowania pacjentów 
wyłącznie wedle kryterium bliskości szpitalnego oddziału ratunkowego, 
pod względem czasu dotarcia, z pominięciem przedstawionych okoliczności, 
zwracam się o udzielenie odpowiedzi na pytania.

1) Jak prawidłowo, wedle art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym i pozostałych powołanych przepisów prawa, dyspozytor me-
dyczny powinien decydować o jednostce (szpitalnym oddziale ratunkowym, 
szpitalu), do której zespół ratownictwa medycznego ma transportować osobę 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i w oparciu o jakie kryteria?

2) Czy wedle art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym i pozostałych powołanych przepisów prawa o jednostce (szpital-
nym oddziale ratunkowym, szpitalu), do której zespół ratownictwa medycz-
nego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, powinien 
decydować stan zdrowia pacjenta i potencjał jednostek szpitalnych (wolne 
łóżka szpitalne i poziom wyspecjalizowania), czy wyłącznie położenie szpi-
talnego oddziału ratunkowego pod względem czasu dotarcia?

3) Czy wedle art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym i pozostałych powołanych przepisów prawa prawidłowe jest trans-
portowanie pacjenta do SOR w szpitalu, który nie dysponuje wolnymi łóżka-
mi szpitalnymi, co powoduje konieczność przewiezienia pacjenta do innego 
szpitala po udzieleniu często drobnych świadczeń w SOR, i czy taka zwłoka 
w udzieleniu pacjentowi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych nie sta-
nowi naruszenia praw pacjenta i nie ogranicza praw pacjenta do dostępności 
do świadczeń zdrowotnych?

4) Czy wedle art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym i pozostałych powołanych przepisów prawa prawidłowe jest trans-
portowanie pacjenta, który nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, do szpitalnego oddziału ratunkowego?

Z poważaniem 
Sławomir Preiss
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Odpowiedź

Warszawa, 2013.01.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Sławomira Preissa, przesłane przy 

piśmie Wicemarszałka Senatu Pani Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 19 grudnia 2012 r. 
(znak: MPS/043-23-919/12) w sprawie transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego do właściwego szpitala, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.) zespół 
ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych wobec 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rejonie operacyjnym, określonym 
w wojewódzkim planie działania systemu. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ww. ustawy zespół 
ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagiego zagrożenia zdrowotne-
go do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego 
lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora 
ratownictwa medycznego. Przywołany przepis wskazuje, iż transport osoby w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego odbywa się do właściwej jednostki, na podstawie oce-
ny stanu zdrowia przeprowadzonej przez zespół ratownictwa medycznego. Co do za-
sady osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przewożona jest do najbliższego 
SOR lub do szpitala właściwego ze względu na stan zdrowia pacjenta, wskazanego 
przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, co 
zgodne jest z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz z §2 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur 
przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ra-
townictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605). Powyższa decyzja jest podejmowana 
po otrzymaniu niezbędnych informacji od kierującego akcją medycznych czynności 
ratunkowych, na co wskazuje art. 41 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Biorąc pod uwagę przywołane przepisy należy jednoznacznie podkreślić, 
iż na decyzję o przetransportowaniu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go do właściwego szpitala, niekoniecznie szpitalnego oddziału ratunkowego, kluczo-
wy wpływ ma stan zdrowia pacjenta i możliwości jego leczenia w danym szpitalu. 
Natomiast należy również wskazać, iż pełna ocena stanu zdrowia osoby w stanie na-
głego zagrożenia zdrowotnego może być dokonana dopiero po przeprowadzeniu pełnej 
diagnostyki w szpitalu posiadającym szpitalny oddział ratunkowy lub w innym szpita-
lu. Przedmiotowa ocena może spowodować konieczność przewiezienia takiej osoby do 
innego, specjalistycznego szpitala, co nie oznacza niewłaściwego sposobu postępowa-
nia przez zespół ratownictwa medycznego w trakcie udzielania medycznych czynności 
ratunkowych. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której pacjent przewożony jest do 
SOR przez zespół; w oddziale tym zabezpieczane są funkcje życiowe pacjenta przed 
dalszym transportem do szpitala docelowego ze względu na rodzaj i ciężkość schorze-
nia lub urazu. Każdorazowo decyzja o kierunku transportu pacjenta uzależniona jest 
od jego stanu, a obowiązujące przepisy przewidują szereg możliwości postępowania 
i nie pozostają w sprzeczności względem siebie.

Dyspozytor medyczny zobowiązany jest natomiast na podstawie art. 27 ust. 1 
pkt 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do zbierania aktualnych in-
formacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 PRM ustawy, i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji 
lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego. Istnieją bowiem różne przewi-
dziane prawem okoliczności, które powodują czasowe lub bezterminowe zaprzestanie 
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udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy – np. na podstawie art. 34 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 654, poz. 112, 
z późn. zm.), który stanowi, że podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może – za zgodą wojewo-
dy – w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej:

1) całkowicie;
2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych 
świadczeń.

Reasumując, nie jest możliwe wskazanie jednakowego we wszystkich przypad-
kach sposobu postępowania z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
bez odniesienia się do konkretnego przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 
i wyjaśnienia wszelkich okoliczności z tym związanych. Obowiązujące przepisy wska-
zują ramy postępowania z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zaś decy-
zję w konkretnych przypadkach podejmują przywołane wyżej osoby i podmioty.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, 

Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Bogdana Pęka, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta Mamątowa

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Przepisy rozporządzenia UE nr 1099/2009 o ochronie zwierząt podczas 

uśmiercania dopuszczają wyjątkowo ze względów religijnych (ubój rytualny) 
możliwość uboju zwierząt rzeźnych bez oszołomienia, ale dopuszczają też 
możliwość utrzymania krajowych zakazów takiego uboju, o ile zakaz taki 
istniał w prawie krajowym w chwili wejścia w życie rozporządzenia UE.

W Polsce obowiązywał i nadal obowiązuje krajowy zakaz uboju rytu-
alnego – zawarty jest on w ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r., która 
nakazuje obowiązkowe oszołomienie zwierzęcia przed ubojem. W związku 
z tym Polska może nadal stosować zakaz uboju rytualnego, ale – stosownie 
do wspomnianego rozporządzenia UE – powinna powiadomić Komisję Euro-
pejską o przepisach krajowych wykluczających ubój rytualny. Ostatecznym 
terminem na złożenie takiego powiadomienia jest 31 grudnia 2012 r.

Mamy w związku z tym pytanie: czy rząd dokonał takiego powiadomie-
nia lub czy zamierza go dokonać, a jeśli nie, to dlaczego?

Pragniemy też zapytać o to, czy rząd dysponuje danymi o liczbie zwie-
rząt ubijanych według wymaganych przez religię żydowską i muzułmań-
ską zasad uboju rytualnego. Czy wiadomo, ile zakładów prowadzi taki ubój 
mimo ustawowego zakazu?

Czy istnieje, a jeśli tak to w jakiej skali, eksport mięsa z uboju rytualnego 
z Polski do innych krajów?

Co rząd zamierza zrobić w celu zaprzestania nielegalnie prowadzonego 
w Polsce uboju rytualnego?

Czy mięso z uboju rytualnego jest w Polsce dostępne w ogólnej sprzeda-
ży i czy jest ono w jakiś sposób oznaczone?

Czy hodowcy zwierząt sprzedający je do zakładów mięsnych są infor-
mowani o tym, że zwierzęta te będą ubijane w sposób rytualny?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski 
Kazimierz Jaworski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2013.01.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Wojciechowskiego 

Senatora RP wspólnie z innymi senatorami podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 
13 grudnia 2012 r. w sprawie „uboju rytualnego” w Polsce, które zostało przekazane 
przez Pana Adama Jassera Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
przy piśmie znak DSPA-4813-823-(1)12 z dnia 27 grudnia 2012 r., uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Mając na uwadze art. 26 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 
24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania (Dz. Urz. 
UE L 303 z 18.11.2009, str. 1), w związku z całkowitym zakazem uboju zwierząt bez 
ogłuszania, określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), w dniu 28 grudnia 2012 r. 
Polska powiadomiła Komisję Europejską, że od dnia 1 stycznia 2013 r. w polskim 
ustawodawstwie będą obowiązywać wyższe standardy ochrony zwierząt podczas ubo-
ju, niż określone w rozporządzeniu nr 1099/2009.

Odnośnie do pytania dotyczącego danych dotyczących liczby zwierząt ubijanych 
zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne uprzejmie informuję, że 
Główny Inspektorat Weterynarii na swojej stronie internetowej udostępnia dane doty-
czące zatwierdzonych zakładów prowadzących ubój zwierząt, wraz z gatunkami ubija-
nych zwierząt i zdolnością ubojową tych zakładów (z wyjątkiem zakładów ubijających 
drób). Nie są natomiast zbierane dane dotyczące liczby ubitych zwierząt przez po-
szczególne rzeźnie, ani też stosowanej przez te zakłady metody uboju (z ogłuszaniem 
lub bez ogłuszania).

W 2011 r. w Polsce działalność prowadziło 801 zakładów uboju zwierząt kopyt-
nych, 194 zakłady uboju drobiu oraz 4 zakłady uboju królików. Ponadto poza rzeźnia-
mi w 2011 r. dokonano uboju 1511 cieląt, 1908 owiec i 667 kóz.

W 2011 r. w Polsce funkcjonowało 17 rzeźni bydła oraz 12 rzeźni drobiu, w których 
pozyskiwane było mięso zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne.

Według Związku „Polskie Mięso”, który zrzesza producentów mięsa czerwonego, 
eksport wołowiny pochodzącej z uboju bez ogłuszania stanowi ok. 30% całego ekspor-
tu wołowiny, natomiast eksport drobiu ok. 10%.

Szacunkowe dane dotyczące eksportu mięsa pozyskanego zgodnie z metodami wy-
maganymi przez obrzędy religijne przedstawia poniższa tabela:

Produkt

Rok 2011

Produkcja 
(tony)1)

Eksport ogółem2)

Zgodnie z metodami 
wymaganymi przez  
obrzędy religijne* 

Wolumen 
(tony)

Wartość 
(w tys. EUR)

Wolumen 
(tony)

Wartość 
(w tys. EUR)

Mięso wołowe 
(CN 0201, 0202)

385 000 266 020 807 297 79 806 241 189

Drób (CN 0207) 1 440 000 442 316 904 341 44 231 90 434

1) Źródło: GUS
2) Źródło: Ministerstwo Finansów
* dane szacunkowe: 30% całego eksportu wołowiny, 10% drobiu
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Pragnę poinformować Pana Marszałka, że wszystkie zakłady prowadzące ubój 
zwierząt zostały poinformowane, że od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz uboju 
zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia.

Odnośnie do pytania dotyczącego znakowania mięsa pochodzącego z uboju bez 
ogłuszania uprzejmie informuję, że zarówno przepisy krajowe, jak i Unii Europejskiej, 
nie wymagają stosowania dodatkowego oznakowania takiego mięsa. Podobnie żadne 
przepisy nie nakazują zakładom prowadzącym ubój zwierząt informowania hodowców 
tych zwierząt o metodach stosowanych przy uboju.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie gromadzi 
danych dotyczących dostępności w ogólnej sprzedaży mięsa pochodzącego od zwierząt 
ubitych bez uprzedniego ogłuszenia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, 

Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Bogdana Pęka 

oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra głęboko zaniepokojony stanowiskiem re-

prezentowanym przez prezesa ANR i wyrażonym podczas posiedzenia se-
nackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia bieżącego roku 
w zakresie wykazywanych przeze mnie w licznych pismach kierowanych 
do ANR nieprawidłowościach w obrocie ziemią rolną z zasobów Skarbu Pań-
stwa. Chodzi dokładnie o zawieranie aktów notarialnych na tak zwane słu-
py i przekazywanie ich, często tego samego dnia, osobom zainteresowanym 
takim nabyciem. W kwestii przekazania takiego aktu notarialnego usłysza-
łem od prezesa ANR, że ANR nie widzi tutaj problemu i akt notarialny nie jest 
dowodem w sprawie.

Prosimy zatem Pana Ministra o sprawdzenie tych nieprawidłowości 
i o szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, a także o zweryfikowanie pra-
widłowości tych transakcji – tę kwestię podnosiłem w mojej korespondencji 
kierowanej do ANR.

Z góry dziękujemy za przekazane wyjaśnienia.

Z poważaniem   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Marek Martynowski  Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk   Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Wojciech Skurkiewicz

Stanowisko

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz gru-
py senatorów w sprawie wypowiedzi Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odnoś-
nie do nabywania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
przez osoby podstawione oraz w sprawie nieprawidłowości w tym zakresie zgłasza-
nych przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego bezpośrednio do Agencji uprzejmie 
informuję, że w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystą-
piło o stanowisko do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. oświadcze-
nie zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień z Agencji Nieruchomości 
Rolnych.

Z poważaniem 
 
w z. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Odpowiedź�

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz 

grupy senatorów w sprawie nabywania nieruchomości rolnych Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa przez osoby podstawione oraz w sprawie nieprawidłowości 
w tym zakresie zgłaszanych przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego bezpośrednio 
do Agencji Nieruchomości Rolnych uprzejmie informuję, co następuje.

Z wyjaśnień uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że Agencja do-
strzega problem nabywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w trybie przetargów ograniczonych przez osoby, które w rzeczywistości nie są zainte-
resowane tym, aby osobiście uprawiać te grunty. Tego rodzaju przypadki były zgłasza-
ne przez Agencję Nieruchomości Rolnych stosownym organom (prokuratura, policja, 
Generalny Inspektor Informacji Finansowej), ale postępowania albo nie zostały 
wszczęte, albo zostały umorzone.

W celu przeciwdziałania występowania przypadkom nabywania nieruchomości 
Zasobu przez osoby, które w rzeczywistości nie są zainteresowane tym, aby osobiście 
uprawiać te grunty powołano grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli pro-
testujących rolników oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która miała za zadanie wypracować odpowiednie rozwiązania mające 
na celu zapobiec tego typu sytuacjom. Efektem pracy grupy roboczej w dniach 3–4 
stycznia 2013 r. było przyjęcie następujących rozwiązań:

a) w skład komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości Zasobu wchodzić będą 
przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek 
izby rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, 
skład komisji rozszerzony zostanie o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie 
więcej jednak niż 50% składu komisji,

b) Agencja odstępować będzie od przeprowadzenia przetargu na wniosek izby 
rolniczej w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie do osób mają-
cych uczestniczyć w przetargu; w przypadku dwukrotnego odwołania przetar-
gu Agencja przeznaczać będzie nieruchomość do przetargu ograniczonego na 
dzierżawę krótkoterminową,

c) na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek izby rolniczej Oddział 
Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł przeprowadzić ograni-
czony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa 
rodzinnego; kryteriami wyboru oferty poza oferowaną ceną będą powierzchnia 
gospodarstwa kandydata na nabywcę oraz odległość jego gospodarstwa od po-
łożenia sprzedawanej nieruchomości Zasobu,

d) rozszerzony został katalog przypadków, w których Agencja może wykonywać 
prawo odkupu np. gdy nabyta nieruchomość wykorzystywana będzie na inny 
cel, niż prowadzenie działalności rolniczej lub prowadzona działalność rolnicza 
na nabytej nieruchomości nie będzie wykonywana osobiście przez nabywcę; 
Izba Rolnicza zawiadamiać będzie Agencję Nieruchomości Rolnych o zasadno-
ści skorzystania z prawa odkupu przez Agencję, która zobowiązana będzie do 
skorzystania z tego uprawnienia;

e) w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP wprowadzone zostaną 
sankcje finansowe za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat złożonego 
zobowiązania np. do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie 
nabytym z Zasobu, sankcje za niedotrzymanie przez nabywcę ww. terminu nie 
będą mieć zastosowania w przypadku przeniesienia własności nieruchomości 
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na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego 
w linii bocznej,

f) przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego 
stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.

Wskazane rozwiązania zostały potwierdzone w ustaleniach podjętych podczas 
spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 
11 stycznia 2013 r. Rozwiązania te zostały uwzględnione w wydanych w dniu 18 stycz-
nia 2013 r. przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zarządzeniach nr 10/13 
w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
nr 09/13 w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz nr 07/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/11 z dnia 25 lipca 2011 r. 
w sprawie zabezpieczenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów 
dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Przyjęte rozwiązania z pewnością zagwarantują, że grunty Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa będą przeznaczone na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa 
rodzinnego.

Odnosząc się zaś do nieprawidłowości w zakresie sprzedaży nieruchomości 
Zasobu zgłaszanych przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego bezpośrednio do 
Agencji Nieruchomości Rolnych uprzejmie informuję, że w roku 2012 Pan Senator 
wystąpił do Agencji jedynie o wyjaśnienie dlaczego nieruchomość zabudowana o pow. 
200 ha, położona w województwie mazowieckim została sprzedana spadkobiercom 
byłego właściciela, a nie jej dzierżawcy. Należy zauważyć, że byłemu właścicielowi 
nieruchomości Zasobu lub jego spadkobiercom, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.), przysługuje prawo pierwszeństwa 
w nabyciu nieruchomości. Z uwagi na powyższe dzierżawca nieruchomości Zasobu 
może nabyć ją nabyć dopiero gdy były właściciel lub jego spadkobierca nie skorzysta 
z przysługującego mu uprawnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, 

Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, 

Roberta Mamątowa oraz Stanisława Karczewskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o informacje i wyjaśnienia dotyczące działań 

podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolo-
tu prezydenckiego przez stronę rosyjską. Dodatkowo prosimy o informacje, 
w jakim terminie podejmowane były te czynności. Z góry dziękujemy za wnik- 
liwe wyjaśnienia.

Z poważaniem   Henryk Górski 
Grzegorz Wojciechowski  Kazimierz Jaworski 
Marek Martynowski  Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk   Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń   Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski  Stanisław Karczewski

Odpowiedź�

Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego (pismo 

nr BPS/043-23-922/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.) złożone wraz z innymi senatorami 
podczas 23. posiedzenia Senatu RP, dotyczące działań podjętych przez przedstawicieli 
rządu RP w sprawie zwrotu wraku samolotu TU-154M, uprzejmie informuję.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że wrak powinien zostać 
zwrócony stronie polskiej, jako jego właścicielowi, zgodnie z zapewnieniami strony 
rosyjskiej (np. deklaracja ówczesnego Prezydenta FR, D. Miedwiediewa podczas jego 
wizyty w Polsce, w grudniu 2010 r., o zwrocie szczątków samolotu przed pierwszą 
rocznicą katastrofy). Powoływanie się przez Rosję na konieczność zatrzymania wraku 
w celach dowodowych w niezakończonym postępowaniu karnym (prowadzonym przez 
Federalny Komitet Śledczy) traci charakter działania w dobrej wierze po ponad dwóch 
i pół roku od katastrofy.

Od maja 2010 r. MSZ prowadzi własne działania oraz czynnie wspiera polskie 
organy i instytucje państwowe, uczestniczące w badaniu przyczyn katastrofy smoleń-
skiej, m.in.: interweniuje na rzecz terminowej realizacji polskich wniosków o pomoc 
prawną, czy pośredniczy w przekazywaniu korespondencji. Wspomnieć tutaj należy 
przede wszystkim noty dyplomatyczne z 29 kwietnia 2011 r. oraz 29 września 2011 r., 
ponaglające władze rosyjskie do realizacji skierowanych przez prokuraturę RP zapy-
tań o pomoc prawną, w tym zwrotu TU-154 M, a także czarnych skrzynek. Działania 
te będą kontynuowane do czasu zakończenia wszelkich postępowań śledczych i pro-
kuratorskich. Ponadto, kwestia zwrotu wraku była podejmowana podczas bezpośred-
nich rozmów z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej:
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– 5.12.2010 r.: z Prezydentem FR, D. Miedwiediewem, podczas jego wizyty 
w Polsce;

– II 2011 r.: Wiceministrów SZ, H. Litwina i W. Titowa w Moskwie;
– 10.04.2011 r.: Prezydenta RP, B. Komorowskiego z Prezydentem FR, D. Mied-

wiediewem w Smoleńsku;
– 13.10.2011 r.: Wiceministrów SZ, J. Pomianowskiego i W. Titowa w Warszawie;
– 14.12.2011 r.: Ministra Spraw Zagranicznych, R. Sikorskiego w Moskwie;
– 16.01.2012 r.: Wiceministrów SZ, J. Pomianowskiego i W. Titowa w Warszawie;
– 20.05.2012 r.: Premiera RP, D. Tuska z Przewodniczącą Rady Federacji, W. Mat-

wiejenko w Warszawie,
– 20.06.2012 r.: Wiceministrów SZ, K. Pełczyńskiej-Nałęcz i W. Titowa w Moskwie;
– 26.07.2012 r.: Ministrów SZ, R. Sikorskiego i S. Ławrowa (telefonicznie);
– 4–5.12.2012 r.: Min. R. Sikorskiego z Min. S. Ławrowem, podczas posiedzenia 

Rady NATO – Rosja w Brukseli;
– 17.12.2012 r.: Min. R. Sikorskiego z Min. S. Ławrowem w Moskwie (przekazane 

pro memoria w sprawie zwrotu wraku podczas rozmów w Moskwie (Komitet 
Strategii Współpracy).

W kwestii zwrotu wraku TU-154M, w dniu 21 marca 2012 r., Minister R. Sikorski 
wystosował list do Ministra S. Ławrowa, który stanowił oficjalne podsumowanie do-
tychczasowych wysiłków w tej sprawie. W odpowiedzi, Minister S. Ławrow stwierdził, 
że wrak zostanie zwrócony po zakończeniu rosyjskiego śledztwa. W reakcji na tę ko-
respondencję strona polska (MSZ), w dniu 23 maja 2012 r., notyfikowała wolę prze-
prowadzenia rozmów eksperckich o charakterze technicznym, dotyczących warunków 
zwrotu szczątków samolotu specjalnego. Rozmowy przedstawicieli MON odbyły się 
w pierwszych dniach sierpnia 2012 r. w Moskwie i Smoleńsku. Kolejna tura rozmów 
przewidywana jest w II połowie stycznia br.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Wojciecha Skurkiewicza 

oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z oświadczeniem w sprawie drogi Rawa Mazowiecka – 

Opoczno w rejonie skrzyżowania drogi S8. Droga ta nie zapewnia poziomu 
bezpieczeństwa przynajmniej takiego, jak przed budową, a utrudnia, wręcz 
uniemożliwia bezpieczne dojście do szkoły, do sklepu i innych miejsc, z któ-
rych każdy człowiek musi korzystać.

Zwracamy się do Pana Ministra o natychmiastowe podjęcie działań ma-
jących na celu poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi oraz powiado-
mienie nas i mieszkańców o terminie i zakresie tych prac.

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie, czy nie doszło do naruszenia pra-
wa lub interesu mieszkańców w związku z przebudową tej drogi, i powiado-
mienie nas o wynikach. Czy w trakcie projektowania były przeprowadzane 
spotkania z mieszkańcami, a jeśli tak, to jakie były rezultaty?

Proszę też o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie miesz-
kańców skierowanym do mojego biura – pismo w załączeniu.

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Henryk Górski 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow

Odpowiedź�

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt BPS/043-23- 

-923/12, przy którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez senato-
rów: Grzegorza Wojciechowskiego, Henryka Górskiego, Jana Marię Jackowskiego, 
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Kazimierza Jaworskiego i Wojciecha 
Skurkiewicza na 23. posiedzeniu Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., dotyczącego 
drogi Rawa Mazowiecka – Opoczno, przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarząd-
cami dróg są: dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
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dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gmin-
nych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu 
zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, 
jest prezydent miasta.

Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowy-
wanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, 
utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzą-
dzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań 
w zakresie inżynierii ruchu.

W związku z powyższym podkreślenia wymaga fakt, że we właściwości resortu 
transportu oraz GDDKiA leżą kwestie dotyczące realizacji zadań z zakresu budowy 
i przebudowy dróg krajowych. W stosunku do pozostałych kategorii dróg publicznych, 
podmiotami odpowiedzialnymi i właściwymi są ich zarządcy, odpowiednio zarządy wo-
jewództw, powiatów lub wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast).

W odniesieniu do realizacji zadania rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka należy wska-
zać, że zadanie to prowadzone było w systemie Projektuj i Buduj, gdzie Wykonawca 
był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Należy wska-
zać, że przedmiotowy projekt został zakończony a droga oddana do użytku w pełnym 
zakresie w październiku 2012 r.

Parametry techniczne skrzyżowań i zjazdów oraz dróg dojazdowych, wybudowa-
nych w ramach przedmiotowego zadania, zgodne są z wymaganiami określonymi w tym 
zakresie przez przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.), a ich loka-
lizacja jest zgodna z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na 
budowę. Poddawane są również kontroli pod względem przejezdności w odniesieniu 
do pojazdów normatywnych, dla których dana droga jest przeznaczona.

W odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 726 
na odcinku Rawa Mazowiecka – Opoczno, należy wskazać, że zarządcą przedmiotowej 
drogi jest zarząd województwa łódzkiego. W związku z powyższym wszelkie wnioski 
w przedmiotowym zakresie powinny być kierowane do wskazanego podmiotu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, 

Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, Bogdana Pęka, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta Mamątowa

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!
Prosimy Panią Rzecznik o udzielenie nam informacji na temat tego, czy 

w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu 
oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek 
handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis 
został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.

Czy odczytanie takiego oskarżenia, opartego na nieistniejącym przepisie 
karnym, nie narusza konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege?

Czy prokurator bez naruszenia tej fundamentalnej zasady po uchyleniu 
tego przepisu może powiedzieć: oskarżam o czyn określony w artykule, któ-
rego nie ma w prawie karnym?

Z poważaniem   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Henryk Górski 
Marek Martynowski  Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk   Wojciech Skurkiewicz 
Krzysztof Słoń   Robert Mamątow

Odpowiedź�  
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 10.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pytanie zawarte w oświadczeniu złożonym przez Pana senatora 

Grzegorza Wojciechowskiego, wspólnie z innymi senatorami, podczas 23. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 13 grudnia 2012 r., dotyczące dopuszczalności – w świetle unormo-
wań Konstytucji RP – odczytania aktu oskarżenia, opartego na nieistniejącym przepi-
sie karnym, uprzejmie przedkładam następujące stanowisko.

Odczytanie aktu oskarżenia o czyn kwalifikowany jako wyczerpujący znamiona 
przestępstwa określonego w przepisie, który już po wniesieniu tego aktu utracił moc, 
pozostaje bez wpływu na bieg toczącego się postępowania karnego.

Zgodnie treścią art. 71 §2 k.p.k., za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której 
wniesiono oskarżenie do sądu. Istotne jest zatem to, kiedy akt oskarżenia wniesiono do 
sądu, bowiem ten moment rozpoczyna postępowanie sądowe oraz określa jego ramy.

Z kolei granice oskarżenia wyznacza zdarzenie historyczne, na którym oparte jest 
oskarżenie, a nie wskazana w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna (zob. postanowie-
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nie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r., sygn. III KK 97/10), Tak więc 
dopiero po przeprowadzonym postępowaniu, sąd w orzeczeniu kończącym je, winien 
wypowiedzieć się czy czyn zarzucany miał miejsce i czy wobec uchylenia pierwotnie 
występującego w kwalifikacji prawnej przepisu, wyczerpuje on znamiona innego, obo-
wiązującego w dacie czynu, przepisu ustawy karnej. Następnie stosownie do wyniku 
dokonanych ocen winno zapaść stosowne orzeczenie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Kazimierza Jaworskiego, Wojciecha Skurkiewicza 

oraz Roberta Mamątowa

skierowane do prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej

Szanowna Pani Prezydent!
Zwracamy się do Pani Prezydent w imieniu studentów Politechniki Łódz-

kiej, którzy zgłosili protest przeciwko rozszerzeniu strefy płatnego parkowa-
nia (SPP) o ulice otaczające kampusy Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z podjętą 
uchwałą nr XLVII/902/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
strefa płatnego parkowania obejmować będzie wszystkie ulice w pobliżu Po-
litechniki Łódzkiej, tj. al. Politechniki, ul. Żwirki, ul. Wróblewskiego, ul. Wól-
czańską, ul. Czerwoną, ul. ks. I. Skorupki, ul. Stefanowskiego, ul. Radwań-
ską oraz ul. Brzeźną. Proponowane zmiany uderzają bezpośrednio w budże-
ty studentów, stanowiących bardzo liczną, bo ponadstudwudziestotysięcz-
ną grupę społeczną miasta Łodzi, która nie należy do najzamożniejszych. 
Decyzja władz miasta zdumiewa tym bardziej, że podejmują one cały szereg 
działań promujących Łódź jako miasto akademickie. Samorząd Studentów 
Politechniki Łódzkiej zasadnie podnosi argument, iż ta decyzja dyskryminu-
je studentów Politechniki Łódzkiej w stosunku do studentów Uniwersytetu 
Łódzkiego, których zmiany nie dotyczą, ponieważ ulice sąsiadujące z obiek-
tami uniwersytetu nie zostały włączone do SPP.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty sprawy, uprzejmie prosimy Panią 
Prezydent o ponowne rozpatrzenie sprawy i zaniechanie działań zmierzają-
cych do włączenia ulic okalających kampusy Politechniki Łódzkiej do SPP.

Wyrażamy nadzieję, że radni Rady Miejskiej w Łodzi oraz władze mia-
sta przychylą się do postulatów studentów, i z góry dziękujemy za rozważe-
nie tej sprawy.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow

Odpowiedź�

Łódź, stycznia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym oświadczeniem, złożonym przez senatorów Grzegorza 

Wojciechowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta 
Mamątowa, występujących w imieniu studentów Politechniki Łódzkiej protestujących 
przeciwko rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w Łodzi o ulice otaczające kampu-
sy uczelni (znak pisma: BPS/043/23/925/12), uprzejmie informuję, że obecnie zbie-
rane są szczegółowe informacje dotyczące podmiotów, których siedziby znajdują się 
w obszarze łódzkiej SPP. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz zebranego materiału 
zostanie rozważona zasadność wprowadzenia ulgi dla studentów łódzkich uczelni, co 
jednak może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu I kwartału 2013 r.

Z wyrazami szacunku 
 
Hanna Zdanowska



23. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2012 r.268

Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
W związku z pojawiającymi się w mediach oraz powtarzanymi przez po-

lityków zapowiedziami dotyczącymi likwidacji dofinansowania lekcji religii 
w szkołach, zwracam się zapytaniem o plany ministerstwa edukacji w kwe-
stii dalszego nauczania religii oraz projektu umożliwiającego wybór religii 
jako przedmiotu maturalnego.

Głosy przeciwników nauczania religii nasiliły się szczególnie po śmierci 
największego wśród Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II. Wspierani przez 
ogólnopolskie media krytykanci starają się wokół swoich pomysłów stworzyć 
atmosferę ogólnej ich akceptacji przez społeczeństwo. Posługując się nielogicz-
nymi argumentami sugerującymi indoktrynację oraz łamanie praw ucznia, 
próbują w ten sposób kontynuować nieskrępowaną walkę z Kościołem. Na-
uka religii zapewniona została w drodze umowy konkordatowej pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską podpisanej w 1993 r., a utrwalo-
na w art. 53 §4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy jednoznacznie 
określają dobrowolny charakter uczestnictwa w zajęciach religii, pozostawia-
jąc uczniom oraz rodzicom wybór w tej sprawie. Sztandarowym argumentem 
podnoszonym przez przeciwników nauczania religii są koszty prowadzenia 
zajęć, które według różnych źródeł oscylują w granicach 500–600 milio-
nów zł. Nikt z oponentów nie bierze pod uwagę płynących z nauczania religii 
wśród osób młodego pokolenia korzyści, które wiążą się z duchowym rozwo-
jem, a także z kształtowaniem ich tożsamości. Nawet jeżeli w przyszłości mło-
dy człowiek zdecyduje się na wybór innej drogi duchowej, będzie to decyzja 
świadoma, poparta niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem.

W dzisiejszej rzeczywistości, w której większość rodzin prowadzi nie-
ustanną walkę o godny byt, lekcje religii są jedną z nielicznych form pozna-
wania imponderabiliów przez przedstawicieli młodego pokolenia Polaków. 
Należy również zauważyć coraz wyższy poziom edukacji religijnej w szko-
łach, który osiągany jest głównie dzięki dopracowanym programom naucza-
nia oraz coraz większemu doświadczeniu nauczycieli katechetów. Religia 
w szkole jest niezbędną lekcją w procesie rozwijania własnej osobowości. 
Życie w prawdzie, rozwój duchowy oraz wiedza na temat kultury religijnej 
towarzyszącej nam od setek lat nie powinny być wartościami przeliczanymi 
na pieniądze. Niedawno wprowadzone zmiany w sprawie ramowego planu 
nauczania stanowią niepokojący symptom w kwestii nauczania religii, którą 
traktować trzeba w sposób merytoryczny i przemyślany, bez zbędnych emo-
cji wynikających z aktualnej sytuacji politycznej.

W związku z przytoczonymi argumentami proszę o informację, czy minister-
stwo edukacji planuje dalsze zmiany w zakresie nauczania religii w szkołach.

Z poważaniem 
Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 2013.01.02

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie w sprawie finansowania lekcji religii, złożone przez 

Panią Senator Alicję Marię Zając podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grud-
nia 2012 r. (pismo BPS/043-23-926/12 z 19 grudnia br.), uprzejmie przekazuję na-
stępujące wyjaśnienia.
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Organizowanie nauki religii w szkołach publicznych jest regulowane przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-
łach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Przepisy te nie były zmieniane od 1999 r.

Od 1 września 2012 r. obowiązują natomiast nowe przepisy w sprawie ramowych 
planów nauczania. Wejście w życie tych przepisów nie zmieniło jednak statusu przed-
miotów religia i etyka, ani wymiaru godzin przeznaczonych na ich nauczanie, ani 
sposobu ich finansowania.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 2012 r., 
poz. 204), wprowadzają nowy sposób określenia wymiaru godzin (opisowy zamiast ta-
belarycznego). Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały okreś- 
lone w formie załączników do przywołanego rozporządzenia, z których każdy stanowi 
kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły.

Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym 
charakterze. Znajdują się w nim zarówno zajęcia, których wymiar jest określony 
wprost w danym ramowym planie nauczania, jak i zajęcia, których wymiar określają 
inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Do zajęć, których wymiar określają odrębne rozporządzenia, należą: religia, etyka, 
wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język re-
gionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzo-
stwa sportowego. Wymiar zajęć z religii wynika z przepisów §8 przywołanego rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Zarówno jedne, jak i drugie zajęcia w szkole publicznej realizowane są nieodpłat-
nie, co jest zgodne z art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, 
że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

Środki finansowe na pokrycie kosztów organizowania zajęć – w tym zajęć z religii 
– przekazywane są organom prowadzącym szkoły w formie subwencji, na podstawie 
przepisów wydawanego corocznie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy 
obowiązującego od 1 września br. rozporządzenia w sprawie ramowych planów na-
uczania nie mają wpływu na przyjęte zasady finansowania z budżetu państwa zadań 
oświatowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w 2013 r. jest zgodne z dotychczasowymi zasadami. Środki finansowe, które będą 
przekazane organom prowadzącym w ramach subwencji w 2013 r. uwzględniają wy-
nagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli religii.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu


