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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
1 stycznia 2013 r. ma wejść w życie załącznik nr 4a do rozporządzenia 

ministra gospodarki i pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu. Regulacja ta przewiduje zmianę kryteriów składowania od-
padów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów 
z grupy 20 na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
Przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów ko-
munalnych alarmują, że w praktyce zapisy ujęte w rozporządzeniu zablo-
kują możliwość składowania odpadów o określonej wartości energetycznej 
(w rzeczywistości dotyczy to większości odpadów komunalnych).

Idea wprowadzenia do rozporządzenia omawianych kryteriów była 
słuszna i miała zapewnić, że frakcje palne odpadów nie będą składowane 
na składowiskach, a przekazywane do zagospodarowania w spalarniach 
odpadów. Większość przedsiębiorstw zajmujących się dzisiaj gospodarką 
odpadami posiada składowiska odpadów określane jako instalacje za-
stępcze. Posiadają także pozwolenia zintegrowane na prowadzenie takich 
składowisk. Niestety plany budowy spalarni odpadów nie są realizowane 
w zakładanym wcześniej tempie i brakuje tego typu instalacji nie tylko na 
Podlasiu, ale w większości gmin. Regionalne instalacje nie są jeszcze w peł-
ni przygotowane. W wielu gminach nie są nawet rozstrzygnięte przetargi na 
ich projekt czy budowę. Wójtowie i burmistrzowie w wielu przypadkach nie 
wskazali także instalacji, do których należy dostarczyć odpady komunalne.

W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia terminu wejścia w 
życie regulacji ujętej w załączniku nr 4a do obowiązującego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zakłada datę 1 stycznia 2016 r. i wydaje się, że 
jest to data właściwa z uwagi na obecny etap inwestycji w budowę spalarni.

W takiej sytuacji do czasu uruchomienia nowego systemu gospodarki 
odpadowej, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., przedsiębiorstwa 
będą mogły składować odpady na istniejących składowiskach bez koniecz-
ności szukania nowych miejsc zdeponowania odebranych odpadów.

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Oddowiedd�

Warszawa, 23 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Arłukowicza pod-

czas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r., uprzejmie informuję, że 
w dniu 11 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do skła-
dowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38), które przesunęło na 
dzień 1 stycznia 2016 r. termin wejścia w życie kryteriów dopuszczania do składowania 
odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów z grupy 20.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Grażyna Henclewska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Dotarła do mnie niepokojąca informacja pochodząca od osoby niepełno-

sprawnej, ubiegającej się o dofinansowanie studiów z programu Student II, pro-
wadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
dotycząca procedury podpisywania umów przez beneficjentów programu.

Osoby niepełnosprawne, które dostały pismo informujące o terminie 
podpisania umowy o dofinansowanie, zostały potraktowane w sposób 
krzywdzący i daleki od jakichkolwiek standardów, które taka instytucja jak 
PFRON powinna reprezentować. Pisma informujące o terminie podpisania 
umowy wysłane zostały w środę 5 grudnia bieżącego roku, przy czym termin 
podpisania umowy wyznaczony został na dzień 10 grudnia 2012 r.; jedno-
cześnie przekazano pouczenie, że niezgłoszenie się do podpisania umowy 
w wyznaczonym terminie poczytuje się za rezygnację z dofinansowania.

Zwracam uwagę Pana Ministra na kilka istotnych w tej sytuacji okolicz-
ności. Przede wszystkim nie uwzględniono, wyznaczając termin podpisania 
umowy, specyficznej sytuacji beneficjenta, to jest osoby niepełnosprawnej, 
która chcąc dostać dofinansowanie, jest zmuszona w ciągu drastycznie krót-
kiego terminu (w najlepszym przypadku dwóch dni, o ile w ogóle odebrała 
przesyłkę listowną zawierającą informację o wyznaczonym terminie) zorga-
nizować technicznie swoją obecność w miejscu podpisania umowy. Wiąże 
się to z nagłą zmianą planów, nie tylko swoich, ale niejednokrotnie osoby, 
której pomoc jest niezbędna, na przykład do transportu. Co więcej, na kry-
tyczną uwagę zasługuje wskazanie miejsca podpisania umowy, którym jest 
oddział właściwy dla położenia uczelni, a nie miejsce zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej. Skutkuje to dodatkowym utrudnieniem w komunikacji 
i organizacji. Umowa taka mogłaby być podpisana w jednostkach zajmu-
jących się działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych czy nawet w domu 
osoby niepełnosprawnej (na przykład korespondencyjnie). Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działając na podstawie przepi-
sów, zobowiązany jest do dokonywania doręczeń zgodnie z prawem, czego 
opisana praktyka jest zaprzeczeniem.

Wszystkie opisane regulacje sprawiają, że osoba niepełnosprawna spo-
tyka się z barierami administracyjnymi ze strony instytucji powołanej do 
celów wprost odmiennych.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Jaka jest skala opisanego problemu?
2. Czy osobom niepełnosprawnym przysługują środki prawne dochodze-

nia zawarcia umowy o dofinansowanie, jeśli ze względu na niewłaściwą 
procedurę doręczeń uchybią terminowi podpisania umowy?

3. Czy wskazane uchybienie było przedmiotem kontroli działalności 
PFRON?

Z wyrazami szacunku 

Grzegorz Czelej

Oddowiedd�

Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 20 grudnia 

2012 r., znak: BPS/043-24-928/12, oświadczenie senatorskie Pana Senatora Grze-
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gorza Czeleja, złożone podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r., 
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 
przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do 
rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Program, tak jak pozostałe 
programy PFRON, służy przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych.

W roku akademickim 2011/2012 w ramach ww. programu zawarto 13 625 umów 
dofinansowania na łączną kwotę 60.411.959,55 zł.

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, wprowadził w pilotażowym programie „Aktywny 
samorząd”, którego realizatorem są samorządy powiatowe, Moduł II – pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Tym samym zostały uproszczone za-
sady zawierania umów o dofinansowanie kosztów nauki poprzez zmianę miejsca 
podpisywania umów z Oddziału PFRON właściwego dla siedziby szkoły na powiat 
właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Rozwiązanie to powinno ułatwić 
beneficjentom załatwianie formalności związanych z udzielonym ze środków PFRON 
wsparciem.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu



24. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r.12

Oświadczenie senatorów Doroty Czudowskiej, 
Waldemara Kraski, Macieja Klimy, Bogdana Pęka, 

Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wiesława Dobkowskiego, Alicji Zając, 

Kazimierza Wiatra, Władysława Ortyla, 
Stanisława Karczewskiego, Janiny Sagatowskiej, 
Michała Seweryńskiego, Grzegorza Biereckiego, 

Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza, 
Stanisława Koguta, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Mieczysława Gila, 
Grzegorza Czeleja, Wojciecha Skurkiewicza, 

Bohdana Paszkowskiego, Przemysława Błaszczyka, 
Jerzego Chróścikowskiego, Beaty Gosiewskiej, 

Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego 
oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Z przykrością odnosimy się do niezrozumiałej dla nas decyzji Pana Mar-

szałka i przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Piotra Zientar-
skiego o niedopuszczeniu pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania 
hołdu wybitnemu patriocie księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego 
śmierci. Projekt tej uchwały wraz z podpisami został złożony w gabinecie 
marszałka Senatu 9 listopada bieżącego roku, a 15 listopada został skiero-
wany do właściwej komisji.

Kończy się obchodzony w Polsce Rok Księdza Piotra Skargi. Wielu sena-
torów, nie tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, widziało zasadność 
uczczenia pamięci tak wybitnego Polaka, który już przed wiekami przestrze-
gał polityków przed zgubnymi dla Rzeczypospolitej i jej obywateli skutkami 
egoizmu, pychy i chciwości. Spuścizna księdza Skargi nigdy nie powinna być 
lekceważona w Polsce, zwłaszcza w polskim parlamencie. Z tego względu 
przyjęcie przez Senat uchwały przypominającej dokonania Piotra Skargi jest 
ze wszech miar uzasadnione. Przypominamy panu marszałkowi i Wysokiej 
Izbie treść projektowanej uchwały.

„W Roku Księdza Piotra Skargi, w czterechsetlecie Jego śmierci, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć Wielkiego Polaka, wybitnego 
patrioty i kaznodziei, dobroczyńcy, autora słynnych «Kazań sejmowych».

Ks. Piotr Skarga (właściwie Piotr Powęski) urodził się 2 lutego 1536 r. 
w Grójcu, zmarł 27 września 1612 r. w Krakowie i został pochowany w Ko-
ściele św. Piotra i Pawła w tym mieście. Był twórcą pierwszych w Polsce or-
ganizacji charytatywnych jak Bractwo Miłosierdzia, Skrzynka św. Mikołaja, 
Bank Pobożnych i fundusz posagowy dla panien.

Ale ten wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pi-
sarz najbardziej wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego 
dokonaną w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlit- 
wą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Wciąż aktualne są te słowa «Modlitwy za Ojczyznę» Ks. Piotra 
Skargi: «Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką 
miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludo-
wi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij 
Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by we-
dle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie mogli 
kierować».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci postać Księdza Piotra Skargi, a jego 
przesłanie przypomina obecnemu i przekazuje przyszłym pokoleniom. Świa-
domi wszelkich trudności, jakie nasze Ojczyzna i Naród obecnie przeżywają, 
w słowach Księdza Piotra Skargi znajdujemy wskazanie, jak politycy polscy 
postępować powinni”.
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Cóż w tym tekście było takiego, że skłoniło Państwa do tego, by wstrzy-
mać jego procedowanie?

Dorota Czudowska Stanisław Gogacz 
Waldemar Kraska  Stanisław Kogut 
Maciej Klima  Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk  Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk  Mieczysław Gil 
Grzegorz Wojciechowski Grzegorz Czelej 
Wiesław Dobkowski Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając  Bohdan Paszkowski 
Kazimierz Wiatr  Przemysław Błaszczyk 
Władysław Ortyl  Jerzy Chróścikowski 
Stanisław Karczewski Beata Gosiewska 
Janina Sagatowska Robert Mamątow 
Michał Seweryński Marek Martynowski 
Grzegorz Bierecki  Andrzej Matusiewicz 
Henryk Cioch

Oddowiedd�

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Od razu odpowiadam, ponieważ jest to oświadczenie skierowane do mnie. Ja po-

stępuję zgodnie z regulaminem. Jeżeli będzie sprawozdanie komisji, to oczywiście 
wprowadzę to do porządku obrad. Takiego…

(Senator Stanisław Karczewski: Można, Panie Marszałku?)
Nie, nie można, Panie Senatorze.
Nie udzielam państwu głosu.
(Senator Stanisław Karczewski: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma debaty 

nad oświadczeniami. Dziękuję.)
To nie jest debata, to jest oświadczenie skierowane do mnie, więc odpowiadam od 

razu, z tego miejsca, gdzie siedzę.
Proszę pana senatora Stanisława Gogacza o zabranie głosu i wygłoszenie oświad-

czenia.
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o zmianę przepisów do-

tyczących ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 276 
z późn. zm.).

Instytucje obowiązane, które powinny wspierać władze państwowe 
w walce z niszczącym gospodarkę procederem prania pieniędzy, nierzad-
ko obawiają się kar administracyjnych. Odniesienie do różnych typów in-
stytucji obowiązanych jest w ustawie różne. Absurdem byłoby twierdzenie, 
iż w praktyce duży bank jest taką samą instytucją jak mała fundacja, co 
w ustawie nie jest uszczegółowione. Wadą ustawy jest to, iż jedynie w bar-
dzo wąskim zakresie różnicuje instytucje obowiązane.

Problemem jest także definicja transakcji. Jak mówi ustawa, transakcją 
jest w szczególności każde przeniesienie własności lub posiadania wartości 
majątkowych, a wartością majątkową – każde prawo zbywalne. Tak szeroki 
zakres definicji powoduje, że niepewność co do prawa musi być ogromna i od-
wrotnie proporcjonalna do wielkości instytucji obowiązanej. Im mniejsza jest 
instytucja, tym bardziej się obawia, że źle rozpozna, czym jest transakcja.

Ustawa wymaga rzetelnej nowelizacji. Należy w znacznym stopniu za-
węzić definicje zdarzeń prawnych uznawanych za transakcje oraz odniesie-
nia do różnych typów instytucji obowiązanych. To samo dotyczy odpowiedzi 
na pytanie, jakie typy transakcji powinny być rejestrowane przez określo-
ne rodzaje instytucji finansowych. Przykładowo, instytucja obowiązana nie 
musi rejestrować transakcji bezgotówkowej, jeśli wobec zlecającego musi za-
stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności go zidentyfi-
kować i zweryfikować, czyli dążyć do ustalenia beneficjenta rzeczywistego, 
a więc podmiotu, który stoi za zleceniodawcą przelewu bankowego na konto 
fundacji. Fundacja co prawda nie musi zarejestrować transakcji bezgotów-
kowej, ale wobec przelewającego na jej rachunek pieniądze musi zastosować 
środki bezpieczeństwa finansowego, czyli zgromadzić dane bardzo podobne 
jak w przypadku rejestracji. Zwolnienie od obowiązku stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego zawarte w ustawie jest po prostu zbyt wąskie 
i nie obejmuje fundacji.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez fundację w od-
niesieniu do klientów, którzy przelewają pieniądze na rachunek tejże funda-
cji, to czysta abstrakcja, a mówiąc precyzyjniej, obowiązek niewykonalny. 
Korekta takiego stanu rzeczy wymaga interwencji prawodawcy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oddowiedd

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do Oświadczenia pana senatora Roberta Dowhana złożonego na 

24. posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r., w którym zaapelował o zmianę 
przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą, w kontekście obowiązków nałożonych jej przepisami na fundacje, Minister 
Finansów przedstawia poniższe stanowisko.

Fundacje zostały włączone do katalogu instytucji obowiązanych w maju 2004 r. 
Od samego początku obowiązywały je wszystkie przepisy ustawy z obowiązkiem reje-
stracji transakcji włącznie. Również definicja transakcji od 2004 r. nie uległa istotnym 
modyfikacjom, co powoduje, że wypracowywana od lat w tym zakresie praktyka nie 
straciła na aktualności. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że w odróż-
nieniu od np. banków katalog transakcji realizowanych przez fundacje jest stosunko-
wo ograniczony. Generalnie można wyróżnić cztery rodzaje transakcji przeprowadza-
nych przez fundacje, które podlegają obowiązkowi rejestracji (w przypadku, gdy ich 
wartość przekroczy równowartość 15.000 EUR):

1) fundacja otrzymuje darowiznę w formie gotówki;
2) fundacja otrzymuje wartości majątkowe w formie innej niż gotówka;
3) fundacja przekazuje środki w formie gotówki;
4) fundacja przekazuje wartości majątkowe w formie innej niż gotówka.
Fundacje mają także obowiązek rejestracji wszystkich transakcji, o których mowa 

w art. 8 ust. 3 i 3a ustawy (tzw. transakcje podejrzane). Obowiązkowi rejestracji nie 
podlegają przelewy przychodzące na konto bankowe fundacji, a także przelewy wycho-
dzące z rachunku bankowego fundacji – obowiązek rejestracji tych transakcji spoczy-
wa na banku, w którym fundacja lub podmiot zlecający transakcję na rzecz funda-
cji posiada rachunek. Zwolnione z obowiązku rejestracyjnego są również transakcje 
związane z gospodarką własną fundacji (zgodnie z art. 8 ust. 1e pkt 4 ustawy).

Analiza przedstawionych powyżej uwarunkowań prawnych wskazuje, że w przy-
padku fundacji nie powinny występować problemy z interpretacją pojęcia „transakcji” 
dla celów rejestracyjnych.

Klientami fundacji są wszystkie osoby fizyczne i podmioty, z którymi fundacja ma 
podpisane umowy, zarówno darczyńcy, jak i osoby lub podmioty otrzymujące wspar-
cie od fundacji. Fundacje stosują środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku 
do swoich klientów na podstawie art. 8b ust. 4 pkt 1 ustawy, czyli przy zawieraniu 
umowy z klientem.

Również, zgodnie z wymową art. 8b ust. 4 pkt 2 ustawy, za klienta fundacji można 
uważać także podmiot, z którym fundacja nie zawarła uprzednio umowy, ale otrzyma-
ła lub przekazała na jego rzecz dofinansowanie o wartości przekraczającej równowar-
tość 15.000 EUR.

Nie jest precyzyjną teza postawiona w Oświadczeniu złożonym przez senatora 
Roberta Dowhana, że wobec podmiotu przelewającego środki na rachunek bankowy 
fundacji fundacja musi zastosować środki bezpieczeństwa finansowego, czyli zgro-
madzić dane bardzo podobne, jak w przypadku rejestracji transakcji. W takiej sytu-
acji obowiązek zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego ma zastosowanie 
(w oparciu art. 8b ust. 4 pkt 2 ustawy) w przypadku osób lub podmiotów, z którymi 
fundacja nie posiada żadnej umowy, ale otrzymała lub przekazała na rzecz tych osób 
lub podmiotów dofinansowanie o wartości przekraczającej równowartość 15.000 EUR, 
tj. około 62.000 zł (w praktyce przypadki przekazywania kwot w ww. wysokości bez 
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jakichkolwiek wcześniejszych umów praktycznie się nie zdarzają). Środki bezpieczeń-
stwa finansowego są ponadto stosowane w każdym przypadku, gdy zaistnieje podej-
rzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu albo wątpliwość, czy otrzymane 
wcześniej dane są prawdziwe lub pełne.

Przepisy ustawy obejmują wiele instytucji obowiązanych, co powoduje, że ich obo-
wiązki zdefiniowane zostały, jako zasady generalne skierowane do wszystkich kate-
gorii instytucji obowiązanych. Wydaje się, że zawężenie w znacznym stopniu defini-
cji zdarzeń prawnych uznawanych za transakcje oraz odniesienia do różnych typów 
instytucji obowiązanych może spowodować istotny chaos interpretacyjny, co biorąc 
pod uwagę wypracowaną już praktykę mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację 
ustawowych obowiązków przez instytucje obowiązane.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca, 
ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Apeluję o przyspieszenie procesu nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) 

nazwy Łagów-Zdrój. Gmina Łagów od lat stara się o dopisanie do nazwy 
najsłynniejszego lubuskiego kurortu wyrazu „Zdrój”. Zmiana nazwy z pew-
nością przyczyni się do zwiększenia dochodu gminy i jednocześnie będzie 
promować województwo lubuskie na tle innych województw posiadających 
miejscowości cieszące się mianem kurortów leczniczych.

Szczegółowa charakterystyka miasta pozwala na uznanie Łagowa za 
miejscowość uzdrowiskową. Informacje w niej przedstawione wskazują 
konkretne miejsca, które pozwalają na wykorzystanie naturalnych surow-
ców leczniczych i klimatu. Dziś Łagów kojarzy się przede wszystkim z dwo-
ma jeziorami o kryształowej wodzie, rycerskim zamkiem joannitów i Lubu-
skim Latem Filmowym, na które co roku zjeżdżają artyści z Polski i Europy. 
Każdy, kto gościł w Łagowie, ma w pamięci przepiękny teren pełen lasów 
i zwierzyny. Żyją tam orły bieliki, sowy puchacze, wydry czy żurawie. Wokół 
miasteczka rozciąga się Łagowski Park Krajobrazowy. Badacze udowodnili 
także, iż ponad tysiąc metrów pod ziemią, między Łagowem a Łagówkiem, 
wzdłuż Jeziora Trześniowskiego, znajdują się złoża wody solankowej.

Plany powstania uzdrowiska w Łagowie powstały już w latach 70. Za-
mierzano wybudować tam sanatorium, ale do realizacji założeń nigdy nie do-
szło. Dziś z prywatnej inicjatywy powstaje w Łagowie profesjonalna pijalnia 
wody termalnej. Woda może zostać wykorzystana do celów kąpielowych, ale 
także do picia.

Jako Lubuszanin niejednokrotnie byłem gościem miasta Łagów. Uważam, 
iż przyspieszenie procedury uznania go za miejscowość uzdrowiskową przy-
czyni się do wzrostu atrakcyjności regionu. W pełni popieram tę inicjatywę.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 18.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana, przekazane pismem 

z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24-931-MŚ/12, w sprawie przyspieszenia 
procesu nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) nazwy Łagów-Zdrój, 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 w sdrawie oświadczenia 
senatora Roberta Dowhana dotyczącego drzysdieszenia drocesu 

nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) nazwy Łagów-Zdrój, 
złożonego dodczas 24. dosiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r.

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Roberta Dowhana w sprawie przyspiesze-
nia procesu nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) nazwy Łagów-Zdrój i uznania go 
za miejscowość leczniczą informuję, że wymieniona w oświadczeniu prośba wykracza 
poza zakres kompetencji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Wyjaśniam przy tym, że sprawy z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w tym 
również nadanie miejscowości statusu uzdrowiska oraz możliwość dodania do nazwy 
miejscowości odpowiednio wyrazu „zdrój”, regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, poz. 651), które leżą w kompe-
tencji Ministra Zdrowia. Zmiana nazwy miejscowości odbywa się przy tym pod nad-
zorem Ministra Administracji i Cyfryzacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612). Zaznaczam przy tym, że zarówno nadawanie obszarowi 
statusu uzdrowiska, jak też zmiana nazwy miejscowości, następuje na wniosek właś-
ciwej gminy.

Jednocześnie informuję, zgodnie z właściwością Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych, że w miejscowości Łagów udokumentowano występowanie wód pod-
ziemnych, mineralnych o temperaturze 20,8o C. Decyzją Prezesa Centralnego Urzę-
du Geologii z dnia 17 maja 1975 r. (znak: KDH/013/3963/75) została zatwierdzona 
dokumentacja geologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, mi-
neralnych dla odwiertu Łagów Lubuski IG-1 w ilości 5 m3/h. Tym samym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), ww. wody podziemne posiadają cechy charaktery-
styczne zarówno dla wód leczniczych jak i termalnych.

Ponadto informuję, że według posiadanej wiedzy opisane ujęcie nie było dotych-
czas eksploatowane.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. BPS/043-24-931-MAC/12), 

dotyczącego oświadczenia Senatora RP Pana Roberta Dowhana w sprawie przyśpie-
szenia procesu nadania miastu Łagów nazwy Łagów-Zdrój, uprzejmie informuję, że 
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowo-
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ści i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) urzędowa nazwa 
miejscowości jest ustalana, zmieniana bądź znoszona na wniosek rady gminy, na któ-
rej obszarze jest położona. Przedmiotowy wniosek powinien być skierowany do Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem właściwego wojewody. Następnie jest 
on rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficz-
nych (KNMiOF). Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez KNMiOF projektowana zmiana 
zamieszczana jest w projekcie rozporządzenia ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia roku następnego.

W związku z powyższym, pragnę poinformować, że do dnia 8 stycznia 2013 r. nie 
wpłynął do urzędu wymagany wniosek, dlatego też Minister Administracji i Cyfryzacji 
nie może się wypowiedzieć w przedstawionej przez Pana Senatora sprawie.

Z kolei odrębnym tematem jest kwestia nadawania określonemu obszarowi statu-
su uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z art. 42 usta-
wy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, 
z późn. zm.) status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej nadaje 
danemu obszarowi oraz pozbawia takiego statusu Rada Ministrów, na wniosek mini-
stra właściwego do spraw zdrowia. W związku z tym faktem właściwym do udzielenia 
odpowiedzi w tym zakresie pozostaje Minister Zdrowia.

Z poważaniem 
 
Magdalena Młochowska

Oddowiedd�  
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2013.01.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Roberta Dowhana 

w sprawie przyspieszenia procesu nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) nazwy Ła-
gów-Zdrój, otrzymane przy piśmie z dnia 20 grudnia 2013 r. znak BPS-04-24-931-
-MZ/12, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651), zwanej dalej ustawą 
uzdrowiskową, wyraz „Zdrój” może być dodany do nazwy miejscowości, która posiada 
status uzdrowiska. Miejscowość Łagów takiego statusu nie posiada i nigdy wniosku 
o przyznanie takiego statusu nie złożyła.

Zasady przyznawania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej 
określone są w art. 39, 40 oraz 41 ustawy uzdrowiskowej.

Zgodnie z powyższymi zapisami status uzdrowiska może być nadany obszarowi, 
który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców leczniczych o potwier-
dzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
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2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach 
określonych w ustawie;

3) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego;

4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania;
5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę 
odpadami;

6) posiada odpowiedni obszar z obowiązującymi w ustawie uzdrowiskowej wskaź-
nikami terenów zieleni, na którym można wydzielić 3 strefy ochrony uzdrowi-
skowej.

Do wystąpienia o uzyskanie statusu uzdrowiska uprawniona jest Gmina, która 
występując o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska jest obowiązana do uzyskania 
potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwo-
ści leczniczych klimatu w formie świadectwa wydanego przez jednostkę uprawnioną.

Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowi-
ska, w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym 
obszarze, sporządza operat uzdrowiskowy w formie pisemnej i graficznej. Część opi-
sową operatu uzdrowiskowego sporządza się również w formie elektronicznej. Doku-
mentacja ta uwzględnia w szczególności:

1) nazwę gminy;
2) określenie obszaru, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdro-

wiska;
3) opis zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, z uwzględnieniem po-

szczególnych stref ochronnych uzdrowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz działalność rekrea-
cyjno-wypoczynkową i lecznictwo uzdrowiskowe;

4) określenie projektowanych stref ochronnych wraz z określeniem koniecznych 
do zachowania terenów zielonych oraz określeniem czynności zabronionych 
w poszczególnych strefach ochronnych;

5) opis właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości 
leczniczych klimatu;

6) świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców lecz-
niczych i właściwości lecznicze klimatu;

7) informacje na temat działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie;

8) wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazań dla przyszłego uzdrowiska;
9) opis istniejących obszarów i terenów górniczych ze wskazaniem, zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ich wyznaczonych granic lub 
projektowanego położenia, nazwy kopaliny głównej oraz towarzyszącej;

10) informacje o ujęciach wody, sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalniach ście-
ków, gospodarce odpadami oraz o mogących wystąpić zagrożeniach ekolo-
gicznych;

11) informacje o stanie czystości powietrza oraz natężeniu hałasu, opracowane 
zgodnie z odrębnymi przepisami;

12) studium zagospodarowania przyszłej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej;
13) datę sporządzenia i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Cześć graficzna operatu uzdrowiskowego obejmuje mapy obszaru, któremu ma 

zostać nadany status uzdrowiska z zaznaczeniem poszczególnych planowanych stref 
ochronnych oraz graficznym przedstawieniem ww. informacji.

Gmina przesyła operat uzdrowiskowy Ministrowi Zdrowia w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków koniecznych do nadania statusu uzdrowiska przez obszar, dla 
którego sporządzono operat uzdrowiskowy. Stwierdzenie, w oparciu o przesłany operat 
uzdrowiskowy, spełnienia ww. warunków następuje w drodze decyzji o potwierdzeniu 
możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporzą-
dzono operat uzdrowiskowy. Rada gminy, po uzyskaniu powyższej decyzji uchwala, 
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na podstawie operatu uzdrowiskowego, statut uzdrowiska w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów. Minister Zdrowia, po potwierdzeniu 
spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska wy-
stępuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdro-
wiska w drodze rozporządzenia określając:

1) nazwę uzdrowiska albo nazwę obszaru ochrony uzdrowiskowej,
2) granice obszaru uzdrowiska albo granice obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W celu uzyskania szczegółowych danych, pozwalających na uruchomienie proce-

su związanego z pracami w celu uzyskania statusu uzdrowiska, proponuję aby przed-
stawiciel gminy Łagów skontaktował się z Wydziałem ds. Uzdrowisk w Departamencie 
Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie Polacy mieszkający w Kołomyi na Ukrainie, zorga-

nizowani w Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie”, w sprawie nekropolii 
polskiej w Kołomyi. Ma ona ponad dwieście dwadzieścia lat, położona jest 
w samym centrum miasta, liczy ponad tysiąc sześćset grobowców. W roku 
1999 była przeznaczona do likwidacji, ale dzięki współpracy z Telewizją 
Wrocław zebrano na Dolnym Śląsku fundusze, które pozwoliły ogrodzić 
cmentarz, zamontować bramę i uporządkować nekropolię. 26 września 
2004 r. cmentarz został ponownie poświęcony.

Gospodarzem terenu jest rzymskokatolicka parafia kierowana przez 
księdza Piotra Małego. Pieczę nad grobami sprawuje Towarzystwo Kultury 
Polskiej „Pokucie”. Od trzech lat cmentarz jest remontowany w ramach ak-
cji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W październiku Towarzystwo 
Kultury Polskiej „Pokucie” otrzymało wiadomość, że z inicjatywy marszał-
ka województwa dolnośląskiego Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej we 
Wrocławiu na przełomie marca i kwietnia 2013 r. przeprowadzi porządki na 
cmentarzu. Polacy z Kołomyi są zdziwieni i zasmuceni tym, że na cmentarzu 
pojawiła się grupa, która bez porozumienia z parafią i towarzystwem przy-
stąpiła do wycinki drzew. Wycinane są zdrowe, zabytkowe drzewa, głównie 
dęby i buki. Prośby proboszcza, aby je zostawić, a jeśli już stała się szkoda, 
to przeznaczyć na ławki do kościoła, są ignorowane. Wygląda to tak – jak 
piszą Polacy z Kołomyi – jakby wycinającym nie chodziło o robienie porząd-
ków, a tylko o pozyskanie drewna. I dalej Polacy z Kołomyi piszą tak: cmen-
tarz w Kołomyi wymaga wielu działań, każda inicjatywa związana z jego ra-
towaniem warta jest poparcia, w tym jednak wypadku jest to wyrządzanie 
szkody, a nie czynienie dobra.

Polacy z Kołomyi proszą, żeby w przyszłości wszystkie decyzje dotyczą-
ce cmentarza były uzgadniane z parafią rzymskokatolicką i Towarzystwem 
Kultury Polskiej „Pokucie”.

W związku z zaprezentowaną sytuacją proszę Pana Ministra o zajęcie 
stanowiska.

Stanisław Gogacz

Oddowiedd�

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Gogacza (pismo nr BPS/043- 

-24-932/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) złożone podczas 24. posiedzenia Senatu RP, 
w sprawie nekropolii polskiej w Kołomyi na Ukrainie, uprzejmie informuję.

Problem podniesiony przez Pana Senatora jest znany Ministerstwu Spraw Za-
granicznych z pisma Pani Stanisławy Patkowskiej-Kołysenko, otrzymanego w dniu 
27 grudnia 2012 r. przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. List Pani Prezes jest 
niewątpliwie podyktowany troską o dobro cmentarza w Kołomyi, którym Towarzy-
stwo Kultury Polskiej „Pokucie” opiekuje się od kilkunastu lat. Jednak przedstawiona 
w nim sytuacja wymaga dalszych wyjaśnień.
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Wiosną 2012 r. do Konsulatu kilkakrotnie zgłaszano skargi na bardzo niedobry stan 
nekropolii. Potwierdziła to wizyta Konsula, Kierownika Wydziału Współpracy z Polakami 
na Ukrainie, w lipcu ubiegłego roku. Ten ośmiohektarowy cmentarz, położony w samym 
sercu miasta, jest zarośnięty drzewami, z których część jest uschnięta, a wiele innych 
– wskutek braku opieki, zwłaszcza w okresie ZSRR – wyrosło na złym podłożu. W efek-
cie, korzenie uszkodziły nagrobki, a same drzewa grożą upadkiem. W wielu miejscach 
wyrosły zarośla i krzewy. Z 1600 nagrobków nie więcej niż 30 proc. pozostało w całości, 
a ok. 30 proc. jest tak zrujnowanych, że raczej nie ma szans na odrestaurowanie.

W Kołomyi mieszka zaledwie kilkaset osób oficjalnie przyznających się do polskie-
go pochodzenia. Są one skupione przy parafii katolickiej oraz w dwóch organizacjach: 
TKP „Pokucie” oraz w Polskim Towarzystwie Kulturowym im. A. Mickiewicza. Obie 
instytucje starają się dbać o cmentarz. Wiodącą rolę niewątpliwie odgrywa „Pokucie”, 
ale niewystarczające siły i środki nie pozwalają na właściwą opiekę nad całym tere-
nem nekropolii.

Obie organizacje korzystają z pomocy z Polski, w tym udzielonej przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Kresów z Wrocławia oraz TVP Wrocław. Dzięki wspólnym wysiłkom 
udało się, przede wszystkim, uratować cmentarz od całkowitej likwidacji, planowanej 
przez lokalne władze w 1999 r. Teren został ogrodzony murem, który jednak – na sku-
tek podmywania przez rzekę, ma obecnie ponad stumetrową wyrwę. Oczyszczonych 
zostało kilkadziesiąt nagrobków i fragment części wojskowej nekropolii. Prace przy 
cmentarzu miały jednak zawsze charakter dorywczy.

Latem ubiegłego roku, Pani Stanisława Kołysenko sygnalizowała potrzebę bar-
dziej efektywnego działania. Dzięki zgłoszonemu jesienią przez Konsulat, projektowi 
przeprowadzenia prac porządkowych na najbardziej zdewastowanych nekropoliach, 
placówka otrzymała środki z MSZ i w dniu 8 listopada 2012 r. zawarła umowę z firmą 
„ABM WSCHÓD” z Tarnowa, na przeprowadzenie ekspertyzy stanu cmentarzy w kilku 
miejscowościach, m.in.: Sokal, Wielkie Mosty, Sądowa Wiśnia, jak również w Kołomyi. 
Firma zobowiązała się także do wykonania najbardziej potrzebnych prac interwencyj-
nych. Jej przedstawiciele skontaktowali się z osobami zainteresowanymi sytuacją ne-
kropolii w Kołomyi, w tym z proboszczem, prezesami obu organizacji polonijnych oraz 
z władzami lokalnymi. Natomiast, Konsulat wystosował prośbę o zgodę na wycięcie 
45 drzew zagrażających bezpieczeństwu, skierowaną do miejscowych władz, ponieważ 
formalnie cmentarz jest własnością komunalną.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, planowaną wycinkę drzew postano-
wiono ograniczyć do maksymalnie 10 sztuk i przeprowadzić ją przed nadejściem se-
zonu zimowego. Jednak prace zostały rozpoczęte dopiero na początku grudnia, m.in. 
ze względu na brak dobrego kontaktu z Przewodniczącą „Pokucia”. W końcowej fazie 
przygotowań, Pani Prezes odmówiła zgody na spotkanie z organizatorem prac, dlatego 
też wycięto tylko 5 drzew. Drewno po tej wycince pozostało na cmentarzu. Niektóre 
pnie wyglądają z pozoru na zdrowe, ale w rzeczywistości są w większości spróchniałe 
lub chore i nadają się tylko na potrzeby opałowe, a nie na przeróbkę na meble.

W dniu 5 stycznia br., Konsul M. Orlikowski, wraz z przedstawicielem firmy ABM, 
złożył wizytę w Kołomyi. Podczas spotkania z proboszczem parafii, ks. Piotrem Małym 
oraz Panią S. Kołysenko zostały omówione wszystkie sporne kwestie. W jego efekcie 
podjęto decyzję, które z pozostałych i przeznaczonych do wycinki drzew zostaną usu-
nięte w pierwszej kolejności. Ustalono również, że TKP „Pokucie” i parafia skonsultują 
z fachowcami sprawę dalszego wykorzystania drewna po wycince.

W tej sytuacji zachęcamy organizacje polonijne do utrzymywania bieżącego kon-
taktu z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, co powinno pozwolić na skuteczniej-
szą koordynację działań w tej ważnej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Grzyba, 
Stanisława Jurcewicza oraz Jana Michalskiego

skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego

Szanowny Panie Prezesie!
Niedawno Senat wprowadził bardzo istotną poprawkę do ustawy – Pra-

wo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (DzU z dnia 19 listopada 2012 r.), znacząco rozwiązującą problem 
wyłaniania zleceniobiorcy ze względu na jakość, rzetelność czy terminowość 
realizacji inwestycji przez przystępującego do przetargu w procedurze zamó-
wienia publicznego. 

Należy zaznaczyć, że niestety zdarzają się sytuacje, że konsorcjum po-
wstałe na potrzeby określonego przetargu składa się z przedsiębiorców bę-
dących w stanie upadłości lub likwidacji. Ustawa nie przewiduje mechaniz-
mów eliminacji tego rodzaju zagrożeń, które niejednokrotnie uniemożliwiają 
prawidłową i terminową realizację zadania, cała zaś odpowiedzialność za 
niewykonanie zadania spada na inwestora, czyli jednostkę administracji 
publicznej czy innych inwestorów. Wobec powyższego należałoby poczynić 
kroki legislacyjne pozwalające wyeliminować te nieprawidłowości, chociaż-
by w formie obowiązkowych dodatkowych gwarancji bankowych dla kon-
sorcjów, w których chociażby jeden z uczestników jest w stanie likwidacji 
lub upadłości.

Czy w ramach SIWZ można żądać informacji o sytuacji właścicielskiej, 
strukturze kapitału oraz aktualnej sytuacji finansowej, prawnej podmiotu, 
na przykład konsorcjum udziałowców przystępujących do przetargu?

Z poważaniem 
Andrzej Grzyb 
Jan Michalski 
Stanisław Jurcewicz

Oddowiedd�  
WICEPREZESA URZĘDU 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warszawa, 1.02.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrze-

ja Grzyba, Pana Jana Michalskiego i Pana Stanisława Jurcewicza złożone w dniu 
20 grudnia 2012 r. podczas 24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
kazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. 
(znak: BPS/043-24-933/12), dotyczące kwestii udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego podmiotów tworzących konsorcjum, w ramach którego, co 
do jednego z przedsiębiorców ogłoszono upadłość lub likwidację oraz potrzeby podję-
cia prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
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blicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej zwanej „ustawą Pzp”, które 
wyeliminowałyby nieprawidłowości związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego ww. podmiotów, które nie dają rękojmi należytej i terminowej 
realizacji umowy, uprzejmie informuję, co następuje.

I. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zasady i warunki odnoszące się 
do wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (konsorcjum). Jednocześnie z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub 
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upad-
łości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zgodnie 
z utrwaloną wykładnią przepisu art. 23 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, 
każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publiczne-
go obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 
w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zatem w stosunku do jednego z członków konsorcjum, po złożeniu ofer-
ty przez dane konsorcjum, zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, 
wówczas zamawiający ma obowiązek wykluczenia tego konsorcjum z postępowania, 
bowiem udzielenie zamówienia podmiotowi zbiorowemu, w skład którego wchodzi wy-
konawca posiadający cechę, która wyłącza go w świetle ustawy z kręgu podmiotów 
„wiarygodnych”, stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy Pzp.

Aby zabezpieczyć zamawiającego (inwestora) na okoliczność likwidacji lub upadło-
ści jednego z członków konsorcjum w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówie-
nia publicznego, w przepisie art. 141 ustawy Pzp przewidziano solidarną odpowiedzial-
ność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji 
powyższego ogłoszenie upadłości jednego z członków konsorcjum realizującego zamó-
wienie pozostaje bez wpływu na wykonanie umowy o zamówienie publiczne, ponieważ 
zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności pozostali członkowie konsorcjum są 
zobowiązani do wykonania umowy w całości. Zamawiający może zaś domagać się od 
każdego z konsorcjantów wykonania całości zamówienia, przy czym bez znaczenia 
pozostaje okoliczność, jaką część zamówienia dany konsorcjant winien był wykonać 
w myśl umowy konsorcjum oraz fakt, że wypełnił już swoje zobowiązanie.

II. Odrębną kwestią pozostaje natomiast możliwość żądania przez zamawiające-
go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o sytuacji finansowej, 
prawnej i kapitałowej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia publicznego, gdyż dotyczy ona instytucji spełniania tzw. pozytywnych warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Istotą powyższej 
regulacji jest umożliwienie zamawiającemu wyboru wykonawcy posiadającego nie-
zbędne predyspozycje do należytego wykonania zamówienia, przez które to predyspo-
zycje należy także rozumieć odpowiednią sytuację finansową, gospodarczą i prawną 
wykonawcy.

Z ustawy Pzp wynika, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in. ich sytuacji eko-
nomicznej i finansowej, posiadania wiedzy i doświadczenia, czy też osób zdolnych do 
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp). Na potwierdzenie znajdowania 
się przez wykonawcę w sytuacji finansowej i ekonomicznej – gwarantującej należyte 
wykonanie zamówienia, zmawiający może żądać dokumentów, m.in. sprawozdania 
finansowego lub innych dokumentów określających obroty; informacji z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiada-
nych środków finansowych lub zdolność kredytową, które powinny potwierdzać sy-
tuację wykonawcy w tym zakresie. Zważyć przy tym należy, że przy ocenie spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, zamawiający winien 
wziąć pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączną sytuację ekono-
miczną i finansową podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Z istoty konsor-
cjum wynika bowiem, że tworzone jest ono właśnie w celu łączenia potencjału tech-
nicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego.
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Mając na względzie powyższe regulacje, brak jest podstaw do dokonania noweli-
zacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych we wskazanym w oświadczeniu 
zakresie, ponieważ odpowiednie rozwiązania znajdują swoje odzwierciedlenie w obec-
nie obowiązujących przepisach ustawy.

Z poważaniem 
 
Dariusz Piasta
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat podnoszony jest problem konieczności opracowania aktu 

prawnego, który regulowałby kwestie związane z emisją nieprzyjemnych za-
pachów. Jest to problem dotykający wielu mieszkańców, których domy są-
siadują na przykład z fermami trzody chlewnej lub innymi jednostkami wy-
dzielającymi przykre zapachy. Stanowi to nie tylko obciążenie psychiczne, 
które znacznie obniża komfort życia, ale również może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia osób narażonych na oddziaływanie tego typu zapachów.

Działania podejmowane w tej kwestii przez samorządy mogą jedynie 
w niewielkim stopniu ograniczyć ten problem (na przykład dzięki miejsco-
wym planom zagospodarowania przestrzennego), jednak zasadnicza kwe-
stia prawnego uregulowania sprawy wydzielania nieprzyjemnych zapachów 
pozostaje bez zmian.

Jestem świadoma złożoności problemu, który obejmuje również kwestie 
oceny stopnia intensywności i szkodliwości przykrego zapachu. Uważam 
jednak, że jest to aktualnie bardzo ważny problem dla dużej części społe-
czeństwa.

W związku z powyższym wnoszę o przyspieszenie prac nad tak zwaną 
ustawą odorową, która będzie stanowić podstawę regulującą kwestie wy-
dzielania uciążliwych zapachów. Wnoszę też o poinformowanie mnie o dzia-
łaniach podejmowanych w tej sprawie przez Pana Ministra.

Z poważaniem 
Helena Hatka

Oddowiedd�

Warszawa, 3 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24-934/12, 

w sprawie prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, 
przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oddowiedd na oświadczenie Pani senator Heleny Hatki 
w sdrawie drac nad ustawą o zwalczaniu uciążliwości zadachowej, 

drzekazane drzy diśmie z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24-934/12

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem 
założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Na tej bazie 
przygotowany zostanie projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapacho-
wym. Następnie będzie on przedmiotem dalszego procesu legislacyjnego. Projekt za-
łożeń był już poddany konsultacjom społecznym. Jednak biorąc pod uwagę ilość i ro-
dzaj zgłoszonych do projektu założeń ustawy uwag oraz wyraźny opór przeciw takiej 
regulacji przedsiębiorstw związanych z sektorem rolno-spożywczym, niezbędne jest 
wprowadzenie zmian w przedmiotowym dokumencie.

Biorąc powyższe pod uwagę przewiduję zakończenie procesu uzgodnień tego do-
kumentu i przyjęcie go przez Radę Ministrów w 2013 r.

Na tej bazie przygotowany zostanie projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości 
zapachowej. Projekt ustawy, posiadający wszelkie uzgodnienia i przyjęty przez Radę 
Ministrów, powinien stać się przedmiotem prac w Parlamencie RP.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Do naszych biur senatorskich docierają informacje od zaniepokojonych 
pasażerów korzystających z lotniska w Modlinie. Z informacji wynika, że 
od 21.12.2012 r. największa niskokosztowa i niskotaryfowa linia lotnicza 
w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Wizz Air przenosi swoje dwadzie-
ścia jeden połączeń na lotnisko Chopina na Okęciu. Powodem tej decyzji jest 
niedotrzymanie zobowiązań zarządu lotniska w Modlinie do zainstalowa-
nia systemu ILS. Brak tego systemu w znacznym stopniu uniemożliwia bez-
pieczne starty i lądowania w okresie zimowym.

Wycofanie się tego przewoźnika już dzisiaj spowodowało duży problem 
dla ponad trzydziestu tysięcy pasażerów, którzy zostali przekierowani na 
inne lotnisko lub ich loty odwołano. Przyszłość pozostałych dwudziestu tras 
obsługiwanych z lotniska w Modlinie też stoi pod znakiem zapytania.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
możliwe jest przedsięwzięcie środków pozwalających przyśpieszyć instala-
cję systemu ILS, co stanowi warunek przywrócenia normalnej pracy portu 
lotniczego?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatorów: Jana Marię Jackowskie-

go i Krzysztofa Słonia podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie lotniska w Modlinie (BPS/043-24-935/12), uprzejmie informuję co na-
stępuje.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która decyzją znak: TL1-lc-020-61/12 z dnia 
13 czerwca 2012 r. została wyznaczona do pełnienia roli instytucji zapewniającej służ-
by ruchu lotniczego na potrzeby funkcjonowania lotniska Warszawa-Modlin (EPMO), 
w swoich planach inwestycyjnych nie przewiduje środków na rzecz posadowienia 
i użytkowania elementów pomocy nawigacyjnej w postaci radiowego systemu nawiga-
cji wspomagającego lądowanie w warunkach ograniczonej widzialności (ILS) w przed-
miotowej lokalizacji.

Wydatkowanie środków finansowych na rzecz tego typu urządzeń każdorazowo po-
winno znajdować swoje uzasadnienie w postaci podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
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ruchu lotniczego oraz być uzasadnione ekonomicznie. Z tego tytułu inwestycja zwią-
zana z posadowieniem systemu ILS na lotnisku w Modlinie będzie finansowana przez 
zarządzającego portem lotniczym (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin SA).

Odpowiadając na pytanie zawarte w oświadczeniu uprzejmie informuję, że mini-
ster właściwy do spraw transportu nie posiada instrumentów i narzędzi do przedsię-
wzięcia środków pozwalających na przyśpieszenie instalacji systemu na przedmioto-
wym lotnisku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Na 20. posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 listopada 2012 r. złożyłem wraz 
z senatorami Grzegorzem Wojciechowskim, Wojciechem Skurkiewiczem, 
Krzysztofem Słoniem i Andrzejem Pająkiem oświadczenie w sprawie wywozu 
śmieci i recyklingu odpadów. W oświadczeniu zawarliśmy wyrazy niepokoju 
obywateli spowodowanego potencjalnym wzrostem kosztów wywozu śmieci. 
Stanowi to tylko jeden aspekt wprowadzenia nowych przepisów.

W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zwrócił się prezes 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie z informacją o odstą-
pieniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego od utworzenia Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej na 
bazie składowiska, które jest własnością PUK w Ciechanowie ze stuprocen-
towym udziałem Gminy Miejskiej Ciechanów, na rzecz utworzenia takowej 
na terenie składowiska w miejscowości Kosiny Bartosowe zarządzanego 
przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” w Mławie.

Zgodnie z projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 odpady miały być kierowane 
do RIPOK w Woli Pawłowskiej. Co za tym idzie PUK Ciechanów i Gmina Cie-
chanów poniosły bardzo duże nakłady inwestycyjne dostosowujące obecne 
składowisko do wymogów prawidłowej eksploatacji w ramach RIPOK. 

Odstąpienie od projektowanej lokalizacji powoduje wymierne, bardzo 
duże straty i rodzi niebezpieczeństwo upadłości spółki samorządowej. Sytu-
acja ta pokazuje, że niezbędna jest korekta przepisów, tak aby poszczególne 
gminy nie miały możliwości lobbowania za lokalizacją RIPOK. 

W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy możliwa jest noweliza-
cja przepisów ustawy o gospodarce odpadami, tak aby wyeliminować swo-
istą walkę między samorządami o lokalizację składowisk RIPOK?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 1 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego i Krzysztofa 

Słonia, przekazane przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej pismem z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24/936/12, 
w sprawie nadawania instalacjom statusu instalacji regionalnych, w załączeniu prze-
kazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
i Krzysztofa Słonia, drzekazane dismem z dnia 20 grudnia 2013 r., 

znak: BPS/043-24-936/12

Odpowiadając na pismo z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24-936/12, 
przekazujące oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego i Krzysztofa Słonia, 
w sprawie nadawania instalacjom statusu instalacji regionalnych, uprzejmie infor-
muję.

Ustawa zmieniająca ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) wprowadziła 
również zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), dodając m.in. definicję regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych. Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21), która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., 
również zawiera tę definicję. Instalacją taką jest zakład zagospodarowania odpadów 
o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z ob-
szaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zapewniająca termiczne przekształ-
canie odpadów lub zapewniająca następujące procesy:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się 
w całości lub w części do odzysku, lub

b) przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów oraz 
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w prze-
pisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji 
dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub

c) składowanie odpadów powstających w procesach mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sor-
towania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie 
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca 
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mają zapewnić 
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i w sposób zapewniający 
osiągnięcie celów szczegółowych określonych w art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 
z późn. zm.). Tak zdefiniowane wymagania dla instalacji sprawiają, że najbardziej pro-
blemowe odpady z grupy odpadów komunalnych będą kierowane do zakładów, które 
w sposób bezpieczny, efektywny i zgodny z normami ochrony środowiska zapewnią 
ich przetworzenie. Należy przy tym z całą stanowczością zauważyć, że w hierarchii 
postępowania z odpadami składowanie jest najmniej polecanym sposobem postępo-
wania z odpadami.

Wskazania regionów oraz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych dokonuje sejmik województwa, który w uchwale w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi,
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczegól-

nych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidzia-
ne do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdu-
jąca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z in-
nych przyczyn,
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3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone 
do zamknięcia.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami uwzględnia się funkcjonujące na terenie województwa instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają 
wymagania dotyczące regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych. Uwzględnia się również te instalacje, które przed dniem wejścia w życie ustawy 
spełniają ustawowe wymagania oraz dla których wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 
po zakończeniu ich budowy.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że kierunki zalecanych przez Ministra Środowi-
ska działań, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi były wskazywane już 
w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów 
w dniu 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946), który zawiera zapis, że podstawą 
gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady do zagospodarowania 
odpadów komunalnych, o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwa-
rzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców, speł-
niające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki, zapewniające 
co najmniej następujący zakres usług:

– mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i pozostałości z sortowania,

– składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
– kompostowanie odpadów zielonych,
– sortowanie poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie (opcjonalnie),
– zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
– zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjo-

nalnie),
co znalazło odzwierciedlenie w obowiązujących wojewódzkich planach gospodarki 

odpadami.
Zawarta w ustawie definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów ko-

munalnych jest umocowaną prawnie kontynuacją przyjętego kierunku i ma na celu 
zapewnienie powstania nowoczesnych i bezpiecznych instalacji do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sorto-
wania przeznaczonych do składowania i nie prowadzone są obecnie w resorcie śro-
dowiska prace, mające na celu jej zmianę. Istniejące przed dniem wejścia w życie 
ustawy instalacje, które spełniają kryteria określone w definicji muszą zostać uznane 
w wojewódzkich planach gospodarki odpadami jako instalacje regionalne, niezależnie 
od lobbingu samorządów. Instalacje, które nie spełniają wymogów definicji mogą zo-
stać wyznaczone jako instalacje do zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania 
regionalnych. Politykę w tym zakresie na terenie województwa kreuje marszałek woje-
wództwa, biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia celów środowiskowych, istniejące 
instalacje oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie. Jednocześnie należy zauważyć, 
że hierarchia postępowania z odpadami zawarta w dokumentach Komisji Europejskiej 
wymaga, aby odpady były przetwarzane w inny sposób niż składowanie. Oprócz tego 
należy zauważyć, że obecnie w Polsce istnieje niedobór faktycznie funkcjonujących 
instalacji, szczególnie takich, które zapewniają inne niż składowanie przetwarzanie 
odpadów. Co za tym idzie istniejące instalacje, które nie spełniają kryterium odpo-
wiedniej przepustowości, a zapewniają inne niż składowanie przetwarzanie odpadów 
komunalnych będą w większości wskazywane jako instalacje do zastępczej obsługi 
regionu, albo rozbudowywane, a następnie wskazywane jako instalacje regionalne. 
Istniejące składowiska mogą być wskazywane jako instalacje do zastępczej obsługi 
regionu i mogą być dopełniane odpadami powstającymi w procesie mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania odpadów, tzw. stabilizatem. Instalacje zastępcze mogą przyj-
mować zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
przeznaczone do składowania w przypadku braku w danym regionie wystarczającej 
liczby instalacji regionalnych lub w przypadku awarii tych instalacji.
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Należy również zwrócić uwagę, że składowiska będące instalacjami regionalnymi 
mogą przyjmować jedynie odpady powstające w procesach mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych, zatem zmiana minimalnej pojemności w brzmieniu definicji 
nadal nie pozwoli takim instalacjom na przyjmowanie nieprzetworzonych odpadów 
komunalnych.

Oprócz powyższego należy również zaznaczyć, że nie jest intencją ustawodawcy 
tworzenie dużej liczby regionalnych instalacji i rozdzielenie pomiędzy nie strumienia 
odpadów odbieranych z terenu gmin. Należy tak zaprojektować moce przerobowe oraz 
system na poziomie regionu i województwa, aby strumień zmieszanych odpadów ko-
munalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania został zagospodarowany zgodnie z hierarchią postę-
powania z odpadami i zapewnione zostało osiągnięcie odpowiedniego efektu ekolo-
gicznego. Jeżeli instalacji regionalnych będzie za dużo, wówczas strumień odpadów 
komunalnych zostanie rozdrobniony i nie zapewni opłacalności funkcjonowania, ani 
wykorzystania mocy przerobowych istniejących instalacji. Ponadto bardzo istotne jest 
stworzenie zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
„u źródła”, następnie ich przetworzenia we właściwych instalacjach – w tym przede 
wszystkim w tych, które nie są instalacjami regionalnymi, np. selektywnie zebra-
ne bioodpady czy odpady surowcowe można przekazywać do instalacji innych niż 
regionalne. Przede wszystkim konieczna jest właściwa organizacja rynku zbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych tak, aby wykorzystać moce przerobowe 
wszystkich instalacji przetwarzającej odpady komunalne. Dlatego też nieoceniona jest 
w tym zakresie rola administracji samorządu województwa przy tworzeniu wojewódz-
kich planów gospodarki odpadami.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Sprawa śmierci dwójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 
z Pucka wstrząsnęła opinią publiczną. We wskazanym przypadku ewident-
nie popełniono błędy na etapie przyznawania opieki nad dziećmi, uchybia-
jąc zarówno procedurze, jak i stawianym wymaganiom. Tragedia ta dała 
asumpt do skupienia się na procedurach i warunkach, jakie muszą spełnić 
potencjalni rodzice.

Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że uzyskanie statusu rodziny za-
stępczej czy rodzica adopcyjnego obwarowane jest wieloma przepisami i wy-
maganiami, które należy spełnić. Już teraz zwraca się uwagę na fakt, że 
omawiane procedury są skomplikowane i długotrwałe, mają one jednak na 
celu osiągnięcie bardzo istotnego priorytetu, jakim jest dobro dziecka. Z uwa-
gi na ten fakt niezrozumiałe jest to, dlaczego prawo nie przewiduje żadnej 
możliwości kontroli poadopcyjnej, która pozwalałaby na sprawdzenie sytu-
acji dzieci. Kontrola taka powinna odbywać się przynajmniej w ciągu pierw-
szych kilku miesięcy przebywania dzieci w nowym środowisku. Wydaje się 
oczywiste, że należałoby sprawdzać, jak radzi sobie nowo utworzona rodzi-
na, jak czuje się w niej dziecko, oraz czy rodzice adopcyjni nie popełniają 
błędów wychowawczych, nie mówiąc już o znęcaniu się nad podopiecznymi, 
co miało miejsce w przytoczonej sytuacji, w przypadku rodziny z Pucka.

W związku z powyższym w mojej ocenie zasadne jest wprowadzenie 
specjalnych regulacji dotyczących kontroli, która mogłaby potwierdzić, że po-
wierzenie dziecka nowej rodzinie było faktycznie dobrą decyzją. Proszę więc 
Pana Ministra o rozważenie wprowadzenia stosownych zmian do przepisów 
prawa.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Ryszarda Knosalę 

podczas 24. posiedzenia Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r., przekazane przy piśmie 
Pana Marszałka z dnia 20 grudnia 2012 r., znak BPS/043-24-937/12, dotyczące kon-
troli sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej „u.w.r.s.p.”, rodzina za-
stępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) stanowi jedną z form rodzinnej pie-
czy zastępczej, która jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 
opieki i wychowania przez rodziców (zob. art. 32 ust. 1, 34 pkt 1 i 39 ust. 1 pkt 1).
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Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej co do zasady następuje na 
podstawie orzeczenia sądu (art. 35 ust. 1 u.w.r.s.p.). Przed umieszczeniem dziecka 
w rodzinie zastępczej sąd zasięga opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, opinii 
właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, informacji o dotychczasowym 
sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka 
oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez starostę na podstawie prze-
pisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zob. art. 5792 §1 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 
z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.c.”. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej 
pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka 
sąd zasięga także opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania ro-
dzinnej pieczy zastępczej. W opinii tej starosta zamieszcza w szczególności informacje 
o spełnianiu przez kandydata warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, określonych w przepisach o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej (art. 5792 §2 k.p.c.).

Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu ma miej-
sce w wyjątkowych przypadkach. Następuje w razie pilnej konieczności, na wniosek 
lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastęp-
czą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 
O zawarciu takiej umowy starosta jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie sąd – 
art. 35 ust. 2 u.w.r.s.p. Ponadto, jeżeli dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub 
Straż Graniczną, a także na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, 
o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), rodzina zastępcza zawodowa peł-
niąca funkcję pogotowia rodzinnego jest obowiązana przyjąć dziecko bez orzeczenia 
sądu – art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 u.w.r.s.p.

Po powzięciu przez sąd wiadomości o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej 
bez orzeczenia sądu opiekuńczego, sąd ten niezwłocznie wszczyna postępowanie opie-
kuńcze (art. 5791 §1 k.p.c.). Jeżeli umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej nastąpiło 
w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, sąd niezwłocznie, po wysłuchaniu pracownika socjalnego, który odebrał dziecko 
z rodziny, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu 
dziecka w pieczy zastępczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny (art. 5791 
§2 k.p.c.).

Należy podkreślić, że w każdym przypadku, w którym sąd postanowił umieścić 
dziecko w pieczy zastępczej (a zatem także w rodzinie zastępczej – spokrewnionej, 
niezawodowej, zawodowej), powstaje dla sądu opiekuńczego obowiązek wynikający 
z art. 5791 §3 k.p.c. Przepis ten stanowi, że sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej 
niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej w celu ustalenia możliwości powrotu dziecka do rodziny. Jeżeli wymaga 
tego dobro dziecka, sąd wszczyna postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej 
jego rodziców.

Realizując ten obowiązek sąd opiekuńczy może, zgodnie z treścią art. 5701 §1 k.p.c., 
zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego, a tak-
że zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletniego i jego środowiska, a w szczegól-
ności dotyczące zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji 
bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, 
jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, po-
dejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku 
uzależnień małoletniego.

Wskazany przepis stanowi podstawę uprawnienia sądu opiekuńczego do uzyska-
nia wszelkich istotnych danych dotyczących małoletniego i jego środowiska. Użyte 
w jego treści określenie „w szczególności” wskazuje, że podane w nim dane zostały 
wymienione tylko przykładowo. Sąd opiekuńczy ma zatem w tym zakresie szerokie 
uprawnienia. Źródłem informacji o małoletnim i jego środowisku jest nie tylko kurator 



24. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. 37

sądowy, ale także jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, do których należą jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pla-
cówki wsparcia dziennego, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 
ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację 
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zob. art. 2 ust. 3 
u.w.r.s.p.).

Niezależnie od tego należy wskazać na istotną rolę, jaką odgrywa przepis art. 572 
k.p.c. Zgodnie z jego treścią każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy (§1). 
Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, pro-
kuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rzą-
dowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz 
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psy-
chicznie chorymi (§2). Przepis ten koresponduje z zasadą wyrażoną w art. 570 k.p.c., 
nakładającą obowiązek zawiadamiania sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniają-
cym wszczęcie postępowania z urzędu. Zdarzeniem takim jest niewątpliwie powzię-
cie wiadomości o nierealizowaniu bądź niewłaściwym realizowaniu swoich zadań 
przez rodzinę zastępczą.

W związku z tym w każdym przypadku uzyskania przez sąd opiekuńczy informacji 
o niewypełnianiu lub nienależytym wypełnianiu swoich funkcji przez rodzinę zastęp-
czą sąd ten ma obowiązek wszcząć postępowanie i w razie potrzeby zmienić swoje 
orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (nawet prawomocne), jeżeli 
jest to podyktowane dobrem dziecka (zob. art. 577 k.p.c.).

Wskazane rozwiązania umożliwiają kontrolę sytuacji dziecka umieszczonego w ro-
dzinie zastępczej po wydaniu przez sąd orzeczenia w tym przedmiocie. W związku 
z tym nie wydaje się, aby zachodziła potrzeba podejmowania działań legislacyjnych, 
które zmierzałyby do zmiany obowiązujących przepisów bądź wprowadzenia dodatko-
wych regulacji prawnych w tym zakresie.

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

Aktualnie obowiązujące prawo daje wierzycielowi możliwość dokonania 
tak zwanej cesji wierzytelności, czyli zawarcia umowy skutkującej zmianą 
osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. Na przestrzeni lat 
utrwaliła się praktyka polegająca na przelewie wierzytelności na rzecz firm 
windykacyjnych. Zasadą jest to, że omawiana zmiana wierzyciela następuje 
bez zgody dłużnika. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – w wyni-
ku braku szczegółowych rozwiązań prawnych – prezentuje się stanowisko, 
zgodnie z którym, jeśli dłużnik nie zastosował się do żądania zapłaty na 
wskazany przez nabywcę wierzytelności rachunek, sądem miejsca wyko-
nania zobowiązania jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy 
wierzytelności w chwili wytoczenia powództwa (uchwała SN z dnia 14 lutego 
2002 r., III CZP 81/01).

W związku z tym w momencie przelewu wierzytelności na rzecz wspo-
mnianych firm windykacyjnych – co obecnie jest częstą praktyką – dochodzi 
do kuriozalnych sytuacji, w których dłużnik zmuszony jest do udania się 
nierzadko na drugi koniec Polski w celu wyjaśnienia powstałego sporu. Nie 
budzi wątpliwości fakt, że dla dłużnika wiąże się to ze znacznymi koszta-
mi wynikającymi z podróży – przejazd, nocleg, konieczność wzięcia urlopu 
w pracy itp. Szczególne poczucie niesprawiedliwości pojawia się najczęściej 
wówczas, gdy dłużnik w rzeczywistości spełnił świadczenie, ale w wyniku 
ludzkiego błędu fakt ten został przez wierzyciela pominięty, a sprawa trafiła 
do sądu. Dłużnik taki ponosi związane z podróżą koszty, których nikt mu nie 
zwróci. Opisany sposób postępowania jest niezrozumiały także z tego wzglę-
du, że przecież większość firm windykacyjnych ma swoich przedstawicieli 
niemal w każdym województwie. Wydaje się zatem, że zmiana uregulowań 
w sposób, który wskazywałby na to, że sądem właściwym jest w takim 
przypadku sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, nie wiązałaby 
się z istotnymi kosztami po stronie firm windykacyjnych, a niewątpliwie po-
mogłaby dłużnikom.

Proszę więc Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na 
celu rozwiązanie omawianego problemu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Ryszarda Knosalę 

podczas 24. posiedzenia Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r., przekazane przy piśmie 
Pana Marszałka z dnia 20 grudnia 2012 r., znak BPS/043-24-938/12, dotyczące właś- 
ciwości miejscowej sądów powszechnych w sprawach o zapłatę, jeżeli nastąpiła cesja 
wierzytelności, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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Właściwość miejscowa sądu w sprawach rozpoznawanych w procesie została okreś- 
lona w art. 27 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.c.”. Właściwość 
miejscowa ogólna opiera się na regule actor sequitur forum rei, poddającej rozpoznanie 
sprawy sądowi terytorialnie właściwemu dla pozwanego. Sądem właściwym jest więc 
co do zasady sąd tego okręgu, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę. Oprócz właściwości ogólnej przepisy k.p.c. przewidują m.in. właściwość prze-
mienną, która polega na tym, że miejscowo właściwy w określonej kategorii spraw 
jest zarówno sąd właściwości ogólnej, jak i sąd określony w przepisach dotyczących 
tej właściwości, a wybór sądu, przed który ma być wytoczone powództwo, jest pozo-
stawiony powodowi. Wytaczając powództwo przed sąd inny niż wyznaczony miejscem 
zamieszkania czy siedzibą pozwanego, powód powinien w pozwie podać okoliczności 
uzasadniające właściwość sądu według przepisów o właściwości przemiennej (zob. 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005 r., III CZP 28/05, OSNC 2006, nr 4, 
poz. 61).

Właściwość przemienna sądu została przewidziana m.in. dla spraw o roszczenia 
wynikające z umów o charakterze obligacyjnym. W tym zakresie art. 34 k.p.c. stanowi, 
że powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie 
istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodo-
wanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć 
przed sąd miejsca jej wykonania. W związku z tym, w wymienionych sprawach powód 
może wytoczyć powództwo przed sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego 
albo przed sąd, w okręgu którego umowa ma być (lub została) wykonana.

Ustalenie miejsca wykonania umowy powinno odpowiadać regułom wynikającym 
z art. 454 §1 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie 
jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być 
spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamiesz-
kanie lub siedzibę; jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu 
zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Oznacza 
to, że o miejscu wykonania świadczenia wynikającego z umowy o charakterze obli-
gacyjnym decyduje w pierwszej kolejności wola stron (chyba że miejsce to wynika 
z właściwości zobowiązania). W konsekwencji wola stron ma decydujące znaczenie 
także dla określenia sądu właściwego przemiennie do rozpoznania spraw o roszczenia 
wskazane w art. 34 k.p.c. Należy przy tym zaznaczyć, że żaden przepis, który dotyczy 
miejsca wykonania świadczenia w stosunkach zobowiązaniowych, nie jest przepisem 
bezwzględnie obowiązującym (ius cogens), zatem strony mogą swobodnie kształtować 
w tym zakresie treść łączącego je stosunku prawnego. Dopiero w następnej kolejności 
o miejscu, w którym świadczenie powinno być spełnione, decyduje charakter świad-
czenia, do jakiego dłużnik jest zobowiązany. Jeżeli jest to świadczenie niepieniężne, 
powinno ono zostać spełnione w miejscu, w którym w chwili powstania zobowiązania 
dłużnik miał miejsce zamieszkania lub siedzibę (a w ich braku w miejscu jego pobytu – 
zob. W. Popiołek w: K. Pietrzykowski. Komentarz, t. I, 2002, s. 1091). Natomiast jeżeli 
jest to świadczenie pieniężne, powinno ono być spełnione w miejscu zamieszkania lub 
siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. W związku z tym, jeśli strony nie 
oznaczyły w umowie miejsca jej wykonania, dłużnik powinien dokonać zapłaty w miej-
scu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Jeżeli 
w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania a jego wykonaniem wierzyciel zmienił 
swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, zapłata powinna być dokonana w nowym 
miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela. O tej zmianie wierzyciel ma obowią-
zek poinformować dłużnika. Brak takiej informacji wprawdzie nie zwalnia dłużnika 
od obowiązku spełnienia świadczenia, lecz wierzyciel nie będzie mógł korzystać z za-
rzutów opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, jeżeli dłużnik wykaże, że podjął próby 
ustalenia miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

W przypadku cesji wierzytelności zapłata powinna być dokonana w miejscu za-
mieszkania lub w siedzibie cesjonariusza (nabywcy wierzytelności). Obowiązek za-
wiadomienia dłużnika o przelewie ciąży na zbywcy wierzytelności (cedencie). W razie 
niewywiązania się z tego obowiązku spełnienie przez dłużnika świadczenia do rąk 
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poprzedniego wierzyciela odnosi skutek względem nabywcy, chyba że w chwili speł-
nienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie (zob. art. 512 k.c.). Przepis ten chro-
ni dłużnika scedowanej wierzytelności przed koniecznością powtórnego świadczenia, 
gdyby po dokonaniu cesji nastąpiło w dobrej wierze świadczenie do rąk zbywcy, a więc 
gdyby w chwili spełnienia świadczenia dłużnik nie wiedział o przelewie wierzytelno-
ści (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r., III CKN 346/01, LEX 
nr 345523).

Należy jednocześnie zaznaczyć, że obowiązek powiadamiania dłużnika o zmienio-
nym (nowym) miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela nie może trwać dłużej 
niż moment nadejścia wymagalności świadczenia. Wprawdzie chwilą miarodajną dla 
ustalenia miejsca spełnienia świadczenia jest chwila jego faktycznego spełniania, lecz 
obciążanie wierzyciela obowiązkiem informowania o każdoczesnej zmianie miejsca za-
mieszkania lub siedziby, również przez czas pozostawania dłużnika w zwłoce z wyko-
naniem zobowiązania, wykraczałby poza ramy obowiązków wierzyciela, które zostały 
zakreślone w art. 354 §2 k.c.

Jeżeli dłużnik nie spełnia świadczenia dobrowolnie, wierzyciel może wytoczyć po-
wództwo o zapłatę należności przed sąd właściwości ogólnej (miejsca zamieszkania 
lub siedziby pozwanego) albo przed sąd właściwy według przepisu o właściwości prze-
miennej (miejsca wykonania zobowiązania, a zatem miejsca zamieszkania lub siedzi-
by wierzyciela). Zasady te obowiązują zarówno wtedy, gdy zmiana miejsca wykonania 
umowy jest wynikiem zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela, jak rów-
nież wtedy, gdy zmiana miejsca wykonania umowy jest konsekwencją zmiany osoby 
wierzyciela wskutek przelewu wierzytelności. Chwilą miarodajną dla ustalenia sądu 
miejsca wykonania zobowiązania jest miejsce zamieszkania lub siedziby wierzyciela 
albo nabywcy wierzytelności w chwili wytoczenia powództwa – uchwała Sądu Najwyż-
szego z dnia 14 lutego 2002 r., III CZP 81/01, OSNC 2002/11/13. W uzasadnieniu 
tej uchwały Sąd Najwyższy wyjaśnił też, że: „uznanie za miejsce spełnienia świadcze-
nia pieniężnego miejsca zamieszkania lub siedziby cesjonariusza pozostaje w istocie 
w zgodzie z treścią przelanej wierzytelności i – tym samym – nie prowadzi do pogor-
szenia dotychczasowej pozycji prawnej dłużnika. Wynika to z zawartego w przepisie 
art. 454 §1 zd. 2 k.c. nakazu uwzględnienia zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby 
wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
wierzyciela po powstaniu zobowiązania wpływa więc na miejsce spełnienia świad-
czenia pieniężnego, ale nie pociąga za sobą jego zmiany, ponieważ miejsce spełnienia 
świadczenia wyznacza dopiero miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela w chwili 
spełnienia świadczenia”.

Podsumowując, wskazane rozwiązania z jednej strony chronią uzasadniony inte-
res wierzyciela, z drugiej zaś realizują zasadę ochrony dłużnika działającego w dobrej 
wierze. Przede wszystkim zaś przyznają decydujące znaczenie zgodnej woli stron sto-
sunku zobowiązaniowego, które mogą oznaczyć miejsce wykonania umowy w sposób 
najbardziej dla siebie dogodny. Zamieszczone przez strony w umowie stosowne po-
stanowienie co do miejsca spełnienia świadczenia wiąże obie strony stosunku zobo-
wiązaniowego – także w razie zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela 
oraz zmiany osoby wierzyciela wskutek przelewu wierzytelności (zob. art. 513 §1 k.c.). 
Ponadto determinuje ustalenie sądu miejscowo właściwego do rozpoznania spraw 
o roszczenia wynikające z umowy, jeżeli powód zechce skorzystać z właściwości prze-
miennej określonej w art. 34 k.p.c.

Należy też wskazać, że w razie wytoczenia powództwa o zapłatę zastosowanie znaj-
dą przepisy k.p.c. dotyczące zasad zwrotu kosztów procesu, w tym art. 98 §1 k.p.c. 
nakładający na stronę przegrywającą sprawę obowiązek zwrotu przeciwnikowi kosz-
tów procesu niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Stroną 
przegrywającą sprawę jest powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione, a pozwa-
ny, jeżeli jego obrona okazała się nieskuteczna. Niezbędnymi kosztami procesu pro-
wadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, 
radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, są poniesione przez nią koszty sądowe, 
koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarob-
ku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równo-
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wartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata 
wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 §2 k.p.c.). Natomiast do 
niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wy-
nagrodzenie (jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach) 
i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd oso-
bistego stawiennictwa strony (art. 98 §3 k.p.c.). W konsekwencji, w razie wytoczenia 
przeciwko dłużnikowi powództwa o zapłatę, które okazało się niezasadne, dłużnikowi 
przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów procesu niezbędnych do celowe-
go dochodzenia praw i celowej obrony.

W kontekście przedstawionych regulacji procesowych i materialnoprawnych nie 
wydaje się, aby zachodziła potrzeba podejmowania działań legislacyjnych zmierza-
jących do zmiany przepisów o właściwości przemiennej sądu w sprawach o zapłatę 
w tych przypadkach, w których nastąpiła cesja wierzytelności.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Prawo o ruchu drogowym, regulując zasady, na jakich odbywa się od-
holowywanie pojazdów z drogi, odnosi się również do kwestii, kto powinien 
ponieść koszty takiego usunięcia. Poza szczególnymi przypadkami przyjmu-
je się, że kosztem odholowania pojazdu obarczyć należy jego właściciela. 
Dzieje się tak wówczas, gdy odholowanie nastąpiło na podstawie art. 130a 
ust. 1 oraz ust. 2 ustawy (jeśli na przykład pojazd pozostawiony został 
w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagra-
ża bezpieczeństwu).

Warto podkreślić, że norma określona w ust. 5c wspomnianego artykułu 
przewiduje, że „pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 
1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym 
do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie”. Konsekwencją 
takiego zapisu jest bezwzględne uzależnienie wydania pojazdu od uprzed-
niego uiszczenia opłaty. Rozwiązanie to – co do zasady słuszne – jest jednak 
trudne do zaakceptowania w przypadku, gdy ukarany kwestionuje zasad-
ność odholowania. Jak dowiodła praktyka, w przeszłości zdarzały się przy-
padki, kiedy sąd stwierdzał, że usunięcie pojazdu z drogi dokonane zostało 
niezgodnie z prawem. Ponadto wypada w tym miejscu przypomnieć, że we-
dle dyspozycji art. 130a ust. 10 ustawy w przypadku nieodebrania pojazdu 
z parkingu depozytowego w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia 
starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na 
rzecz powiatu. Zatem nawet jeśli ukarany zdecyduje się dochodzić swoich 
praw przed sądem, to biorąc pod uwagę czas trwania postępowania sądo-
wego oraz realne ryzyko orzeczenia przepadku jego pojazdu, jest on de facto 
zmuszony ponieść koszty usunięcia pojazdu.

Patrząc przez pryzmat opisanej sytuacji, wydaje się, że brakuje przepi-
sów, które pozwalałyby zawiesić egzekwowanie przedmiotowych należno-
ści w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu, który kwestionuje legalność decyzji 
o usunięciu pojazdu, postanawia skierować sprawę do sądu. Brakuje też 
przepisów, które jednoznacznie mówiłyby, że w przypadku, gdy właściwy 
sąd potwierdzi bezpodstawność odholowania, należy odstąpić od egzekwo-
wania kosztów od właściciela pojazdu.

Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozwa-
żenie potrzeby doprecyzowania przepisów prawa we wskazanym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Stanowisko 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 28 grudnia 2012 r.

Pan 
Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Szanowny Panie Ministrze,
przekazuję, zgodnie z właściwością, pismo Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wice-

marszałka Senatu, z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr BPS/043-24-939/12, przesyła-
jące oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę w sprawie ponoszenia 
kosztów za odholowywanie pojazdów, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
ww. oświadczenie.

Z szacunkiem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 4 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na oświadczenie 

złożone przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 24. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 20 grudnia 2012 roku w sprawie ponoszenia kosztów za odholowywanie 
pojazdów (sygn. BPS/043-24-939/12).

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

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Panie Ministrze!
Proszę o informację, czy prawdą jest, że remont trasy Warszawa – 

Gdańsk został przeprowadzony tak, by możliwe było wykorzystanie pocią-
gów z wychylnym pudłem Pendolino, zamówione zaś przez Intercity pociągi 
Pendolino ze sztywnym pudłem nie osiągną na tej trasie prędkości, uzasad-
niającej olbrzymie nakłady na to przeznaczone.

Czy prawdą jest, że istniejące na tzw. trasie węglowej systemy stero-
wania ruchem, mimo wprowadzonych modernizacji, ze względu na rozstaw 
urządzeń uniemożliwiają osiąganie przez zamówione przez Intercity pociągi 
Pendolino prędkości, uzasadniającej olbrzymie nakłady przeznaczone na ich 
nabycie?

Czy w opinii Pana Ministra słuszne jest stanowisko, że te same efekty 
ruchowe, jakie osiągnięto poprzez kosztowne Pendolino, w świetle wskaza-
nych wyżej wątpliwości, można było osiągnąć o wiele taniej, kupując kilka 
szybkich lokomotyw i kilkanaście wagonów?

Stanisław Kogut

Oddowiedd�

Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas 

24. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r. przedstawiam następujące 
stanowisko.

PKP Intercity SA realizuje projekt pt. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do 
obsługi połączeń dalekobieżnych” obejmujący zakup 20 składów zespołowych o pręd-
kości maksymalnej 250 km/h do obsługi linii E65. Projekt inwestycyjny jest dofinan-
sowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko („POIiŚ”).

Informuję, że na około 59% długości trasy będzie możliwe osiągnięcie prędkości 
większej niż 160 km/h w tym na około 42% prędkości w graniach 220 km/h. Osiąg-
nięcie tak dużych prędkości będzie możliwe wskutek dostosowania polskich przepi-
sów do postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. 
UE L 191/1 z 18.07.2008) oraz wydanych na jej podstawie Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności. Należy przy tym zaznaczyć, że cechą połączenia Kraków/Katowice 
– Warszawa jest fakt, że linia CMK stanowi centralny element linii. Odcinki w pobliżu 
poszczególnych miast charakteryzują się niższymi parametrami (dojazdy do węzłów 
Kraków i Katowice z prędkością około 100 km/h, do Warszawy – aktualnie odcinek 
modernizowany do prędkości 160 km/h) z tego powodu konieczne jest uzyskiwanie 
na linii CMK dużych prędkości technicznych, tak aby zniwelować efekt zdecydowanie 
mniejszych prędkości w okolicach aglomeracji. Z tego powodu konieczne jest zastoso-
wanie taboru pozwalającego na poruszanie się z wysokimi prędkościami.
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Dodatkowo na uwadze należy mieć fakt, że przewidziana jest dalsza moderniza-
cja linii CMK do prędkości 250 km/h po roku 2025. Z tego powodu, fakt, iż w ra-
mach prowadzonej procedury przetargowej zaoferowano tabor umożliwiający pełne 
wykorzystanie parametrów po modernizacji należy traktować jako dodatkową wartość 
dodaną. Zgodnie z wymogami przetargu, wystarczające byłoby zaoferowanie taboru 
z prędkością maksymalną 220 km/h.

W ogłoszonym przetargu zdecydowano się na zakup 20 pociągów zespołowych 
o prędkości do 250 km/h, ale bez mechanizmu wychyłu nadwozia w łukach toro-
wych. Analizy wykazały, że uzyskane w tej technologii w warunkach polskich moż-
liwe oszczędności czasu nie przekraczałyby 12 minut dla odcinka Warszawa – Gdy-
nia, 5 min dla odcinka Warszawa – Kraków oraz nie przynosiłyby żadnych efektów 
dla odcinka Warszawa – Katowice. W opracowaniach wskazano też, że wprowadzenie 
w Polsce powszechnie stosowanych w Europie (wyższych niż w Polsce) wielkości przy-
spieszenia odśrodkowego pociągu w łukach torowych umożliwiłoby jazdę pociągów 
z prędkością do 200 km/h bez mechanizmu wychyłu nadwozia. Projekt zakupu no-
wych pociągów został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych, gdyż 
ma umożliwić pełne wykorzystanie efektów modernizacji korytarza kolejowego E65 
Katowice/Kraków – Warszawa – Gdynia, którego modernizacja jest finansowana ze 
środków unijnych.

Zakupione przez PKP Intercity SA pociągi należą do najnowszej, czwartej generacji 
pociągów popularnie nazywanych Pendolino. Są one kupowane przez różne przedsię-
biorstwa kolejowe zarówno w wersji z mechanizmem wychyłu jak i bez niego.

Planowo realizowane są przygotowania PKP Energetyka Sp. z o.o. do modernizacji 
zasilania trakcyjnego, co pozwoli na jazdę pociągów z prędkością do 220 km/h.

Zakup 20 pociągów zespołowych przez PKP Intercity SA umożliwi wprowadzenie 
innowacji w przewozach międzyaglomeracyjnych. Pociągi te wprowadzą nową jakość 
podróżowania, a ponadto w wyniku swoich cech konstrukcyjnych będą lżejsze od 
dotychczasowych składów z lokomotywą, mniej energochłonne i tańsze w eksplo-
atacji. Zakupione pociągi zespołowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, 
łącznie z montażem urządzeń pokładowych Europejskiego Systemu Sterowania Ru-
chem (ERTMS). Biorąc pod uwagę, że zakupu nowego taboru dokonano na 35 lat 
jego eksploatacji, w którym to okresie powinny zostać zwiększone inwestycje na kolej 
(w szczególności na podwyższanie parametrów technicznych infrastruktury, co umoż-
liwi pełne wykorzystanie parametrów nowych pociągów), zakup ten należy traktować 
jako uzasadniony. Zakup nowego taboru był także niezbędny dla unowocześnienia 
floty PKP Intercity SA.

Zakup standardowego składu (wagony z lokomotywą), równoważnego w ilości 
miejsc z zakupionym pociągiem zespołowym kosztowałby ok. 15 mln euro przy niż-
szych parametrach technicznych – prędkość max tylko do 200 km/h i wyższych kosz-
tach eksploatacji. Ze względu na to, iż tabor nie jest dobrem masowym, bez przepro-
wadzenia przetargu nie można w sposób jednoznaczny określić wydatku związanego 
z nabyciem pociągów klasycznych odpowiadających składom zespolonym.

Koszt zakupu pociągu zespołowego najnowszej generacji o prędkości 250 km/h 
wynosi 20 mln euro za pojazd. Przed podjęciem decyzji o zakupie pociągów została 
przeprowadzona analiza wielokryterialna, w której wzięto pod uwagę czynniki mają-
ce wpływ na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Najkorzystniejszym warian-
tem okazał się zakup pociągów zespołowych o parametrach przyjętych przez PKP 
Intercity SA.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pochylenie się nad wnioskiem 

Wacława Koleśnika, byłego sędziego sądu wojewódzkiego, który wystąpił 
do Pana Ministra z wnioskiem o rozpoznanie jego prośby.

Pan Wacław Koleśnik zwrócił się do mojego biura z prośbą o interwencję 
dotyczącą rozpoznania wniosku dotyczącego jego uposażenia jako byłego 
sędziego w stanie spoczynku. Jak podnosi wnioskodawca, został on pozba-
wiony statusu sędziego w stanie spoczynku, a co za tym idzie – uposażenia 
wynikającego z tego tytułu. Według wnioskodawcy takie działanie nastąpiło 
z rażącym naruszeniem prawa. Pan Wacław Koleśnik jest osobą sędziwą 
(ukończył 87 lat) dochodzącą swych roszczeń wynikających z działań rzecz-
nika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Z pisma wy-
nika, że został on bezpodstawnie pozbawiony uposażenia przysługującego 
sędziemu w stanie spoczynku.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o pochylenie się i wnikliwe przeanalizo-
wanie prośby byłego sędziego Sądu Rejonowego w Giżycku.

Z poważaniem 
Marek Konopka

Oddowiedd�

Warszawa, 21.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2012 r. (BPS/043-24-941/12) zawiera-

jące oświadczenie złożone przez Senatora Marka Konopkę w dniu 20 grudnia 2012 r. 
na 24. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące byłego sędziego Sądu 
Okręgowego w Suwałkach Wacława Koleśnika, uprzejmie informuję, że przedmiotowa 
sprawa była przedmiotem wielokrotnych analiz dawnego Departamentu Kadr oraz De-
partamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Spra-
wiedliwości w związku z wnioskami skarżącego.

Wyrokiem Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. sygn. 
akt SD 30/99 wobec Wacława Koleśnika została orzeczona kara dyscyplinarna po-
zbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia. Przedmiotem 
przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 80 §1 w zw. z art. 783 §1 i 2 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 1994 r. 
nr 7, poz. 25 ze zm.) było uchybienie godności sędziego przez wykonywanie przez uka-
ranego, pozostającego w stanie spoczynku, zawodu adwokata bez uzyskania uprzed-
niej zgody prezesa właściwego sądu wymaganej w oparciu o przepis art. 68 §1 w zw. 
z art. 683 u.s.p. z 1985 r. z jednoczesnym pobieraniem uposażenia sędziego w stanie 
spoczynku. Wyrokiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 11 września 2001 r. 
sygn. akt WSD 26/01 wyrok ten został utrzymany w mocy.
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Sprawą Wacława Koleśnika zajmowały się również sądy powszechne w związku ze 
złożonym przez niego pozwem o zapłatę uposażenia.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w toku postępowania sygn. akt III P 8/05 zakończo-
nego wyrokiem z dnia 7 grudnia 2005 r. oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w postę-
powaniu sygn. akt III APa 3/06 zakończonym wyrokiem z dnia 9 maja 2006 r. de facto 
dokonały sądowej kontroli rozstrzygnięcia dyscyplinarnego. Również w wyroku z dnia 
12 maja 2005 r. sygn. akt I PK 246/04, wydanym w związku ze skargą Wacława Ko-
leśnika, Sąd Najwyższy stwierdził, ze sędziowskie sądy dyscyplinarne funkcjonujące 
na podstawie Prawa o u.s.p. z 1985 r. miały wszystkie atrybuty sądów powszechnych, 
w tym w szczególności przymiot niezawisłości i mogły być więc uznane za sądy w ro-
zumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
z dnia 4 listopada 1950 r.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie jest upraw-
niany do zmiany lub uchylenia prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego. Mini-
ster Sprawiedliwości nie dysponuje również kompetencjami pozwalającymi mu na 
przywrócenie byłemu sędziemu uprawnień związanych ze stanem spoczynku. Zgodnie 
z art. 106 u.s.p. w razie utraty przez sędziego uprawnień do stanu spoczynku i upo-
sażenia zastosowanie mają przepisy art. 91 §10 i 11 u.s.p. przewidujące obowiązek 
przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieodprowadzonych składek na 
ubezpieczenie społeczne. W tej sytuacji osoby, które utraciły status sędziego w stanie 
spoczynku uzyskują świadczenia na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, 
poz. 887 ze zm.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Jak wynika z komunikatu wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

SA, planowana jest likwidacja linii kolejowej nr 25, łączącej stację Łódź Ka-
liska ze stacją Dębica. Na likwidację tę nie zgadzają się samorządy lokalne, 
instytucje samorządowe, przedsiębiorcy, organizacje wspierające rozwój re-
gionu i przedsiębiorczości.

W kontekście toczących się od wielu lat dyskusji na temat rozwoju ko-
munikacji kolejowej opracowane zostało studium wykonalności dla linii 
kolejowej L-25, Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice). W finansowanie stu-
dium włączyły się samorządy i instytucje, co świadczy o tym, że są one 
zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na Podkarpaciu. Koszt 
wykonania dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Rewitalizacja linii 
kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec 
– Dębica” wyniósł 541 200,00 zł. Tym bardziej bulwersują plany likwidacji 
L-25, gdyż pieniądze związane z takimi działaniami miałyby zostać zmar-
nowane.

Dodać należy, iż linia kolejowa nr 25, która powstała ponad sto lat temu, 
przez wiele dziesięcioleci stanowiła kręgosłup całego Podkarpacia. Dziś ob-
szar oddziaływania tej linii obejmuje dwie specjalne strefy ekonomiczne 
oraz trzy obszary będące podstrefą, co daje argument, który musi decydo-
wać ostatecznie o statusie tej linii i przesądzić o jej wpisaniu na listę linii 
o znaczeniu strategicznym dla naszej gospodarki. Wielkość masy towarów 
wwożonych i wywożonych ze stref jest wskaźnikiem, który jako argument 
trafia do wszystkich. W obszarze oddziaływania linii znajduje się też więk-
szość terenu Doliny Lotniczej. Jeszcze kilka lat temu z linii korzystały rzesze 
pracowników dojeżdżających do zakładów pracy w Mielcu i Tarnobrzegu, 
za jej pomocą transportowano materiały i fabrykaty niezbędne dla rozwoju 
gospodarczego południowej części kraju. Likwidacja L-25 oznaczać będzie 
przekreślenie lub w najlepszym przypadku ograniczenie szans na rozwój 
gospodarczy i uprzemysłowienie tego regionu. Większość przedsiębiorców 
szukających terenów pod inwestycje uzależnia ich lokalizację właśnie od 
dostępności kolei.

Nie bez znaczenia jest tu również ochrona środowiska naturalnego. Brak 
dostępności kolei spowoduje zwiększenie ruchu kołowego na wąskich i krę-
tych drogach, wzrost liczby wypadków drogowych i zwiększenie zanieczysz-
czenia środowiska.

Szanowny Panie Premierze, likwidacja istniejącej infrastruktury trans-
portowej być może w krótkim odcinku czasu przyniesie polskim kolejom ilu-
zoryczne korzyści, jednak stoi w jawnej sprzeczności z potrzebami gospo-
darczymi kraju i z pewnością będzie miała bardzo niekorzystny wpływ na 
rozwój gospodarczy przyległych terenów.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy kierownictwo PKP dołożyło wszelkich starań w celu intensyfikacji 

gospodarczego wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej?
2. Czy w strategii restrukturyzacji sieci połączeń kolejowych dla trans-

portu kolejowego istnieje zamiar zlikwidowania szlaku kolejowego Łódź Ka-
liska – Dębica?

3. Czy rząd RP widzi bezpośredni związek dalszego wzrostu bezrobocia 
i jego skutków z planami likwidacji?

4. Czy mieszkańcy województwa podkarpackiego mogą zatem oczeki-
wać w tej sprawie decyzji rządu wstrzymującej likwidację linii kolejowej 
L-25?

5. Jakie warunki muszą być spełnione, aby Pan Premier mógł podjąć 
decyzję o przywróceniu ruchu osobowego i towarowego na trasie Dębica – 
Mielec – Tarnobrzeg (Ocice)?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl
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Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 25 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Władysława Ortyla przekazane przy piś-

mie nr BPS/043-24-942/12 z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie planowanej likwi-
dacji linii kolejowej nr 25, łączącej stację Łódź Kaliska ze stacją Dębica, przedstawiam 
poniższe wyjaśnienia.

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje medialne, opisujące jakoby bliskie 
realizacji plany likwidacji ponad czterech tysięcy kilometrów linii kolejowych, nie 
mają obecnie oparcia w decyzjach resortu transportu. Opublikowane przez media do-
kumenty związane są między innymi z przeglądem finansów spółki i przygotowaniem 
planu finansowego. Prace obejmujące raport dotyczący wdrożenia scenariusza opty-
malizacji sieci i będący częścią szerszego opracowania w zakresie Planu Rozwoju i Re-
strukturyzacji PKP PLK SA – Średnioterminowego Planu Utrzymania i Optymalizacji 
Infrastruktury Kolejowej, trwają i są realizowane przez tę spółkę. Jednocześnie biorąc 
pod uwagę skomplikowanie oraz wielowymiarowość opracowania, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwe precyzyjne wskazanie daty jego pozyskania. Nałożyć na to należy 
również konieczność przeanalizowania wniosków raportu przez służby Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

PKP PLK SA jako zarządca infrastruktury stale powadzi prace analityczne, również 
we współpracy z doradcami zewnętrznymi, dotyczące zarówno całej sieci, jak i po-
szczególnych linii i ich odcinków. Takie analizy wykonuje również PKP SA. Ich prze-
prowadzenie nie oznacza wytypowania linii do likwidacji, lecz przede wszystkim zmie-
rza do określenia odpowiedniego standardu utrzymania i parametrów eksploatacyj-
nych. Trzeba też zauważyć, że część linii kolejowych nie jest przedmiotem zbyt dużego 
zainteresowania przewoźników i organizatorów publicznego transportu zbiorowego. 
Na takich liniach oraz na odcinkach, po których jeździ mała liczba pociągów należy 
minimalizować nakłady, a co za tym idzie optymalizować koszty w celu koncentracji 
działań pozwalających utrzymać właściwy standard na liniach obciążonych ruchem 
kolejowym. Rezygnacja z obsługi stosunkowo ograniczonej części linii jest jednym 
z rozważanych elementów tego procesu i traktowana będzie jako ostateczność.

Działania związane z podniesieniem znaczenia transportu kolejowego i jego kon-
kurencyjności w stosunku do transportu drogowego, a w szczególności poprawy stanu 
infrastruktury kolejowej oraz poprawy jakościowej połączeń zgodnie z oczekiwaniami 
pasażerów oraz przewoźników, dla zarządcy narodowej sieci kolejowej mają prioryte-
towe znaczenie. Zobowiązuje to PKP PLK SA do prowadzenia szczegółowych i dogłęb-
nych analiz przy uwzględnieniu zarówno zapisów umów międzynarodowych, unijnych 
jak i krajowych uregulowań prawnych oraz wyników rachunków ekonomicznych. Wy-
maga to rozważnych i przemyślanych decyzji inwestycyjnych, popartych analizą nie 
tylko bieżących wydatków i przychodów z danej linii, ale również przyszłych skutków 
ekonomicznych. Równie ważne dla resortu transportu są wyniki konsultacji społecz-
nych i uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym przewoźnikami i organizato-
rami transportu publicznego. Dodatkowo, dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że resort transportu, w przypadku zainteresowania samorządów lub przedsiębiorstw 
(i gwarancji zaangażowania finansowego), jest przychylny przekazywaniu linii kolejo-
wych pod zarząd inny niż PKP PLK SA. Odnosząc się zaś do pytania o wpływ likwidacji 
linii kolejowych na wzrost bezrobocia informuję, że PKP PLK SA każdorazowo prowadzi 
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pogłębioną analizę wszelkich aspektów związanych z infrastrukturą kolejową. Jednak 
biorąc pod uwagę, iż w dotychczas prowadzonych procesach likwidacji, dotyczących 
przeważnie linii z zawieszonym ruchem kolejowym, wpływ na stopę bezrobocia jest 
marginalny. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych i wynikających 
z tego skutków dla polskiej gospodarki wydaje się, że ewentualny wpływ likwidacji 
linii nie będzie miał decydującego wpływu na wzrost bezrobocia.

Reasumując powyższe, prowadzone przez Grupę PKP prace mają wspomóc decyzję 
odnośnie do standardu i warunków oferty, którą Spółka PKP PLK będzie mogła przed-
stawić dla badanych linii. Niemniej, o ile wysunięte tezy okażą się nieuzasadnione 
w kontekście potrzeb społecznych bądź gospodarczych, nie istnieje żaden obowiązek 
ich wdrożenia. Decyzje dotyczące perspektyw konkretnych linii będą konsultowane 
z partnerami społecznymi. Zaznaczyć też należy, że w przypadku rezygnacji z oferowa-
nia linii przewoźnikom nie przewiduje się ich likwidacji, gdyż generuje ona koszty. Do-
stępne środki przeznaczane będą przede wszystkim na rewitalizację linii kolejowych, 
a nie na ich likwidację.

Jednocześnie informuję, że likwidacji dokonuje zarządca infrastruktury kolejo-
wej po spełnieniu warunków ściśle określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.). Sam brak pro-
wadzenia ruchu kolejowego, pasażerskiego czy towarowego, na danej linii kolejowej 
nie przesądza o podjęciu działań zmierzających do jej likwidacji. Ruch kolejowy może 
być przywrócony nawet po kilkunastu latach przerwy. W myśl ustawy, tylko w przy-
padku, gdy wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów 
jej udostępniania oraz po powiadomieniu właściwych organów administracji samo-
rządu terytorialnego i potencjalnie zainteresowanych przewoźników o zamiarze likwi-
dacji danej linii lub odcinka linii kolejowej (art. 9 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy), zarządca 
może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie 
zgodny na likwidację. Ustawa zakłada bowiem możliwość wstrzymania postępowania 
likwidacyjnego, jeżeli właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego lub wska-
zany przez niego przedsiębiorca:

1) zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami 
z udostępniania przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub odcinka linii kole-
jowej;

2) zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej 
w zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji;

3) przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie, 
w celu dalszej eksploatacji, przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub odci-
nek linii kolejowej, jako wkład niepieniężny (art. 9 ust. 3 pkt 1–3 ustawy).

Dopiero, po wnikliwym zapoznaniu się z przesłaną przy wniosku dokumentacją 
oraz gdy nie została wstrzymana procedura likwidacyjna, minister właściwy do spraw 
transportu, w drodze decyzji, może wyrazić zgodę na likwidację odcinka lub całej linii 
kolejowej. Zapewniam, iż wszystkie wszczęte w resorcie postępowania likwidacyjne są 
traktowane ze szczególną starannością i indywidualnie rozpatrywane. Każdorazowo 
brana jest pod uwagę możliwość przywrócenia ruchu oraz znaczenie danej linii dla 
zrealizowania polityki transportowej rządu w zakresie rozwoju sieci kolejowej.

Aktualnie resort transportu nie opracowuje planu likwidacji linii nr 25 Łódź Ka-
liska – Dębica ani żadnego z jej odcinków. Dodatkowo informuję, iż do MTBiGM nie 
wpłynął od PKP PLK SA wniosek o likwidację tej linii kolejowej, wobec czego nie może 
być mowy o podjęciu procedur likwidacyjnych.

Na linii nr 25 odcinek Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) w aktualnym rozkła-
dzie jazdy przewidziano ruch towarowy. Dodatkowo, uruchamianych jest wiele po-
ciągów towarowych na tzw. indywidualny rozkład jazdy. Równocześnie informuję, iż 
w związku z obecnie prowadzonymi w ramach POIiŚ pracami na linii E 30, obejmu-
jącymi m.in. przebudowę stacji Dębica, zawieszony został czasowo ruch kolejowy na 
odcinku Dębica – Mielec.

Możliwość wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego oraz poprawy jakości połą-
czeń w ruchu towarowym na linii nr 25 odcinku Dębica – Mielec – Tarnobrzeg (Ocice) 
może mieć miejsce jedynie pod warunkiem przeprowadzenia rewitalizacji pomiędzy 
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stacjami Mielec i Dębica. Wynika to z niedostatecznego stanu technicznego szlaku, 
gdzie prędkość maksymalna to jedynie 20 km/h. Mając jednocześnie na względzie 
regionalny charakter linii nr 25 rozważyć należałoby podjęcie rewitalizacji finansowa-
nej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020. Jednocześnie informuję, że jeszcze pod koniec 2011 r. PKP PLK 
SA rozpoczęły z marszałkami województw proces konsultacji projektów przewidzia-
nych do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 
2014–2020. Prezes Spółki PKP PLK nadal prowadzi prace w tym zakresie, zaś osta-
teczny kształt list inwestycji do RPO uzależniony będzie m.in. od zainteresowania in-
westycjami kolejowymi samorządów wojewódzkich oraz wysokości ostatecznego bud- 
żetu UE na kolejną perspektywę.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż zarówno podejmowane działania racjonalizujące jak 
i przewidywana zmiana zasad finansowania przez państwo infrastruktury kolejowej 
przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania transportu kolejowego.

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

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 

Włocławek to największy projekt realizowany na terenie naszego miasta. 
Nakładem 285 milionów złotych, przy udziale własnym miasta wynoszą-
cym ponad 50 milionów, realizowana jest inwestycja, na którą od lat czekali 
mieszkańcy Włocławka, a także setki tysięcy kierowców, którzy korzystają 
z tak ważnego na mapie Polski odcinka drogi.

Jednakże nie wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami podatników, wło-
cławian. Kolejne etapy prac są znacząco opóźnione, a jakość wykonania 
pozostawia wiele do życzenia. Usterki, które zaczęły występować już kilka 
tygodni po oddaniu, widać gołym okiem. W związku z licznymi postulatami 
mieszkańców miasta oraz radnych miasta Włocławek pragnę zapytać Pana 
Ministra, czy proces inwestycyjny, który realizowany jest przy zaangażowa-
niu dużych środków publicznych, realizowany jest zgodnie z zasadami i pro-
cedurami. Pragnę podkreślić, że prace modernizacyjne są znacząco opóźnio-
ne, a jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o pilną interwencję i monitorowanie 
tej inwestycji, gdyż brak odpowiedniego nadzoru może skutkować niemoż-
nością wyegzekwowania w przyszłości praw gwarancyjnych.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Oddowiedd�

Warszawa, 4 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona (sygn. BPS-043- 

-24-943/12) w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 1 w granicach administracyj-
nych miasta Włocławek, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Projekt pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 
Włocławek został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 6.1 
Rozwój sieci drogowej TEN-T PO Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowa-
nie projektu została zawarta w dniu 27 września 2010 r. Aktualne koszty całkowite 
projektu wynoszą 204,98 mln PLN, koszty kwalifikowane 204,25 mln PLN, dofinanso-
wanie ze środków UE 164,40 mln PLN i stanowi około 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Pragnę równocześnie zaznaczyć, że podmiotem odpowiedzialnym za reali-
zację inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 1 jest Prezydent Miasta 
Włocławek, jako zarządca tej drogi w granicach miasta.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, Beneficjent projektu – Miasto Wło-
cławek zobowiązane jest do zrealizowania inwestycji w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnoto-
wego. Co najmniej raz na trzy miesiące Beneficjent sporządza i przekazuje wniosek 
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o płatność z rozbudowaną częścią sprawozdawczą. Ma on również obowiązek poddać 
się kontrolom prowadzonym w ramach projektu, m.in. w zakresie procedur zawie-
rania umów dla zadań objętych projektem, w trakcie oraz na zakończenie realizacji 
projektu.

W związku ze współfinansowaniem wspomnianego projektu ze środków UE w ra-
mach POIiŚ, pragnę zapewnić o prowadzeniu bieżącego monitoringu jego realizacji 
przez instytucje systemu wdrażania, w tym przypadku bieżący monitoring jest pro-
wadzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do chwili obecnej mia-
sto złożyło 8 wniosków o płatność, w ramach których wypłacono kwotę w wysokości 
57,66 mln PLN dofinansowania UE. Obecnie weryfikowany jest 9. wniosek o płatność 
opiewający na około 15 mln PLN poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wszystkie 
trzy etapy robót budowlanych zostały zakontraktowane, ponadto I i III etap są już 
zakończone, a termin zakończenia II etapu zaplanowano na IV kwartał 2013 r. Wszel-
kie ewentualne wady i usterki na zakończonych i oddanych do użytku odcinkach 
powinny być usuwane w ramach gwarancji na podstawie umów z wykonawcami robót 
budowlanych.

Równocześnie do chwili obecnej w ramach ww. projektu przeprowadzono 16 kon-
troli procedur zawierania umów z wykonawcami pod kątem zgodności z przepisami 
m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych i K.c. W wyniku wykrytych nieprawidło-
wości nałożono korekty finansowe lub uznano za niekwalifikowane wydatki w łącznej 
wysokości około 12,5 mln PLN. Kwota ta nie może być wykazana jako wydatek do 
refundacji ze środków UE i w pełnej wysokości musi zostać sfinansowana ze środków 
własnych miasta. Kontrola na miejscu, w trakcie realizacji rzeczowej inwestycji na 
podstawie Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ na tym projekcie nie została 
dotychczas przeprowadzona. Jednak w związku z faktem, że jest to projekt duży, ob-
ligatoryjnie zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu, na zakończenie realizacji 
projektu, która obejmie m.in. sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego. Zgodnie 
z ww. Wytycznymi kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest po 
przekazaniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego 
wniosku.

Podsumowując powyższe informacje pragnę podkreślić, że ww. projekt jest objęty 
monitoringiem i procedurami kontrolnymi przewidzianymi dla projektów współfinan-
sowanych ze środków POIiŚ, co zapewnia bieżącą identyfikację ewentualnych proble-
mów związanych z jego realizacją, weryfikację procedur zawierania umów z wykonaw-
cami oraz sprawdzenie kwalifikowalności wydatków. Działania te mają na celu umoż-
liwienie wykorzystania przyznanego dla projektu dofinansowania ze środków UE.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Stanisława Karczewskiego, 

Doroty Czudowskiej, Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza, 

Macieja Klimy, Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka, 
Janiny Sagatowskiej, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski, 
Wiesława Dobkowskiego, Władysława Ortyla, Mieczysława Gila, 

Beaty Gosiewskiej, Marka Martynowskiego, Alicji Zając, 
Stanisława Koguta, Jerzego Chróścikowskiego 

oraz Kazimierza Jaworskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oświadczenie dotyczy działań komisji rządowej wyjaśniającej katastro-
fę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej 
komisji Jerzego Millera.

Szanowny Panie Premierze!
Według informacji prasowych sąd w Warszawie uchylił postanowienie 

prokuratury umarzające postępowanie karne w sprawie zaniedbań funkcjo-
nariuszy BOR w zakresie zabezpieczenia wizyty prezydenta RP w Smoleń-
sku 10 kwietnia 2010 r. Według tych informacji sąd nakazał między innymi 
wyjaśnienie kwestii związanych z odpowiedzialnością za nadzór nad BOR 
ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera.

W kontekście tej informacji rodzi się wątpliwość, czy pan minister Miller, 
sam obecnie rozliczany z odpowiedzialności za nadzór nad BOR, gwaran-
tował obiektywizm komisji rządowej wyjaśniającej okoliczności katastrofy 
smoleńskiej.

Czy Pan Premier nie widzi w związku z tym konieczności weryfikacji 
ustaleń komisji rządowej, w szczególności w zakresie ustaleń odnoszących 
się do oceny działalności BOR? 

Bogdan Pęk   Andrzej Matusiewicz 
Grzegorz Wojciechowski Waldemar Kraska 
Stanisław Karczewski Wiesław Dobkowski 
Dorota Czudowska  Władysław Ortyl 
Jan Maria Jackowski Mieczysław Gil 
Krzysztof Słoń  Beata Gosiewska 
Robert Mamątow  Marek Martynowski 
Wojciech Skurkiewicz Alicja Zając 
Maciej Klima  Stanisław Kogut 
Andrzej Pająk  Jerzy Chróścikowski 
Przemysław Błaszczyk Kazimierz Jaworski 
Janina Sagatowska
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Oddowiedd 
RZECZNIKA PRASOWEGO RZĄDU

Warszawa, 5 lutego 2013 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Pęka wspól-

nie z innymi senatorami podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście 
kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera, przekazane 
przy piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r., znak BPS/043-24-944/12, z upoważnienia 
Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Ustalenia związane z katastrofą smoleńską zostały zawarte w przygotowanym 
przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego „Raporcie koń-
cowym z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu Tu-154M nr 101 
zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w rejonie lotniska Smoleńsk Północny”. Obecnie 
nie istnieją żadne przesłanki, które uzasadniałyby wznowienie prac Komisji.

Z wyrazami szacunku 
 
Paweł Graś
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka, Władysława Ortyla, Doroty Czudowskiej, 

Jarosława Obremskiego, Kazimierza Jaworskiego 
oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do nas i do wielu polskich kierowców dalece niepokojące in-

formacje, że pensje inspektorów transportu drogowego zostały uzależnione 
od liczby wystawionych mandatów, nałożonych kar i zabranych dowodów 
rejestracyjnych. Jak to jest możliwe?!

Po przeczytaniu licznych doniesień prasowych na ten temat odnosimy 
nieodparte wrażenie, że władzy w Polsce nie chodzi o poprawę bezpieczeń-
stwa, a o maksymalne złupienie obywateli. Funkcjonariusze ITD skarżą się, 
że są „zmuszani” przez swoich przełożonych do karania nawet za błahostki. 
Inaczej mogą stracić pracę. Władza wymaga, by karać bezlitośnie, a inspek-
torzy, chcąc zarobić, wystawiają mandaty na potęgę. Cierpią oczywiście 
zwykli obywatele. A przecież pouczenie, zwrócenie uwagi czy ostrzeżenie to 
też metody, które mogą przynieść zamierzony skutek. Ale najwyraźniej nie 
o bezpieczeństwo tu idzie, a o zasypanie dziury w budżecie.

Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedstawionej 
sprawie.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk   Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski  Władysław Ortyl 
Jan Maria Jackowski  Dorota Czudowska 
Krzysztof Słoń   Jarosław Obremski 
Robert Mamątow   Kazimierz Jaworski 
Wojciech Skurkiewicz  Marek Martynowski

Oddowiedd�

Warszawa, 10 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo BPS-043-24-945/12, przekazujące oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Pęka wspólnie z innymi senatorami podczas 24. posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2012 r. dotyczące informacji o uza-
leżnieniu pensji inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego od liczby wystawionych 
mandatów, nałożonych kar i zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, przedstawiam 
poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w oświadczeniu.

Uprzejmie informuję, że z prośbą o odniesienie się do zarzutów zawartych w ww. 
oświadczeniu zwróciłem się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Głównego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego wszelkie doniesienia o wynagrodzeniach lub dodatkach służbowych do wynagro-
dzenia pracowników Inspekcji Transportu Drogowego w kontekście uzależnienia ich 
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od liczby nałożonych kar lub mandatów nie znajdują potwierdzenia w faktach.
Należy wskazać, że kierując się potrzebą przeciwdziałania ewentualnemu zjawisku 

polegającemu na uzależnieniu wysokości wynagrodzenia inspektorów ITD od nakła-
danych kar, Główny Inspektor Transportu Drogowego już w 2009 roku, w piśmie 
skierowanym do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego uznał za niedo-
puszczalne sytuacje, w których jednym z elementów rzutujących na wysokość wyna-
grodzenia inspektora transportu drogowego mogłaby być wysokość kar pieniężnych 
nakładanych na przedsiębiorcę.

Główny Inspektor Transportu Drogowego polecił też wszystkim Wojewódzkim In-
spektorom Transportu Drogowego dokonanie niezwłocznej weryfikacji wszelkich za-
pisów w regulaminach wynagradzania, które wprowadzałyby jakąkolwiek korelację 
pomiędzy wysokością wynagrodzenia, a wysokością nałożonych kar przez inspektora 
Inspekcji Transportu Drogowego.

Polecenie wydane w 2009 r. zostało przypomniane przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego w roku 2012, gdzie wskazano jednocześnie, że w systemach 
polityki wynagradzania należy przede wszystkim uwzględniać aktywność inspekto-
rów w służbie, a nie liczbę i wysokość sankcji przez nich nakładanych. Regulaminy 
wynagradzania inspektorów transportu drogowego obowiązujące w tej służbie w ca-
łym kraju, uwzględniają powyższy aspekt motywowania pracowników, zalecany przez 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego, i nie zawierają elementów, które wiąza-
łyby w jakikolwiek sposób wysokość wynagrodzenia z ilością, czy też wysokością kar 
nakładanych na przedsiębiorców.

Wydaje się, że system motywacyjny przy wynagradzaniu pracowników, stosowany 
w Inspekcji Transportu Drogowego, jest na tyle przejrzysty oraz czytelny, zarówno dla 
przełożonych jak i podwładnych, że nie pozostawia wątpliwości, co do jego interpre-
tacji. Uwzględniając specyfikę służby jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego, nie 
odbiega on też od podobnych systemów stosowanych w innych instytucjach admini-
stracji publicznej.

Jednocześnie, w celu udokumentowania działań Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego w tym obszarze polityki kadrowej, pozwalam sobie dołączyć do odpowiedzi 
na oświadczenie senatorów kopie obu wspomnianych wyżej pism* skierowanych do 
Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu

* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka, Władysława Ortyla 

oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezesa NIK na moje oświadczenie 

dotyczące kontroli sądów gdańskich (oświadczenie z dnia 9 listopada 2012 r., 
odpowiedź z dnia 7 grudnia 2012 r.) zwracamy się z sugestią, by Najwyż-
sza Izba Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2012 r. 
jednak zbadała sprawę zakupu budynków sądów gdańskich. W ramach tej 
kontroli Izba będzie badała wydatki urzędów centralnych, w tym Minister-
stwa Sprawiedliwości, i będzie to doskonała okazja do zbadania również tego 
wydatku pod kątem jego legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. 
Wręcz nie wyobrażamy sobie, żeby rzetelna kontrola budżetowa w Minister-
stwie Sprawiedliwości pominęła ten największy wydatek! Prowadzenie postę-
powania karnego przez prokuraturę nie powinno stanowić żadnej przeszkody, 
jeśli chodzi o zbadanie tej sprawy przez NIK. Nie ma tu przecież żadnej kolizji 
kompetencji, bo co innego kontrola, a co innego ściganie karne.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Pająk 
Władysław Ortyl 
Dorota Czudowska

Oddowiedd�

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przekazujące 

oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Pęka oraz grupę Senatorów RP 
w sprawie wniosku o skontrolowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli okoliczności za-
kupu budynku sądowego w Gdańsku z przeznaczeniem na siedzibę gdańskich sądów, 
oraz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w tej samej sprawie, uprzejmie 
informuję, że NIK w trakcie kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w czę-
ści 15 – Sądy powszechne przeprowadzi badania w zakresie planowania i realizacji 
wydatków, prawidłowości zaciągania zobowiązań i ich ewidencjonowania oraz pra-
widłowości sporządzania sprawozdań budżetowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Ocenie nie może natomiast podlegać prawidłowość zakupu budynku na siedzibę 
gdańskich sądów z uwagi na brak możliwości wglądu do zatrzymanej przez CBA do-
kumentacji dotyczącej tego zakupu.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Oświadczenie to związane jest z podjęciem przez moją osobę działań 

zmierzających do polepszenia ochrony zabytków miasta Katowice. Jak 
stwierdziłem, bardzo celowe i potrzebne działania samorządów w tym ob-
szarze są znacznie utrudnione z uwagi na nieścisłości przepisów dotyczą-
cych możliwości wspierania robót konserwatorskich z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Zajmując się ochroną takich zabytków jak znany 
w całej Polsce obszar zabytkowych osiedli robotniczych Giszowiec i Nikiszo-
wiec oraz zespołu urbanistycznego tak zwanej katowickiej moderny (naj-
większego w Polsce założenia urbanistyki i architektury modernizmu mię-
dzywojennego), spotkałem się z niemożnością udzielenia pomocy dla działań 
remontowych na tym obszarze, gdyż nie jest to zgodne z obecnie obowiązu-
jącym prawem. Dodać należy, że osiedle robotnicze Nikiszowiec wpisane jest 
do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny lub/albo histo-
ryczny zespół budowlany.

W myśl uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/792/05 z dnia 
21 marca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 
(...) przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udziela się dotacji wy-
łącznie na zabytki, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku 
nieruchomego. W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy mimo 
wpisania do rejestru zabytków obszaru historycznego, z uwagi na brak in-
dywidualnych wpisów poszczególnych nieruchomości do tego rejestru, nie 
ma możliwości udzielenia dotacji na prace remontowe prowadzone w tym 
obszarze. Ponieważ na gruncie przepisów ustawy pojęcia „zabytek nieru-
chomy” nie można definiować w oderwaniu od pojęcia „nieruchomość”, nie 
istnieje prawna możliwość udzielenia przez gminę dotacji na prace remonto-
we na tym obszarze.

Stan faktyczny istniejący na obszarach ochrony konserwatorskiej jest 
jednak niekorzystny dla posiadaczy nieruchomości. Osoby prowadzące 
prace remontowe przy budynkach znajdujących się w obszarach ochrony 
z mocy art. 39 prawa budowlanego podlegają obowiązkom i uciążliwościom 
związanym z wpisem do rejestru, gdyż każde działanie remontowe przez 
nich podejmowane podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i naj-
częściej wymaga poniesienia wyższych nakładów związanych z wytyczny-
mi konserwatorskimi. Formuła ochrony historycznych układów urbanistycz-
nych wymusza, oprócz ochrony układu przestrzennego, dbałość o substancję 
tworzącą „ściany” tej przestrzeni, czyli budynki. To całość układu, składa-
jąca się z różnych elementów: układu urbanistycznego, przestrzeni publicz-
nych, budynków, zieleni i małej architektury, tworzy unikalność chronionych 
obszarów. Chronienie zaś samego układu bez opieki nad budynkami jest 
zupełnie bezsensowne.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają co prawda wpisywanie 
odrębnie do rejestru nieruchomości objętych wcześniej ochroną w ramach 
obszaru, jednakże jest to działanie żmudne i wymagające kolejnych postę-
powań administracyjnych, co skutkować będzie długim okresem potrzebnym 
na uzyskanie wpisu. Jednocześnie podkreślić należy, iż niejednokrotnie 
część obiektów na obszarach chronionych, mimo posiadania bardzo dużych 
walorów architektonicznych i kluczowej roli dla percepcji obszaru, nie musi 
kwalifikować się do objęcia ochroną indywidualną, ponieważ ich wartość 
wynika właśnie z faktu bycia częścią szerszego układu.

Co również jest warte podkreślenia, w ostatnich latach zmieniły się for-
my ochrony zabytków, w związku z czym zapis pozwalający wspierać wy-
łącznie zabytki nieruchome wpisane do rejestru wydaje się w świetle zmian 
mocno nieaktualny.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami) formami ochrony zabytków są:
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— wpis do rejestru zabytków,
— uznanie za pomnik historii,
— utworzenie parku kulturowego,
— ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego albo w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Art. 22 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy przewiduje, że prezydent mia-
sta prowadzi gminną ewidencję zabytków nieruchomych z terenu gminy. 
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome wpi-
sane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezy-
denta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2010 r. 
zmieniony został prawny charakter gminnej ewidencji zabytków. Gminna 
ewidencja zabytków, chociaż nie została wymieniona w przytaczanym art. 7 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdzie wyszczególnia się 
formy ochrony, zyskała jednak status prawnej formy ochrony zabytków.

Sposób prowadzenia gminnej ewidencji zabytków określony został 
w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 26 maja 
2011 r.

Zmiany wprowadzające formę ochrony prawnej nastąpiły między innymi 
w przepisach art. 39 ustawy – Prawo budowlane, mówiących, że „w sto-
sunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budo-
wę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgod-
nieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. Zmiany nastąpiły także 
w art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Wpis obiektu do ewidencji zabytków rodzi 
po stronie właściciela zabytku wpisanego do ewidencji określone obowiązki, 
w tym między innymi obowiązek uzgadniania decyzji o warunkach zabudo-
wy. Gminna ewidencja zabytków stanowi jedną z równorzędnych podstaw 
do objęcia zamieszczonego w niej obiektu ochroną konserwatorską, między 
innymi w decyzji o warunkach zabudowy.

W świetle tych argumentów wydaje się, iż utrudnianie samorządom 
wspierania ochrony obszarów zabytkowych oraz zabytków wpisanych do 
gminnych ewidencji jest sprzeczne z interesem narodowym i nie było naj-
prawdopodobniej intencją ustawodawcy.

Z uwagi na zmianę w przepisach dotyczących ochrony zabytków oraz 
z uwagi na nieścisłości dotyczące chronionych obszarów historycznych pro-
szę o informację, czy ministerstwo zamierza zainicjować zmiany w przepi-
sach ustawy o ochronie zabytków umożliwiające samorządom udzielanie 
dotacji na prace remontowe dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
obiektów znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 
chronionych w ramach wpisu do gminnej ewidencji zabytków. 

W przypadku podjęcia przez Pana Ministra prac nad zaproponowanymi 
zmianami w przepisach ustawy chciałbym zadeklarować swoją pomoc i moż-
liwość współpracy w działaniach związanych z procesem legislacyjnym.

Z poważaniem 
Leszek Piechota
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Oddowiedd

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Leszka Piechoty z dnia 20 grudnia 

2012 r., skierowanym do Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, przekazanym przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 20 grudnia 
2012 r. (znak: BPS/043-24-947/12), w sprawie zmiany przepisów uniemożliwiają-
cych udzielanie dotacji na prace remontowe obiektów niewpisanych do rejestru zabyt-
ków, a znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, uprzejmie proszę 
o przyjęcie następującego stanowiska.

Obecne przepisy dotyczące finansowania opieki nad zabytkami zawarte w ustawie 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568, z późn. zm.) dotyczą dotacji udzielanych na prowadzenie prac konserwa-
torskich, prac restauratorskich i robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Wysokość tego rodzaju dotacji może 
wynosić nawet 100% nakładów koniecznych poniesionych na wspomniane wyżej dzia-
łania. Jednak dotacja nie jest obligatoryjna, a możliwości jej udzielenia uzależnione 
są od środków finansowych będących w posiadaniu podmiotów, które dotacji takich 
mogą udzielać. Regułą jest, że potrzeby finansowe w tym zakresie są znacznie większe 
niż możliwości, co powoduje, iż nie wszyscy zainteresowani taką dotację mogą otrzy-
mać. Z tego też względu przepisy dotyczące udzielania dotacji zostały tak skonstruo-
wane, aby dotacja mogła być udzielona najbardziej cennym zabytkom, a więc tym, 
które są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.

Czy takie rozwiązanie kwestii dotyczących udzielania dotacji jest zasadne? Z powo-
dów przedstawionych wyżej wydaje się że tak. Tym niemniej chciałbym poinformować 
Pana Senatora, iż wkrótce podjęte zostaną prace nad stworzeniem nowego systemu 
ochrony zabytków w Polsce, w tym również zasad finansowania opieki nad zabytkami. 
W tej chwili jednak trudno jeszcze jednoznacznie przesądzić, w jakim kierunku przy-
szłe rozwiązania tego zagadnienia będą zmierzać.

Jednocześnie chciałbym Panu Senatorowi podziękować za wyrażenie chęci pomo-
cy i współpracy w działaniach związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym oma-
wianych wyżej spraw.

Z wyrazami poważania 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Na wstępie pozwolę sobie wyrazić opinię, że rząd, wprowadzając w tym 
roku podwyższone kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo 
do otrzymania świadczeń rodzinnych, oraz podnosząc jednocześnie wyso-
kość zasiłków rodzinnych, prawidłowo zareagował na nadchodzący kryzys 
gospodarczy. Kryzys, który, jak się powszechnie przewiduje, spowoduje, 
że już w tym roku wzrośnie bezrobocie, ponieważ wiele osób straci pracę – 
na przykład w bydgoskim Zachemie straciło ją sześćset osób – a większość 
tych, które poszukują pracy, po prostu jej nie znajdzie ani w tym, ani w przy-
szłym roku.

Ta słuszna i pożądana od kilku lat decyzja rządu nie satysfakcjonuje 
mnie jednak do końca. Nie satysfakcjonuje głównie dlatego, że nie wzro-
sły dodatki do zasiłków rodzinnych dla osób znajdujących się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji losowej. A za parę godzin cała Polska, i wierząca, i niewie-
rząca, i biedna, i bogata, skupi się – dla jednych będzie to tylko choinka, inni 
pod choinką znajdą jeszcze gwiazdę betlejemską i żłóbek – na największym 
święcie rodzinnym w Polsce. Dlatego to oświadczenie jest związane uczucio-
wo z sytuacją w Polsce.

Ze świadczeń rodzinnych mogą obecnie skorzystać tylko rodziny o najniż-
szych dochodach, ale często są to rodziny nie dość, że dotknięte ubóstwem, 
to dodatkowo znajdujące się w trudnej sytuacji losowej, bo albo wychowują 
dzieci niepełnosprawne, albo samotnie wychowują dzieci, albo i jedno, i dru-
gie, albo też wychowują ich wiele. I właśnie w odniesieniu do takich sytuacji 
ustawodawca wprowadził system dodatków do zasiłków rodzinnych, a te, 
jak wiemy, jako jedyne w mijającym roku nie uległy podwyższeniu.

Panie Premierze, zmieniają się jednak warunki zewnętrzne, w jakich 
żyją te rodziny, wzrasta bezrobocie – sam minister Rostowski zapowiada 
trudny budżet państwa – z pewnością pogorszą się budżety rodzin.

Wprowadzamy w życie wiele słusznych rozwiązań – jak chociażby ostat-
nio zmienianą, uchwaloną w 2011 r., tak zwaną ustawę śmieciową – które 
powodują, że wzrastają koszty utrzymania. Szczególnie mocno ta ustawa 
dotknie rodziny wielodzietne. Dla przykładu podam, że obecnie miesięczny 
koszt wywozu segregowanych śmieci siedmioosobowej rodziny w jednej 
z gmin wynosi 30 zł, a od nowego roku wyniesie 140 zł, a być może nawet 
160 zł. Wyborcy odbierają to jako swoistą karę za posiadanie dzieci i pyta-
ją, czy rząd ma zamiar znaleźć albo czy znalazł sposób na zrekompenso-
wanie wzrostu kosztów utrzymania takich rodzin. Mianowicie, czy planuje 
zwiększyć dodatki do zasiłków rodzinnych albo czy udzieli dotacji celowej 
gminom, które wprowadzą ulgi w stawkach opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi – zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych – które w swoich 
uchwałach wprowadzą takie regulacje?

Osobiście uważam, że oszczędności w 2013 r. w wysokości prawie 
300 milionów zł, uzyskane dzięki zmianie uregulowań dotyczących świad-
czeń pielęgnacyjnych i wprowadzaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
należy przeznaczyć na podwyższenie dodatków rodzinnych. Dostrzegam 
również potrzebę udziału w tym gmin, do czego zresztą upoważnia ustawa 
o świadczeniach rodzinnych.

Z wyrazami szacunku 
Jan Rulewski
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Oddowiedd 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 23 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na pismo z dnia 20 grudnia 

2012 r., znak: BPS/043-24-948/12, dotyczące oświadczenia senatorskiego senatora 
Jana Rulewskiego w sprawie świadczeń rodzinnych, uprzejmie wyjaśniam.

W projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. na realizację świadczeń rodzinnych 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 
10 420 300 tys. zł, z tego: 9 622 300 tys. zł w budżetach wojewodów (cz. 85/2-32 – Bud- 
żety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 klasyfikacji budżeto-
wej – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oraz 798 000 tys. zł 
w stosownej rezerwie celowej (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 34 – Środki na uzupeł-
nienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świad-
czenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-
dzinne). Środki te uwzględniają zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego i wprowadzenia nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuń-
czego, wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 7 grud-
nia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548), skutkujące ograniczeniem wydatków budżetu pań-
stwa 2013 r. na świadczenia rodzinne, a także zmiany związane z podwyższeniem od 
1 listopada 2012 r. kwot zasiłków rodzinnych oraz z pierwszym etapem wzrostu kwot 
kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, skutkujące wzro-
stem wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecny stan finansów publicznych nie po-
zwala na podwyższenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego.

Należy też zauważyć, że świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie 
wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, a nie wydatków mających na celu sfi-
nansowanie lub dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania, np. związanych 
z opłatami za śmieci.

Natomiast kwestia dotycząca ewentualnego udzielenia gminom dotacji celowej 
z budżetu państwa mającej na celu wprowadzenie ulgi w stawkach opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi należy do kompetencji Ministra Środowiska.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Z przykrością stwierdzam, że polityka kadrowa prowadzona przez kie-

rownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nadal pozosta-
wia wiele do życzenia. Problemy, jakie wskazałem w oświadczeniach sena-
torskich z dnia 30 października 2008 r. i 18 lutego 2009 r. kierowanych do 
ministra Nowickiego, nie tylko nie zostały we właściwy sposób ocenione, i po-
zostawione bez konsekwencji, ale wydaje się, że obecnie znów w RDLP w Ło-
dzi są trwonione środki publiczne na utrzymywanie zbędnych stanowisk.

Według informacji, które docierają do mnie od wielu miesięcy, ponownie 
zatrudnienie w biurze RDPL w Łodzi znalazł będący na emeryturze Jerzy P. 
– w latach poprzednich pełniący funkcje między innymi zastępcy dyrektora 
Biura Urządzania Lasu, dyrektora RDLP w Łodzi i przez cztery miesiące Ge-
neralnego Dyrektora LP. Z informacji mi przekazanych wynika, że Jerzy P. 
został zatrudniony w celu „pomocy” przy odbiorze prac urządzeniowych spo-
rządzanych przez Biuro Urządzania Lasu, będąc jednocześnie doradcą dy-
rektora BULiGL w Warszawie. Ponadto jako dyrektor RDLP w Łodzi w 2004 r. 
był stroną nietypowej umowy na sporządzenie planów urządzania lasu dla 
dziewięciu nadleśnictw, zawartej podobno w tej nietypowej formie w celu 
ominięcia spodziewanych zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 
W świetle przedstawionych informacji oraz istnienia, w moim przekonaniu, 
jawnego konfliktu interesów, mam następujące pytania.

Czy prawdą jest, że będący poprzednio w latach 2008–2009 doradcą do 
spraw współpracy z zagranicą dyrektora RDLP w Łodzi, przebywający na 
emeryturze Jerzy P. znalazł ponownie zatrudnienie w RDLP w Łodzi? Jeżeli 
tak, to jakie są obowiązki pracownicze, jaka jest forma zatrudnienia i jakie 
są koszty osobowe związane z tym pracownikiem (w szczególności wyna-
grodzenie)?

Czy prawdą jest, że w roku 2004 Jerzy P., będąc dyrektorem RDLP w Ło-
dzi, zawarł z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej umowę na przygo-
towanie planów urządzania lasu dla dziewięciu nadleśnictw? Jakiej kwoty 
dotyczyła ta umowa?

Czy Jerzy P. jest obecnie lub był kiedykolwiek w przeszłości doradcą dy-
rektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie? Jeżeli tak, 
to w jakim okresie, jaki był jego zakres obowiązków, jakie były w związku 
z tym koszty poniesione przez BULiGL?

W odpowiedzi na moje oświadczenie minister Janusz Zaleski pismem 
z dnia 20 marca 2009 r. w pkcie 9 poinformował mnie, że w 2008 r. Jerzy P. 
wykonywał analizy drzewostanów przeszłorębnych i że analizy te zostaną 
wykorzystane w V rewizji planów urządzania lasu. Proszę o przedstawienie 
efektów prac Jerzego P. z lat 2008–2009 i wskazanie przykładów wykorzy-
stania ich w sporządzanych obecnie planach urządzeniowych.

Proszę o przedstawienie informacji na temat korzyści odniesionych przez 
RDLP w Łodzi z tytułu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukra-
ina, których według odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 20 marca 
2009 r. pkt 9 spodziewał się minister Janusz Zaleski.

Proszę również o informację, w jaki sposób zostały zrealizowane zagad-
nienia podane w pkcie 6 odpowiedzi pana ministra Zaleskiego, którymi w la-
tach 2008–2009 zajmował się Jerzy P. Rozumiem, że wszystkie te analizy, 
oceny i prowadzone sprawy są odpowiednio udokumentowane, proszę więc 
o załączenie odpowiednich dokumentów.

Wojciech Skurkiewicz
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Oddowiedd

Warszawa, 18.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza, przekazane 

przez Marszałka Senatu RP pismem z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24- 
-949/12, w sprawie polityki kadrowej w RDLP w Łodzi, w załączeniu przekazuję sto-
sowne wyjaśnienia.

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

Oddowiedd na oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043-24-949/12, 
w sprawie polityki kadrowej w RDLP w Łodzi, uprzejmie wyjaśniam.

Pan Jerzy P. po roku 2009 nie nawiązywał, jak również obecnie nie pozostaje 
w stosunku pracy, w drodze umowy o pracę, z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Łodzi.

W dniu 25.04.2012 r. została zawarta umowa zlecenie pomiędzy Regionalną Dy-
rekcją Lasów Państwowych w Łodzi, reprezentowaną przez dyrektora Andrzeja Ga-
pińskiego i Panem Jerzym P. na świadczenie usługi w okresie od 1.05.2012 r. do 
30.06.2013 r. w zakresie doradztwa przy procedurze tworzenia projektów planów 
urządzenia lasu, realizacji Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu oraz w zakre-
sie gospodarowania gruntami leśnymi. Powyższa umowa została zmieniona aneksem 
z dnia 17.07.2012 r., w którym rozszerzono zakres wykonywanej usługi o prowadzenie 
szkoleń dla pracowników nadleśnictw z urządzania i hodowli lasu oraz przygotowy-
wanie materiałów na konferencje i narady wg potrzeb dyrektora RDLP. Zleceniobiorcy 
przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięczne-
go w kwocie 4800 zł brutto.

Za koordynację i organizację prac związanych ze sporządzaniem planów urządze-
nia lasu dla nadleśnictw odpowiada dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych. W praktyce terminy zlecania opracowania nowych planów urządzenia lasu 
związane są ściśle z terminami ekspiracji wcześniej obowiązujących planów dla po-
szczególnych nadleśnictw. Nowe plany urządzenia lasu w poszczególnych regional-
nych dyrekcjach Lasów Państwowych, w kolejnych latach (w ramach 10-letnich cy-
klów urządzania lasu), sporządzane są często w różnej liczbie, co wynika z zaszłości 
historycznych sięgających okresu definitywnego urządzania lasu (lata 1956–1967). 
W związku z nierównomiernym sporządzaniem planów urządzenia lasu w przeszłości, 
w latach 2004–2005 nastąpiła w RDLP w Łodzi duża kumulacja potrzeb w zakresie 
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sporządzania nowych planów, stąd RDLP w Łodzi – zgodnie z obowiązującymi wów-
czas przepisami – zawarła w tym czasie z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
umowę na wykonanie planów urządzenia lasu dla dziewięciu nadleśnictw. Ponadto 
podstawą zawarcia ww. zlecenia było również porozumienie w sprawie przejścia części 
zakładu pracy, tj. Zespołu Urządzania Lasu, wchodzącego wówczas w struktury RDLP 
w Łodzi na innego pracodawcę tj. do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Warszawie. Koszt wykonania objętych umową zadań wyniósł 6.274.490,14 zł.

Pan Jerzy P. nie jest i nigdy w przeszłości nie był doradcą dyrektora Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Odnosząc się do kwestii wykonywania przez Pana Jerzego P. analiz drzewostanów 
przeszłorębnych w 2008 r. informuję, że posiadane przez niego informacje i wiedza 
(zdobyta także w okresie poprzedniego zatrudnienia) są wykorzystywane przy plano-
waniu urządzeniowym w ramach V rewizji m.in. na komisjach założeń planów (KZP), 
czy na naradach techniczno-gospodarczych (NTG).

Współpraca w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina nie mogła być i nie jest realizowana z przyczyn formalnych, gdyż został ogra-
niczony obszar jego działania do terenów przygranicznych. W początkowym okresie 
działania Programu, RDLP w Łodzi zainteresowana była uczestnictwem, szczególnie 
w obszarach współpracy z Białorusią. Podstawą powyższego były wcześniejsze kon-
takty, w ramach których już w roku 2007 i 2008 realizowane były wyjazdy na Białoruś 
pracowników RDLP w Łodzi, jak również przyjmowane rewizyty leśników białoruskich 
zainteresowanych szczególnie nawiązaniem współpracy w obszarach związanych z na-
siennictwem i szkółkarstwem.

W sprawie okresu zatrudnienia Pana Jerzego P. na stanowisku doradcy dyrektora 
RDLP w Łodzi, w latach 2008-2009 informuję, że przeprowadzał on:

– kontrole terenowe w podległych dyrekcji nadleśnictwach, w zakresie odnowień 
powierzchni zrębowych, w tym również odnowień naturalnych i dokonywał ich 
analizy,

– analizę drzewostanów przeszłorębnych wg nadleśnictw,
– kontrolę zasadności przeprowadzenia zamiany gruntów w Nadleśnictwie Radzi-

wiłłów,
– kontrolę w zakresie realizowanych w Nadleśnictwie Kolumna inwestycji.
Ww. czynności zostały udokumentowane opracowaniami, notatkami oraz protoko-

łami sporządzonymi przez Pana Jerzego P. Poniżej wykaz opracowanych dokumentów:
1. Projekt odnowienia powierzchni zrębowej Nadleśnictwo Kolumna.
2. Kontrola odnowień naturalnych Nadleśnictwo Łąck.
3. Notatki z Nadleśnictwa Kolumna w spr. poz. 1.
4. Kontrola odnowień naturalnych Nadleśnictwo Opoczno.
5. Analiza odnowień naturalnych za lata 2006–2008 RDLP w Łodzi.
6. Analiza bazy drzewostanów przeszłorębnych RDLP w Łodzi.
7. Informacja dla Uniwersytetu o lasach RDLP w Łodzi.
8. Notatka w sprawie zamiany gruntów Nadleśnictwo Radziwiłłów.
9. Kontrola odnowień naturalnych Nadleśnictwo Wieluń.

10. Kontrola odnowień naturalnych Nadleśnictwo Złoczew.
11. Kontrola odnowień naturalnych Nadleśnictwo Kutno.
12. Notatka w sprawie inwestycji Nadleśnictwo Kolumna.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, 

Jana Marii Jackowskiego oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W związku ze skierowanym do mnie wystąpieniem pracowników Kielec-
kich Kopalni Surowców Mineralnych (spółki pozostającej w stanie upadłości 
układowej), zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o następu-
jące informacje.

1. Czy GDDKiA zamierza uregulować zaległości wobec KKSM SA, która 
była podwykonawcą Dolnośląskich Surowców Skalnych SA podczas budo-
wy autostrady A2, w realizacji kontraktu pod nazwą „Kontynuacja projek-
towania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A2 od Stry-
kowa do Konotopy”? Według informacji pochodzących od zainteresowanych 
obecnie kwota należności to 62 359 042,35 zł. Należność ta wynika z umowy 
na dostawę kruszywa oraz związana jest ze świadczeniem usług.

2. Czy brana jest pod uwagę możliwość wprowadzenia zmian w niedaw-
no uchwalonej ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicz-
nych, przewidującej pomoc dla małych i średnich firm zatrudniających nie 
więcej niż 250 pracowników, tak aby zapewnić równe traktowanie wszyst-
kich krajowych podmiotów, które poniosły straty w związku z budową au-
tostrad i innych dróg krajowych? Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych 
SA zatrudniają 385 pracowników, a zatem nie mogą liczyć na zwrot należ-
ności za wydobyte i dostarczone kruszywa, co w opinii załogi jest niezwykle 
krzywdzące dla spółki znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

3. Czy w Ministerstwie Skarbu Państwa brana jest pod uwagę możli-
wość reprywatyzacji spółki przez Skarb Państwa ze względu na podejrze-
nie, że inwestor nie wywiązał się z pakietu inwestycyjnego? Zdaniem załogi 
inwestor w okresie dwóch lat miał zainwestować 15 milionów zł w rozwój 
i nowe technologie w KKSM SA, a tymczasem z konta bankowego KKSM 
wypłacił on około 9 milionów zysku. W trakcie przejęcia 85% akcji w kwiet-
niu 2011 r. nastąpiły zakupy i leasingowanie maszyn i urządzeń, które były 
przeznaczane na budowę autostrady A2, gdzie DSS najpierw był podwy-
konawcą Covec, a następnie wykonawcą. Pracownicy podają, że w skład 
urządzeń wchodziły: wytwórnia mas bitumicznych, węzły betoniarskie, 
zgarniarki, równiarki, samochody technologiczne Volvo i 37 samochodów 
osobowych, które były w użytkowaniu pracowników DSS. W ramach zapo-
wiadanych w prywatyzacji inwestycji dla KKSM został zakupiony mobilny 
zakład do produkcji kruszyw, ale od chwili jego zakupu do chwili obecnej 
pracuje on w Kopalni „Piława Górna”, która jest własnością DSS. Część 
leasingowanych urządzeń została KKSM odebrana z udziałem komorników 
przez instytucje leasingowe.

4. Czy rząd z jednakową lub choćby tylko proporcjonalną troską pod-
chodzi do możliwej likwidacji stanowisk pracy zarówno tam, gdzie chodzi 
o 1500 stanowisk w regionie wysoko uprzemysłowionym, jak i tam, gdzie 
zagrożonych jest ich blisko 400 (przypadek KKSM SA w Kielcach) w regionie 
wciąż biednym i zapóźnionym gospodarczo?

Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski



24. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r.68

Oddowiedd 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Senatorów Pana Krzysztofa Słonia, Pana 

Bogdana Pęka, Pana Marka Martynowskiego, Pana Jana Marię Jackowskiego i Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego na 24. posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. do-
tyczące spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych SA z siedzibą w Kielcach (zwa-
nej dalej KKSM SA), w porozumieniu z zainteresowanymi członkami Rady Ministrów, 
przedkładam następuje stanowisko odnośnie do poruszonych zagadnień.

Pytanie 1
„Czy GDDKiA zamierza uregulować zaległości wobec KKSM SA, która była pod-

wykonawcą Dolnośląskich Surowców Skalnych SA podczas budowy autostrady A2, 
w realizacji kontraktu pod nazwą »Kontynuacja projektowania i wykonania robót bu-
dowlanych w zakresie autostrady A2 od Strykowa do Konotopy«? Według informacji 
pochodzących od zainteresowanych obecnie kwota należności to 62 359 042,35 zł. 
Należność ta wynika z umowy na dostawę kruszywa oraz związana jest ze świadcze-
niem usług”.

Ustosunkowując się do poruszonej przez Panów Senatorów kwestii uregulowania 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kwoty ponad 62 mln zł, spółce 
KKSM SA będącej podwykonawcą Dolnośląskich Surowców Skalnych SA w czasie re-
alizacji przez DSS SA kontraktu pod nazwą „Kontynuacja projektowania i wykonania 
robót budowlanych w zakresie autostrady A2 od Strykowa do Konotopy”, w oparciu 
o przekazane przez właściwą w przedmiotowej sprawie Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad wyjaśnienia, informuję, że:

∙ Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należ-
ności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicz-
nych (zwana dalej „Ustawą”) ma zastosowanie jedynie do przedsiębiorców speł-
niających wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsię-
biorcy tj. jedynie przedsiębiorcy, który co najmniej w jednym z ostatnich dwóch 
lat obrotowych przed złożeniem wniosku, a w przypadku przedsiębiorców dzia-
łających krócej biorąc pod uwagę cały okres ich działalności przed złożeniem 
wniosku, zatrudniał średniorocznie od 0 do 250 pracowników (w przeliczeniu 
na pełne etaty) oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych nieprzekracząjacy równowartości w złotych 
50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 miliony euro. 
Na podstawie przedłożonych dokumentów przez Kieleckie Kopalnie Surowców 
Mineralnych SA należy stwierdzić, że spółka ta nie spełnia jednego z ustawo-
wych warunków, a mianowicie warunku odnoszącego się do ilości zatrudnio-
nych pracowników (KKSM SA zatrudnia ponad 340 pracowników), w związku 
z czym KKSM SA nie mogła zostać objęta Ustawą;

∙ KKSM SA nie była zatwierdzonym Podwykonawcą tj. podmiotem, któremu za 
zgodą Inwestora (GDDKiA) powierzono wykonywanie części robót budowlanych. 
Nie znajdują zatem tu zastosowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące soli-
darnej odpowiedzialności Inwestora i Wykonawcy względem Podwykonawcy.

Podsumowując, na podstawie powszechnie obowiązujących aktualnie przepisów 
prawa GDDKiA nie ma podstaw prawnych do wypłaty kwoty obejmującej wierzytel-
ność KKSM SA względem Dolnośląskich Surowców Skalnych SA.
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Pytanie 2
„Czy brana jest pod uwagę możliwość wprowadzenia zmian w niedawno uchwalonej 

ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikają-
cych z realizacji udzielonych zamówień publicznych, przewidującej pomoc dla małych 
i średnich firm zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników, tak aby zapewnić 
równe traktowanie wszystkich krajowych podmiotów, które poniosły straty w związku 
z budową autostrad i innych dróg krajowych? Kieleckie Kopalnie Surowców Mineral-
nych SA zatrudniają 385 pracowników, a zatem nie mogą liczyć na zwrot należności 
za wydobyte i dostarczone kruszywa, co w opinii załogi jest niezwykle krzywdzące dla 
spółki znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji finansowej”.

Kolejny problem poruszony w Oświadczeniu dotyczy zmian w ustawie z dnia 28 czerw-
ca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikają-
cych z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Odnosząc się do tego punktu wystą-
pienia oparłem się na informacjach przekazanych przez właściwe do zajęcia stanowiska 
w tej sprawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należno-
ści przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, któ-
ra weszła w życie dniu 3 sierpnia br., została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 
31 lipca br.

Prezydent RP, po podpisaniu Ustawy, złożył w dniu 7 sierpnia br. do Trybunału Kon-
stytucyjnego w trybie kontroli następczej na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji 
RP, wniosek o zbadanie zgodności niektórych przepisów Ustawy z Konstytucją RP. Pre-
zydent podniósł między innymi 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 wskazując na nadmiernie 
ograniczony – za pomocą kryterium inwestora (GDDKiA) oraz rozmiar przedsiębiorcy 
(średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto) – krąg podmiotów objętych Ustawą. 
Do czasu rozpatrzenia wniosku Prezydenta RP przez Trybunał Konstytucyjny i ewentual-
nie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności niektórych przepisów Ustawy 
z Konstytucją – wszystkie zawarte w niej postanowienia obowiązują. Zgodnie z art. 190 
ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obo-
wiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, 
gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy.

Wobec powyższego, w ocenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, dyskusja na temat zasadności przyjętych w omawianej Ustawie rozwiązań 
bądź na temat tego, czy konieczne jest dokonywanie jej zmian i w jakim zakresie 
(np. objęcie jej zakresem obowiązywania większego kręgu podmiotów), powinna zostać 
poprzedzona analizą orzeczenia, które w tej sprawie wyda Trybunał Konstytucyjny.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej w trakcie prac nad projektem Ustawy przewidywało również rozwiązania 
bardziej generalne dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane. Jednakże 
ze względu na konieczność szybkiego uchwalenia przedmiotowej Ustawy, szerszy za-
kres oddziaływania rozwiązań generalnych i konieczność ich konsultacji z organiza-
cjami samorządu terytorialnego, Rada Ministrów podjęła w dniu 30 maja br. decyzję 
o zawężeniu propozycji kierowanych do Sejmu RP.

Kończąc wątek zmiany Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. pragnę poinformować 
Panów Senatorów, że Rada Ministrów mając na uwadze generalny problem braku 
płatności w odpowiednim czasie podwykonawcom, od czerwca 2012 r. prowadzi pra-
ce nad zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych poświęcony tylko kwestii podwykonawców będący przedmiotem pogłębionych 
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jest przygotowywany w Urzę-
dzie Zamówień Publicznych.

Pytanie 3
„Czy w Ministerstwie Skarbu Państwa brana jest pod uwagę możliwość reprywa-

tyzacji spółki przez Skarb Państwa ze względu na podejrzenie, że inwestor nie wywią-
zał się z pakietu inwestycyjnego? Zdaniem załogi inwestor w okresie dwóch lat miał 
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zainwestować 15 milionów zł w rozwój i nowe technologie w KKSM SA, a tymczasem 
z konta bankowego KKSM wypłacił on około 9 milionów zysku. W trakcie przejęcia 
85% akcji w kwietniu 2011 r. nastąpiły zakupy i leasingowanie maszyn i urządzeń, 
które były przeznaczane na budowę autostrady A2, gdzie DSS najpierw był podwyko-
nawcą Covec, a następnie wykonawcą. Pracownicy podają, że w skład urządzeń wcho-
dziły: wytwórnia mas bitumicznych, węzły betoniarskie, zgarniarki, równiarki, samo-
chody technologiczne Volvo i 37 samochodów osobowych, które były w użytkowaniu 
pracowników DSS. W ramach zapowiadanych w prywatyzacji inwestycji dla KKSM 
został zakupiony mobilny zakład do produkcji kruszyw, ale od chwili jego zakupu do 
chwili obecnej pracuje on w Kopalni „Piława Górna”, która jest własnością DSS. Część 
leasingowanych urządzeń została KKSM odebrana z udziałem komorników przez in-
stytucje leasingowe”.

Odnosząc się do kwestii zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Umowy 
Sprzedaży Akcji spółki KKSM SA z siedzibą w Kielcach informuję, że łączna wartość 
inwestycji zrealizowanych przez Spółkę wyniosła 15.218.885,00 zł (przy wymaganym 
poziomie 15.000.000,00 zł). Weryfikacji wykonania zobowiązań inwestycyjnych wy-
nikających z Umowy Sprzedaży Akcji, dokonał KPMG Audyt Sp. z o.o. na podstawie 
przeprowadzonych prac poświadczających. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zo-
stały przedstawione w sporządzonym przez wskazaną firmę Sprawozdaniu Operacyj-
nym Niezależnego Biegłego Rewidenta z dnia 30.08.2011 r.

Pytanie 4
„Czy rząd z jednakową lub choćby tylko proporcjonalną troską podchodzi do moż-

liwej likwidacji stanowisk pracy zarówno tam, gdzie chodzi o 1500 stanowisk w re-
gionie wysoko uprzemysłowionym, jak i tam, gdzie zagrożonych jest blisko 400 (przy-
padek KKSM SA w Kielcach) w regionie wciąż biednym i zapóźnionym gospodarczo?”

Jednym z głównych celów działalności rządu jest zapewnienie stabilnego i długofa-
lowego rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej 
i recesji w większości państw Unii Europejskiej. Rząd dopełnia wszelkich starań, aby 
umożliwić zrównoważony wzrost wszystkim makro- i mikroregionom Polski zgodnie 
z ich potencjałem i szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Prywatyza-
cja KKSM SA nie stanowiła tutaj wyjątku.

Podejmując trudne często decyzje związane z prywatyzacją poszczególnych spółek, 
z jednakową dbałością podchodzę do zachowania stanowisk pracy w małych, średnich 
jak i w większych spółkach i to zarówno w regionach wysoko uprzemysłowionych jak 
i zapóźnionych gospodarczo. Niemniej jednak dokonując indywidualnych rozstrzyg- 
nięć odnośnie do warunków zbycia danego podmiotu, zmuszony jestem brać pod 
uwagę zainteresowanie potencjalnych inwestorów oraz kondycję ekonomiczno-finan-
sową przedsiębiorstwa.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W perspektywie budżetowej 2007–2013 na rozwój infrastruktury sze-

rokopasmowej w Polsce w ramach regionalnych programów operacyjnych, 
Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, Programu Operacyjne-
go „Innowacyjna gospodarka” (działania 8.3 i 8.4) przekazane zostało około 
1 miliard 500 milionów euro. Z kwoty tej tylko na pięć projektów w Polsce 
Wschodniej (świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i warmiń-
sko-mazurskie) przeznaczono kwotę 300 mln euro.

Realizacja tych projektów i maksymalne wykorzystanie funduszy unij-
nych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionów i wyrównywania barier 
dostępu do internetu szerokopasmowego w Polsce. Równocześnie jest to nie-
zbędne do realizacji celów agendy cyfrowej, która mówi o dostępie do końca 
2013 r. wszystkich obywateli do internetu, a w perspektywie – do roku 2020 
zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o przepływności 30 Mb/s, 
a dla 50% gospodarstw domowych – do internetu o przepływności 100 Mb/s. 
Osiągnięcie tych celów wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi na 
budowę oraz modernizację istniejącej sieci, sięgającymi kwoty 12–16 miliar-
dów zł.

Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Jaki jest procent wykorzystania środków ogółem z kwoty 1 miliard 

500 milionów euro na realizowane już projekty?
Jaki jest procent wykorzystania środków z kwoty 300 milionów euro na 

projekty w Polsce Wschodniej?
W jakim procencie i jakiej wartości, jeśli wziąć pod uwagę koniec okresu 

programowania w 2013 r., zostaną wykorzystane środki przeznaczone na 
rozwój infrastruktury szerokopasmowej, a ile trzeba będzie zwrócić do bud-
żetu unijnego jako środki niewykorzystane?

Z poważaniem 
Aleksander Świeykowski

Oddowiedd�

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

kowskiego na 24. posiedzeniu Senatu RP przekazane pismem z dnia 20 grudnia 
2012 r. (BPS-043-24-951/12) uprzejmie informuję, że stan realizacji projektów oraz 
prognozy wykorzystania środków z obszaru budowy infrastruktury telekomunikacyj-
nej w obecnej perspektywie finansowej w poszczególnych programach operacyjnych 
przedstawiają się następująco.



24. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r.72

16 Regionalnych Programów Oderacyjnych (RPO)

W ramach 16 RPO w perspektywie finansowej 2007–2013 na realizację projektów 
z 10 kategorii interwencji (infrastruktura telekomunikacyjna – sieci szerokopasmo-
we) przeznaczono ok. 620 mln euro. Według stanu wdrażania na dzień 31 grudnia 
2012 r. podpisano już 150 umów o dofinansowanie projektów, które zagospodarowały 
ok. 62% przyznanej alokacji. Instytucje zarządzające poszczególnymi regionalnymi 
programami operacyjnymi nie zgłaszają obecnie problemów dotyczących wykorzysta-
nia do końca 2015 r. przyznanej na ten obszar interwencji alokacji.

Program Oderacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

W ramach PO RPW w związku z realizacją projektów dotyczących budowy Sie-
ci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) zakontraktowano całość kwoty 
300 mln euro dostępnych w ramach II osi priorytetowej programu. Obecnie, w wyni-
ku występujących różnic kursowych i zwiększenia alokacji na II oś PO RPW, poprzez 
przeznaczenie dodatkowych 40 mln euro z dostosowania technicznego, Instytucja Za-
rządzająca PO RPW dysponuje pulą wolnych środków, które w pierwszej kolejności 
zostaną przeznaczone na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów w projektach 
SSPW, powstałych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez samo-
rządy województw zaangażowanych w budowę sieci. Pozostała kwota zostanie aloko-
wana na projekty budowy szerokopasmowych sieci dostępowych w Polsce Wschod-
niej, które zostaną wyłonione w drodze konkursu.

W chwili obecnej IZ PO RPW nie przewiduje ryzyka zwrotu środków do budżetu 
unijnego w PO RPW.

Program Oderacyjny Innowacyjna Gosdodarka (PO IG)

W ramach PO IG projekty z zakresu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej są 
realizowane w działaniu 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” 
oraz działaniu 8.4 „Budowa sieci dostępu na etapie „ostatniej mili”.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykorzystanie środków w ramach tych działań przed-
stawia się następująco:

– działanie 8.3 PO IG: Instytucja Zarządzająca PO IG zatwierdziła do realizacji 
400 wniosków beneficjentów na kwotę dofinansowania z PO IG, w tym ze środków UE, 
wynoszącą niemal 996 mln zł, co oznacza wykorzystanie środków przeznaczonych na 
to działanie na poziomie prawie 80%.

– działanie 8.4 PO IG: Instytucja Zarządzająca PO IG zatwierdziła do realizacji 
363 wnioski beneficjentów na łączną kwotę dofinansowania z PO IG, w tym ze środ-
ków UE w wysokości ponad 504 mln zł, co oznacza wykorzystanie środków przezna-
czonych na to działanie na poziomie ponad 60%.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami oraz mając na względzie prognozowane za-
interesowanie beneficjentów konkursami planowanymi w 2013 r., w ocenie Instytucji 
Zarządzającej PO IG, wszystkie dostępne środki na działania 8.3 i 8.4 PO IG zostaną 
wykorzystane i nie będzie potrzeby zwrotu środków do budżetu UE.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska



24. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. 73

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka, Władysława Ortyla, Doroty Czudowskiej 

oraz Kazimierza Jaworskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w najbliższym czasie 

resort rolnictwa rozważa wprowadzenie modyfikacji do Rejestru Środków 
Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Jeśli tak, 
to jakie zmiany są przewidywane oraz z jakiego powodu miałyby zostać 
wprowadzone.

Ponadto prosimy Pana Ministra o informacje w zakresie zasad wpro-
wadzenia zmian przez beneficjentów (rolników) w realizowanych projektach 
finansowanych w ramach PROW 2007–2013. Dla uściślenia wyjaśniamy, 
że chodzi o przypadki, kiedy rolnik w złożonym wniosku zaplanował na 
przykład zakup konkretnego modelu i typu ciągnika, ale w momencie, kiedy 
doszło do realizacji, ten model i typ już nie był dostępny na rynku i rolnik do-
konał zakupu innego modelu o podobnych parametrach, a Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa po złożeniu wniosku o płatność odmówiła 
uznania takiego wydatku, argumentując, iż nie został on zaplanowany we 
wniosku.

Dodatkowo odmowę zwrotu wydatków poniesionych przez beneficjenta 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzasadnia faktem, że za-
kup został dokonany w innym terminie, niż wskazany we wniosku. Przyczy-
ną niedotrzymania terminu jest to, że rolnik, planując inwestycję i składając 
wniosek, nie przewidział, po pierwsze, tak długiego okresu rozpatrywania 
wniosku przez Agencję, a po drugie, w związku z tym przesunięciem musiał 
poszukiwać na rynku innego modelu ciągnika, niż zaplanowany, co spowo-
dowało dalsze opóźnienia w realizacji.

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższych 
kwestii.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow  Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski Władysław Ortyl 
Krzysztof Słoń  Dorota Czudowska 
Bogdan Pęk   Kazimierz Jaworski

Oddowiedd�

Warszawa, 22 stycznia 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: BPS/043- 

-24-952/12, oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Ro-
berta Mamątowa, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Woj-
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ciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka, Władysława Ortyla, Dorotę Czudowską i Kazi-
mierza Jaworskiego na 24. posiedzeniu Senatu RP w dniu 20 grudnia 2012 r., przed-
stawiam następujące wyjaśnienia.

W odniesieniu do pytania postawionego w akapicie pierwszym oświadczenia, 
uprzejmie informuję, że obowiązek prowadzenia przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu wynika z przepi-
sów art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 
poz. 849, z późn. zm.). Rejestr jest jawny (dostępny na stronie internetowej resortu 
rolnictwa) i zawiera następujące informacje:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres:
a) wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą nie jest producent środka ochrony 

roślin – nazwę, siedzibę i adres producenta tego środka,
b) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1;

2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy chemiczne i zwyczajowe, oraz ich 
zawartość w środku ochrony roślin oraz nazwę ich producenta;

3) informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwa-
rzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wod-
nych;

4) informację, czy środek ochrony roślin został dopuszczony do stosowania w stre-
fach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodo-
wych i otulin rezerwatów przyrody;

5) datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do 
obrotu.

Jednocześnie z dniem 14 czerwca 2011 r. rozpoczęto stosowanie przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 
2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków i uchylającego dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. L 309 z 24.11.2009), które w art. 57 również 
zawierają regulacje dotyczące udostępniania w formie elektronicznej informacji na te-
mat środków ochrony roślin. Wdrożenie ww. rozporządzenia nastąpi w drodze ustawy 
o środkach ochrony roślin (prace nad projektem prowadzone są w Sejmie RP). Przepi-
sy ustawy o środkach ochrony roślin uchylą obowiązujące obecnie w przedmiotowym 
zakresie regulacje ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Z uwagi na powyższe planowane są zmiany odnoszące się do zakresu danych pre-
zentowanych w rejestrze dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin, celem do-
stosowania do postanowień art. 57 rozporządzenia Nr 1107/2009, tj. m.in. informacji 
o producentach substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin.

Niezależnie od powyższego resort rolnictwa udostępnił za pośrednictwem strony in-
ternetowej interaktywną Wyszukiwarkę środków ochrony roślin, której celem jest uła-
twienie rolnikom i przedsiębiorcom prowadzącym obrót środkami ochrony roślin dostę-
pu do szczegółowych informacji o zakresie stosowania tych preparatów. Na stronie in-
ternetowej MRiRW dostępne są także w pełnej treści etykiety środków ochrony roślin.

W odniesieniu do kwestii poruszonej przez Państwa w drugim i trzecim akapicie 
oświadczenia tj. zmianie umowy oraz odmowy wypłaty pomocy przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), pragnę zauważyć, że nie wskazaliście Pań-
stwo, którego z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
dotyczy zapytanie. W związku z powyższym założono, że zapytanie dotyczy działa-
nia „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Ponadto kwestie poruszone w oświadcze-
niu zostały ujęte w ogólny sposób, bez wskazania konkretnych beneficjentów PROW 
2007–2013. Nie jest zatem możliwe bezpośrednio odniesienie się do sytuacji, jakie 
mogły mieć miejsce w trakcie obsługi wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków 
o płatność, w związku z którymi złożone zostało ww. oświadczenie. Niemniej jednak, 
uwzględniając przepisy mające zastosowanie dla tego działania oraz postanowienia 
umowy przyznania pomocy zawieranej z beneficjentami działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, poniżej przedstawiam wyjaśnienia w zakresie procesu obsługi 
wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”, w tym zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek 
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o przyznanie pomocy, a w przypadku przyznania pomocy informacje o obowiązkach 
beneficjentów, wynikających z zawartej umowy przyznania pomocy, określa rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działa-
nia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.). Należy podkreślić, że 
zgodnie z §7 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operację obejmującą 
wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, spełniającą wy-
magania określone w PROW 2007–2013, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, 
w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów 
działania. Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia, wniosek o pomoc określa 
w szczególności informacje dotyczące zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. Po-
dane we wniosku informacje są szczegółowo analizowane przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa podczas tzw. oceny ekonomiczno-technicznej wniosku. 
Ocena dokonywana jest z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnego gospodarstwa 
i służy weryfikacji racjonalności planowanych przez producentów rolnych przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Podczas oceny ARiMR musi zweryfikować, czy planowana 
przez wnioskodawcę operacja jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem 
jej kosztów. Ewentualny negatywny wynik weryfikacji zasadności ekonomicznej ope-
racji, uniemożliwia zawarcie umowy przyznania pomocy.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku, w tym pozytywnej oceny ekonomiczno- 
-technicznej, ARiMR zawiera z beneficjentem umowę przyznania pomocy, do której za-
łącznikiem nr 1 jest Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Umowa określa prawa 
i obowiązki stron, w tym związane z realizacją inwestycji przedstawionej we wniosku 
o przyznanie pomocy, a także precyzuje wieloletnie zobowiązania beneficjenta, wyni-
kające z przyznanej umową (i wypłaconej) pomocy w tzw. 5-letnim „okresie związania 
z celem”.

W sytuacji gdy beneficjent, po przyznaniu pomocy, planuje wprowadzenie zmian 
w zakresie realizacji operacji, zmiana postanowień umowy przyznania pomocy, w tym 
odstąpienie od realizacji pierwotnie przyjętych założeń w odniesieniu do zakresu rze-
czowego inwestycji, jest możliwa, jednak niezbędne jest dopełnienie określonych wy-
mogów formalnych z tym związanych. Przede wszystkim konieczne jest poinformowa-
nie ARiMR o planowanych zmianach, z zachowaniem formy pisemnej, oraz wyrażenie 
przez ARiMR zgody na dokonanie takiej zmiany. Z postanowień umowy wynika bo-
wiem wprost obowiązek niezwłocznego informowania ARiMR przez beneficjenta o pla-
nowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej 
lub prawnej beneficjenta, jego gospodarstwa lub operacji w zakresie mogącym mieć 
wpływ na realizację operacji, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych 
w m.in. Programie, ww. rozporządzeniu lub umowie. Powyższe zobowiązania umowne 
związane są z faktem, iż operacja, na realizację której ARiMR przyznała pomoc finan-
sową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, stanowi przedsięwzię-
cie gospodarcze, skierowane na osiągnięcie określonych rezultatów w gospodarstwie 
beneficjenta. Zasadniczo, rezultaty te wyrażają się w tzw. celu operacji, wskazanym 
w umowie przyznania pomocy, którego osiągnięcie i zachowanie w tzw. 5-letnim „okre-
sie związania z celem” jest jednym z podstawowych obowiązków umownych.

Zatem kwestię ewentualnego wyrażenia zgody, co do możliwości zmiany postano-
wień umowy przyznania pomocy (w tym związanych z zakresem rzeczowym inwesty-
cji), ARiMR każdorazowo rozpatruje w kontekście możliwości wywiązania się benefi-
cjenta z ciążących na nim wieloletnich zobowiązań umownych, w tym ewentualnego 
naruszenia warunków przyznania pomocy.

Przedkładając powyższe wyjaśnienia na okoliczności wskazane w oświadczeniu 
Państwa senatorów, z których wynika, iż ARiMR odmówiła refundacji kosztów zakupu 
sprzętu rolniczego „argumentując, iż nie został on zaplanowany we wniosku”, nato-
miast rolnik dokonał zakupu „innego modelu o podobnych parametrach”, uprzejmie 
informuję, iż z uwagi na brak szczegółowych informacji, w tym dotyczących parame-
trów technicznych sprzętu zakupionego przez rolnika, trudno odnieść się do zarzutów 
pod kątem odmowy refundacji sprzętu rolniczego, którego parametry były podobne 
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do tych, które oceniane były przez ARiMR na etapie obsługi wniosku o przyznanie po-
mocy. Należy przy tym wskazać, iż co do zasady, ARiMR przyznając pomoc na zakup 
ciągników rolniczych uwzględnia w umowie (w zestawieniu rzeczowo-finansowym) 
przedział mocy (przykładowo 90–110 KM). Przedział mocy powinien być tak określony 
z uwzględnieniem m.in. areału gospodarstwa, zakresu prowadzonej w nim działalno-
ści rolniczej, a także posiadanego już przez rolnika parku maszynowego o określonych 
parametrach, zapotrzebowania na jednostkę pociągową określonej mocy. W sytuacji 
gdy po zakończeniu realizacji operacji okaże się, iż rolnik zakupił sprzęt o parame-
trach innych niż określono to we wniosku o przyznanie pomocy oraz – w konsekwencji 
– w umowie przyznania pomocy i nie występował wcześniej z prośbą o aneksowanie 
umowy, ARiMR bada, czy zakup takiego sprzętu odpowiada potrzebom gospodarstwa 
i nie narusza celu operacji. Jeżeli wynik prowadzonej analizy prowadzi do wniosku, 
iż dokonany przez rolnika zakup, odbiegający od wskazanego w umowie (np. ciągnik 
rolniczy o znacznie większej mocy) jest nieracjonalny (nieuzasadniony ekonomicznie 
i technicznie), beneficjent musi liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami wynika-
jącymi z postanowień zawartej umowy tj. brakiem możliwości uzyskania refundacji 
kosztów takiej inwestycji.

Uwagi formułowane przez Państwa senatorów, w odniesieniu do długiego termi-
nu weryfikacji przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy, dotyczą prawdopodobnie 
(brak dokładnego wskazania), naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzo-
nego w styczniu 2011 roku. Pragnę wyjaśnić, iż wydłużenie procesu obsługi wnio-
sków o przyznanie pomocy złożonych w 2011roku wynikało z faktu, iż po zakończeniu 
naboru nie wszystkie złożone wnioski, w przypadku większości województw, mieściły 
się w dostępnym limicie środków finansowych. W związku z tym, część z nich została 
rozpatrzona jedynie w zakresie koniecznym do ustalenia kolejności przysługiwania po-
mocy i umieszczona na liście kolejności przysługiwania pomocy finansowej w oparciu 
o zasady określone w przepisach ww. rozporządzenia. Objęcie finansowaniem więk-
szej puli wniosków możliwe było dopiero po zwiększeniu budżetu działania określone-
go w Programie i nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Pomimo zwiększenia budżetu działania, w pierwszej kolejności Oddziały 
Regionalne ARiMR przystępowały do obsługi tych wniosków o przyznanie pomocy, któ-
re po zakończeniu naboru wniosków, zgodnie z pierwotnie ustaloną kolejnością, znaj-
dowały się na liście przysługiwania pomocy w tej jej części, która obejmowała wnioski 
możliwe do sfinansowania. Do wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy 
znajdowały się na tzw. zielonej części listy (mieszczące się w limicie dostępnych środ-
ków), skierowane zostały pisma wzywające do uzupełnienia/poprawienia weryfikowa-
nych przez ARiMR wniosków. Prowadzona przez OR ARiMR weryfikacja wpływających 
do ARiMR uzupełnień dokonywała się równolegle do obsługi przez OR ARiMR innych 
spraw, w tym weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z innych działań inwestycyj-
nych, podpisywania umów przyznania pomocy oraz rozpatrywania wniosków o płat-
ność składanych przez beneficjentów, którzy już zakończyli realizację inwestycji.

Odnosząc się bezpośrednio do kwestii braku możliwości realizacji operacji w ter-
minie wskazanym we wniosku o przyznanie pomocy i odmowy wypłaty pomocy przez 
ARiMR, uprzejmie informuję, iż wymóg realizacji operacji przez beneficjentów dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ściśle określonych ramach czasowych 
(pomijając kwestię realizacji inwestycji leasingowych), wynika wprost z §7 ust. 4 pkt 3 
ww. rozporządzenia, zgodnie z którym pomoc przyznawana jest, jeżeli zakończenie 
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych 
w dwóch etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych 
w jednym etapie

– nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
Z powyższymi regulacjami korespondują postanowienia §7 ust. 1 wzoru formu-

larza umowy przyznania pomocy, które uwzględniają powyższe przepisy w zakresie 
złożenia, we wskazanym w umowie przedziale czasowym (w ramach 24, 36 miesięcy), 
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wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami finansowymi 
(fakturami, bądź innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej), potwier-
dzającymi zakończenie przez beneficjenta realizacji operacji/etapu operacji.

Mając jednak na uwadze szereg możliwych do wystąpienia sytuacji, mogących 
mieć wpływ na ewentualne opóźnienia w realizacji operacji, istnieje możliwość, po-
przez zawarcie stosownego aneksu do umowy, zmiany terminu rozliczenia realizowa-
nej przez beneficjenta inwestycji, przy czym termin ten nie może przekraczać termi-
nów, o których mowa w §7 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego. Należy przy tym 
wskazać, iż zmiana umowy, dotycząca terminu złożenia wniosku o płatność, wymaga 
dokonania zgłoszenia, tj. beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie o ta-
kim zamiarze ARiMR najpóźniej na 40 dni kalendarzowych przed upływem określone-
go w umowie terminu na złożenie wniosku o płatność. W przypadku niezachowania 
tego terminu, zgodnie z postanowieniami umowy, ARiMR może nie rozpatrzeć prośby 
o zmianę umowy. Zatem beneficjent, mając świadomość, iż wykonanie zobowiązań 
umownych związanych z realizacją zakresu rzeczowego operacji określonego umową, 
a co za tym idzie, złożenie wniosku o płatność potwierdzającego jego wykonanie, może 
być zagrożone, powinien wystąpić do ARiMR z prośbą o zmianę tego terminu, z zacho-
waniem formy pisemnej. Powyższe pozwala ARiMR na przeprowadzenie niezbędnych 
czynności zmierzających do ewentualnego wyrażenia zgody na wprowadzenie takich 
zmian w umowie.

Jeżeli jednak beneficjent nie zwróci się do ARiMR z prośbą o aneksowanie umo-
wy w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność, wiążący jest dla niego termin 
przyjęty w umowie. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym 
umową terminie, Agencja dwukrotnie wzywa beneficjenta do złożenia wniosku o płat-
ność w kolejnych wyznaczonych terminach (w ramach ww. terminów 24, 36 miesięcy). 
Jeżeli jednak, po dwukrotnym wezwaniu Agencji, okaże się, iż wniosek o płatność nie 
wpłynął do ARiMR, zatem nie jest możliwe rozliczenie operacji, zgodnie z postanowie-
niami umowy, następuje jej wypowiedzenie.

Reasumując, należy wskazać, iż podejmując decyzję o przyznaniu i wypłacie po-
mocy ARiMR, jako instytucja wydatkująca środki publiczne, zobligowana jest do sto-
sowania się do przepisów prawodawstwa Unii Europejskiej i krajowego, które znajdują 
odzwierciedlenie w postanowieniach zawieranych z beneficjentami umów przyznania 
pomocy. Stosowanie tych przepisów, w trakcie realizacji PROW na lata 2007–2013, 
warunkuje racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, których 
prawidłowość wydatkowania podlega ocenie w trakcie audytów instytucji zewnętrz-
nych nadzorujących działalność ARiMR, m.in. Ministerstwa Finansów, Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej”.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka, 

Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, 
Władysława Ortyla, Kazimierza Jaworskiego 

oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach mojej działalności interwencyjnej zapoznaję się z różnymi 

wyrokami wydawanymi przez sądy i dostrzegam przypadki „szablonowe-
go” pisania wyroków, zwłaszcza wyroków sądów drugiej instancji. Prześlę 
Panu Ministrowi przykłady takich wyroków, w których sąd drugiej instancji 
w zasadzie nie odnosi się do zarzutów apelacji, lecz ogranicza się do ogólni-
kowych formułek, nadających się do zastosowania w każdej sprawie. Taki 
sposób uzasadniania wyroków budzi obawę o rzetelność osądu.

Pragniemy zapytać Pana Ministra, czy ta kwestia jest przedmiotem ja-
kichś analiz ministra sprawiedliwości i czy Pan Minister zamierza podjąć 
jakieś działania zmierzające do wyeliminowania tego rodzaju – nie wahamy 
się powiedzieć – nadużyć w funkcjonowaniu sądów.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
Władysław Ortyl 
Kazimierz Jaworski 
Marek Martynowski

Oddowiedd�

Warszawa, 28.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, Jana 

Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Włady-
sława Ortyla, Kazimierza Jaworskiego oraz Marka Martynowskiego, złożone w dniu 
20 grudnia 2012 r. podczas 24. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.

Stosownie do treści przepisu art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że to normy prawne określają ich kompe-
tencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając granice ich aktywności.

Minister Sprawiedliwości kierujący działem administracji rządowej sprawiedli-
wość nie może wykraczać poza przyznane mu ustawowo uprawnienia. W stosunku do 
organów i jednostek, co do których Minister uzyskał uprawnienia nadzorcze, nadzór 
i kontrola odbywają się tylko i wyłącznie na zasadach określonych ustawowo.
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Ocena rozstrzygnięć sądów, w tym uzasadnień wyroków, pozostaje poza zakresem 
kompetencji Ministra Sprawiedliwości, który zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) spra-
wuje wyłącznie zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną 
sądów powszechnych, którego istota sprowadza się do nadzorowania wyników pracy 
nadzorczej prezesów sądów, w szczególności prezesów sądów apelacyjnych. Ponadto 
czynności z zakresu nadzoru administracyjnego, stosownie do treści przepisu art. 9b 
tej ustawy, nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.

Rozstrzyganie spraw sądowych leży w gestii niezawisłych sądów, których orzecze-
nia, jak również ich uzasadnienia, podlegają kontroli judykacyjnej sprawowanej wy-
łącznie przez sądy drugiej instancji i Sąd Najwyższy na skutek rozpatrywania środków 
odwoławczych. Nadmieniam także, że nadzór nad działalnością sądów powszechnych 
w zakresie orzekania jest sprawowany przez Sąd Najwyższy zgodnie z treścią przepisu 
art. 183 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 7 ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych.

Podniesiona zatem problematyka „szablonowych uzasadnień orzeczeń sądo-
wych”', jako pozostająca poza zakresem nadzoru administracyjnego przyznanego 
Ministrowi Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, nie może stanowić przed-
miotu działań nadzorczych z jego strony ani analizy treści uzasadnień konkretnych 
orzeczeń sądowych.

Pragnę natomiast wskazać na nową instytucję oceny pracy sędziego, wprowadzo-
ną ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), której prze-
pisy weszły w życie w dniu 28 marca 2012 r. Wprowadzony system ma służyć przede 
wszystkim podniesieniu jakości wykonywanych zadań i określeniu standardów nale-
żytego wypełniania przez sędziów ich powinności. Wśród przyjętych kryteriów oceny 
pracy sędziów znajduje się metodyka pracy sędziego, w tym poprawność konstrukcyj-
na orzeczeń i uzasadnień, jednoznaczność i czytelność formułowanych orzeczeń i ich 
uzasadnień oraz umiejętność posługiwania się jasną, logiczną argumentacją (załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w spra-
wie oceny pracy i opracowania indywidulanego planu rozwoju zawodowego sędziego, 
Dz.U. poz. 1455). System okresowych ocen pracy stanowić będzie również podstawę 
analizy potrzeb szkoleniowych oraz efektów odbywanych szkoleń, także z zakresu me-
todyki pracy sędziego. Oceny pracy sędziów dokonywane będą cyklicznie, co cztery 
lata. Przeprowadzenie takich ocen nie należy jednak do Ministra Sprawiedliwości ale 
prezesa sądu, który dokonywać ich będzie na podstawie opinii sporządzonych przez 
sędziego wizytatora (§2 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Niezależnie od powyższego zauważam, że ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) reguluje kwestię spo-
rządzania uzasadnienia wyroku, wskazując w przepisie artykułu 328 §2 K.p.c. ob-
ligatoryjną jego zawartość. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie pod-
stawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za 
udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowo-
dom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśnienie podstawy prawnej 
wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. W praktyce uzasadnienie wyroku składa 
się z trzech części: pierwszej tzw. historycznej, w której sąd przedstawia stanowiska 
stron, drugiej przytaczającej ustalony przez sąd stan faktyczny oraz trzeciej zawiera-
jącej wywód prawny sądu, w którym omawia się podstawę prawną wyroku.

Podobnie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w art. 424 §1 i 2 postanowiono, że uzasadnienie powin-
no zawierać wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, 
na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych 
oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto 
przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłasz-
cza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających, 
uwzględnieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych 
w wyroku.
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Te unormowania, zwłaszcza w sytuacji podobnych stanów faktycznych i prawnych 
rozstrzyganych spraw, w oczywisty sposób skutkować mogą występowaniem takich 
samych bądź zbliżonych elementów w konstrukcji sporządzanych uzasadnień, które 
nie świadczą jednak o ich „szablonowości”.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Andrzeja Pająka

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z moim wcześniejszym zapytaniem z dnia 22 grudnia 2011 r. 

(odpowiedź z 1 lutego 2012 r.) w sprawie postępowania upadłościowego do-
tyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej, toczącego się przed sądem go-
spodarczym w Łodzi, prosimy o aktualną informację o tym, jaka jest obecnie 
efektywność tego postępowania. Jakie należności wyegzekwował syndyk 
masy upadłościowej na rzecz wierzycieli, ile na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i innych wierzycieli będących państwowymi osobami prawny-
mi oraz jakie były koszty działalności syndyka od początku postępowania 
upadłościowego w 2010 r.?

Prokuratora Generalnego prosimy o informację na temat tego, jaki jest 
stan postępowania karnego w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu prze-
stępstwa karalnej niegospodarności syndyka masy upadłościowej firmy Ivett, 
złożonego przeze mnie w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Pająk

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 23.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Wojcie-
cha Skurkiewicza i Andrzeja Pająka podczas 24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 20 grudnia 2012 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W związku ze zmianą zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami, która 
nastąpiła od dnia 28 marca 2012 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierp-
nia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), badanie toku postępowania w poszczegól-
nych sprawach nie należy już do obowiązków Ministra Sprawiedliwości. Aktualnie 
pozostaje to w kompetencjach prezesa sądu, w ramach sprawowanego wewnętrznego 
nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów (art. 37b §1 pkt 1 ustawy z dnia 
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27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.). Od dnia 28 marca 2012 r. Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór 
administracyjny nad działalnością administracyjną sądów, którego istota sprowadza 
się do nadzorowania wyników pracy nadzorczej prezesów sądów, w szczególności pre-
zesów sądów apelacyjnych.

Z powyższych względów Ministerstwo Sprawiedliwości nie gromadzi już informa-
cji o toku poszczególnych postępowań sądowych. Nie jest zatem możliwe spełnienie 
oczekiwań wyrażonych w oświadczeniu Panów senatorów i zbadanie przez służbę nad-
zoru Ministra Sprawiedliwości przebiegu toczącego się w Sądzie Rejonowym dla Ło-
dzi-Śródmieścia w Łodzi postępowania upadłościowego Iwony Ś. prowadzącej firmę 
Produkcyjno-Handlową „IVETT” w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawienie informacji 
o jego aktualnym stanie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 2.01.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące 

oświadczenia złożonego na 24. posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia 2012 r. przez 
Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana 
Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka i Wojciecha 
Skurkiewicza w przedmiocie „postępowania karnego w sprawie zawiadomienia o po-
dejrzeniu przestępstwa karalnej niegospodarności syndyka masy upadłościowej firmy 
Ivett”, złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego w Prokuraturze 
Rejonowej w Rawie Mazowieckiej, uprzejmie informuję, że przedmiotowe śledztwo, 
zarejestrowane pod sygn. 1 Ds. 141/12, zostało postanowieniem z dnia 30 listopada 
2012 r. zawieszone.

Decyzję tę podjęto z uwagi na konieczność zasięgnięcia długotrwałej opinii bieg- 
łego z zakresu rachunkowości, celem dokonania ustalenia rzeczywistych kosztów 
działalności syndyka, w związku z deklarowanymi przez niego w sprawozdaniach fi-
nansowych wydatkami.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że postanowienie o zawieszeniu śledztwa nie 
uzyskało do tej pory waloru prawomocności, ponieważ do prokuratury nie wpłynęła 
jeszcze część zwrotnych poświadczeń odbioru postanowienia przez pokrzywdzonych.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka, Władysława Ortyla, Doroty Czudowskiej, 

Kazimierza Jaworskiego oraz Jarosława Obremskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Pragniemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego o zakres i skutecz-

ność przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowol-
nego poddania się karze. Jaka część spraw kończy się skazaniem na zasa-
dzie dobrowolnego poddania się karze, jaki jest przedział kar orzeczonych 
w tym trybie? Na ile, zdaniem Prokuratora Generalnego, stosowanie tej in-
stytucji przyspiesza procesy karne?

Prosimy też o informację, czy w sytuacji wielości zarzutów w akcie oskar-
żenia instytucja dobrowolnego poddania się karze dopuszcza taką sytuację, 
że dobrowolne poddanie się karze obejmuje tylko część zarzutów, a o inne 
zarzuty postępowanie przed tym samym sądem toczy się nadal?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Robert Mamątow 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Pająk 
Władysław Ortyl 
Dorota Czudowska 
Jarosław Obremski 
Kazimierz Jaworski

Oddowiedd�

Warszawa, 23 stycznia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. BPS/043- 

-24-955/12), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grze-
gorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 24. posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 grudnia 2012 roku w sprawie instytucji dobrowol-
nego poddania się karze, uprzejmie przedstawiam odpowiedź na oświadczenie.

Instytucja dobrowolnego poddania się karze została określona w art. 387 k.p.k. 
i prowadzi do konsensualnego skrócenia postępowania karnego, umożliwiając wyda-
nie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu określonej kary i środka karnego, 
bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Stosowanie tej instytucji uspraw-
nia, upraszcza i skraca czas postępowania karnego na etapie postępowania sądo-
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wego. Zgodnie z powołanym przepisem każdy oskarżony, któremu zarzucono popeł-
nienie występku, czyli czynu zabronionego zagrożonego grzywną powyżej 30 stawek 
dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekracza-
jącą miesiąc, może do chwili zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych na 
rozprawie głównej, złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu 
określonej kary lub środka karnego, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. 
Złożenie wniosku jest niedopuszczalne w przypadku zarzutu o popełnienie zbrodni, to 
jest czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności, której dolna granica ustawowego 
zagrożenia wynosi co najmniej 3 lata albo karą surowszą.

Wniosek oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze nie jest wiążący dla sądu. 
Może być on uwzględniony jedynie wówczas, gdy okoliczności popełnienia przestęp-
stwa nie budzą wątpliwości i pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, zosta-
ną osiągnięte cele postępowania karnego. Jednocześnie wskazać trzeba, iż wymóg, 
aby okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości, dotyczy nie tylko 
sprawstwa czynu przez określoną osobę, ale wszelkich okoliczności, które są istotne 
dla ustaleń o odpowiedzialności karnej sprawcy, w tym dla właściwej oceny prawnej 
czynu. Należy pamiętać, iż zasadniczym celem postępowania karnego jest nie tylko 
wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, ale rów-
nież realizacja funkcji zapobiegawczej i wychowawczej w odniesieniu do oskarżonego 
oraz innych osób (prewencja indywidualna i ogólna). Jednym z głównych celów postę-
powania jest ponadto uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego 
oraz rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie.

Warunkiem formalnym uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze 
jest brak sprzeciwu w tym przedmiocie oskarżyciela publicznego oraz pokrzywdzonego 
należycie poinformowanego o terminie rozprawy oraz pouczonego o możliwości złoże-
nia wniosku przez oskarżonego.

W przypadku wielości oskarżonych nie ma przeszkód, aby tylko jeden lub kilku 
z nich wystąpiło z wnioskiem o skazanie. W takim przypadku szczególnie wnikliwa 
powinna być ocena sądu w zakresie spełnienia warunku braku wątpliwości co do 
okoliczności popełnienia przestępstwa przez danego oskarżonego.

Przepis nie ogranicza również możliwości złożenia przez oskarżonego wniosku 
o dobrowolne poddanie się karze jedynie w odniesieniu do jednego lub części czynów 
mu zarzucanych. Podobnie jednak, jak w przypadku złożenia wniosku przez niektó-
rych oskarżonych w jednej sprawie, konieczna jest wnikliwa ocena sądu w zakresie 
okoliczności popełnienia poszczególnych czynów, ich wzajemnych relacji, jak również 
realizacji celów postępowania karnego w stosunku do skazanego.

W przypadku złożenia wniosku o skazanie przez niektórych oskarżonych lub w od-
niesieniu do niektórych czynów, konieczne jest wydzielenie do odrębnego postępowa-
nia sprawy oskarżonego (ew. oskarżonych), który wystąpił z wnioskiem o skazanie 
w tym trybie. Postępowanie co do pozostałych oskarżonych (w zakresie pozostałych 
czynów) jest kontynuowane na zasadach ogólnych.

Ponadto wskazać należy, iż w praktyce prokuratorskiej istotniejsze znaczenie dla 
ograniczenia czasu trwania postępowania przygotowawczego i równocześnie postępo-
wania sądowego ma instytucja skazania bez rozprawy na wniosek prokuratora załą-
czony do aktu oskarżenia, określona w art. 335 k.p.k.

Zgodnie z powołanym przepisem prokurator może umieścić w akcie oskarżenia 
wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym, już 
na etapie postępowania przygotowawczego, kary lub środka karnego, bez przeprowa-
dzania rozprawy. Zawarcie porozumienia pomiędzy prokuratorem i podejrzanym, co 
do treści przyszłego wyroku skazującego, jest możliwe tylko wówczas, gdy podejrza-
nemu zarzucono popełnienie występku zagrożonego karą nieprzekraczającą 10 lat 
pozbawienia wolności. Podobnie jak w przypadku, opisanej wyżej, instytucji dobro-
wolnego poddania się karze na początkowym etapie postępowania sądowego, przed-
miotowy wniosek jest dopuszczalny, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie 
budzą wątpliwości. Wymagana jest ponadto ocena postawy oskarżonego, która ma 
wskazywać, iż opisane wyżej cele postępowania karnego zostaną osiągnięte pomimo 
nieprzeprowadzania rozprawy.
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Zastosowanie wskazanej instytucji znacznie skraca czas trwania postępowania 
karnego i je upraszcza, gdyż dopuszcza możliwość ograniczenia postępowania dowo-
dowego do dowodów, w świetle których wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpli-
wości oraz tak zwanych dowodów niepowtarzalnych, których nie będzie można prze-
prowadzić na rozprawie. Opisana procedura dopuszcza ponadto ograniczenie uzasad-
nienia aktu oskarżenia.

Podkreślić należy, iż w przypadku umieszczenia w akcie oskarżenia wniosku o ska-
zanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k., uwzględnienie wniosku przez sąd nastę-
puje na posiedzeniu i nie wymaga prowadzenia postępowania dowodowego przed są-
dem. Możliwe jest przy tym wnioskowanie o zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego 
złagodzenia kary, warunkowego jej zawieszenia, orzeczenia wyłącznie środka karnego 
wymienionego w art. 39 pkt 1–3, 5–8 k.k., przy zastosowaniu znacznie korzystniej-
szych dla oskarżonego zasad ich orzekania (art. 343 §1–3 k.p.k.). Uwzględnienie wnio-
sku nie jest uzależnione od braku sprzeciwu pokrzywdzonego.

Prokuratura Generalna gromadzi dane statystyczne dotyczące liczby aktów oskar-
żenia, w których umieszczono wniosek o skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 
k.p.k. i liczby podejrzanych, których on dotyczył oraz liczby osób skazanych w tym 
trybie w danym okresie statystycznym. Gromadzi również dane dotyczące liczby ska-
zanych w uwzględnieniu wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 
k.p.k. Nie dysponuje natomiast danymi w zakresie przedziału kar orzekanych przy 
zastosowaniu omawianych instytucji.

Z danych za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (dane za 
II półrocze 2012 r. aktualnie są przetwarzane) wynika, iż powszechne jednostki orga-
nizacyjne prokuratury skierowały do sądów z wnioskiem w trybie art. 335 k.p.k. łącz-
nie 1.102.558 spraw wobec 1.227.568 podejrzanych, co stanowiło 53,9% ogółu spraw 
skierowanych do sądu z aktem oskarżenia (2.045.528) i dotyczyło 50,7% wszystkich 
podejrzanych, wobec których skierowano do sądu akty oskarżenia (2.418.715). Z uzy-
skanych danych wynika również wysoka skuteczność tego rodzaju wniosków, gdyż 
łącznie w omawianym okresie, na ich podstawie skazano 1.007.596 oskarżonych, to 
jest 82,1%. Wysoki wskaźnik aktów oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy 
w trybie art. 335 k.p.k. oraz wysoka skuteczność tego rodzaju wniosków, utrzymywały 
się w poszczególnych okresach statystycznych (szczegółowe dane w zakresie stosowa-
nia art. 335 k.p.k. za poszczególne lata zawiera załączona tabela nr 1).

Z danych dotyczących liczby skazanych w trybie art. 387 k.p.k. wynika, iż w okre-
sie od 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku w tym trybie skazano 
212.419 oskarżonych, tj. 8,9% wszystkich skazanych (2.391.783). Łącznie w trybie 
art. 335 i 387 k.p.k. sądy skazały w podanym okresie 1.220.015 oskarżonych, co 
stanowiło 51% wszystkich skazanych (szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załą-
czona tabela nr 2).

Reasumując stwierdzić należy, iż w obecnym modelu postępowania karnego, pro-
kuratorzy często korzystają z możliwości konsensualnego zakończenia postępowa-
nia karnego, poprzez załączenie do aktu oskarżenia wniosku o skazanie bez przepro-
wadzenia rozprawy (w trybie art. 335 §1 k.p.k.) oraz niesprzeciwianie się wnioskom 
oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze (w trybie art. 387 k.p.k.).

Korzystanie z obu wymienionych instytucji o charakterze konsensualnym prowa-
dzi do wymiernego skrócenia czasu trwania postępowania karnego, w szczególności 
na etapie postępowania sądowego, z uwzględnieniem realizacji celów postępowania 
karnego. Praktyka szerokiego sięgania po ten sposób zażegnania konfliktu wywołane-
go przestępstwem zasługuje na stosowanie przy założeniu, że uzgodnione pomiędzy 
prokuratorem i oskarżonym (art. 335 k.p.k.) lub wnioskowane przez oskarżonego na 
etapie postępowania jurysdykcyjnego i zaakceptowane przez sąd (art. 387 k.p.k.) kara 
i środki karne, uwzględniają wszystkie cele postępowania karnego, w tym również 
prawnie chronione interesy pokrzywdzonego.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Marka Martynowskiego, 
Roberta Mamątowa, Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, 

Stanisława Karczewskiego, Wiesława Dobkowskiego 
oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia

Szanowny Panie Marszałku!
Kwestia, z którą zwracamy się do Pana Marszałka, dotyczy sprawy, 

z którą występowałem wraz z senatorami Wiesławem Dobkowskim i Prze-
mysławem Błaszczykiem do członka zarządu województwa łódzkiego, pana 
Dariusza Klimczaka, na 78. posiedzeniu Senatu RP VII kadencji w dniu 
9 czerwca 2011 r., a mianowicie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tu-
szynie. Pragnę przypomnieć, że z uzyskanej wtedy odpowiedzi z dnia 6 lipca 
2011 r. jasno wynikało, iż samorząd województwa łódzkiego nie prowadzi 
żadnych działań mających na celu likwidację Oddziału Urologii i Onkologii 
Urologicznej oraz Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Specjalistycznym 
Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.

W tym samym piśmie wskazano, iż samorząd województwa łódzkiego 
podejmuje działania zmierzające do rozwoju szpitala w Tuszynie jako wio-
dącej placówki leczenia gruźlicy i chorób płuc na terenie województwa łódz-
kiego, a także że w tym zakresie utworzono Wojewódzki Ośrodek Leczenia 
Gruźlicy.

Całkowicie odmienne stanowisko co do kwestii przedstawianych w 2011 r. 
zawarto w piśmie z dnia 28 września 2012 r. (nr PZI.9024.4.9.2012.SK) 
wystosowanym przez Pana Marszałka do Terenowego Oddziału Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Wojewódzkim Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 
W piśmie tym wskazano, iż zasadność likwidacji wymienionych oddziałów 
wynika z tego, że w ramach tych oddziałów funkcjonuje blok operacyjny, 
który wymaga dostosowania do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą (DzU z 2012 r. poz. 739). Zdaniem Pana Marszałka konieczne 
do poniesienia w tym zakresie nakłady inwestycyjne wraz z zakupem stołu 
operacyjnego na blok operacyjny wyniosą jakoby około 21 500 000,00 zł 
(wynika to z oszacowania dyrekcji szpitala).

Wobec tak zaprezentowanego stanowiska muszę z całą stanowczością 
stwierdzić jego całkowitą sprzeczność z poglądem zaprezentowanym zaled-
wie rok wcześniej w piśmie członka zarządu województwa, pana Dariusza 
Klimczaka.

Wobec powyższego zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
co wydarzyło się w ciągu zaledwie jednego roku, że zarząd województwa 
łódzkiego tak radykalnie zmienił swoje wcześniejsze stanowisko?

Wskazana placówka szpitalna w Tuszynie posiada oprócz rozbudowa-
nego oddziału gruźlicy i chorób płuc także oddziały rehabilitacji kardiologicz-
nej, rehabilitacji narządów ruchu, urologii, chirurgii klatki piersiowej, a także 
poradnię torakochirurgiczną i urologiczną, w związku z tym jest w pełni sa-
modzielnym podmiotem zapewniającym fachową opiekę zdrowotną pacjen-
tom z całego regionu, a przy tym zachowującym płynność finansową i, co 
bardzo ważne, nieposiadającym żadnego zadłużenia.

Szpital w Tuszynie to znakomita placówka ze wspaniałą opinią wypra-
cowaną przez lata. Pracuje tam fachowy i troskliwy personel lekarski. Niepo-
kojący jest więc plan likwidacji dwóch kluczowych oddziałów tego szpitala. 
Byłaby to likwidacja niepoparta żadnymi merytorycznymi przesłankami, po-
nadto prowadzona w sytuacji, w której szpital przynosi zysk i nie ma żad-
nego zadłużenia! Obydwa oddziały w ramach kontraktu z NFZ zapewniają 
szpitalowi przychody rzędu 10–12 milionów zł rocznie, a co za tym idzie, 
w znacznym stopniu przyczyniają się do dobrego wyniku finansowego Woje-
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wódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Tym samym niepokojący jest także plan likwidacji Wojewódzkiego Ośrod-
ka Leczenia Gruźlicy i połączenia go z innym oddziałem. Ośrodek ten jest 
jedynym tego typu w województwie łódzkim i został utworzony w celu wykry-
wania i leczenia gruźlicy, której wskaźniki zachorowalności stale rosną.

Bardzo niepokojącym symptomem jest to, iż w piśmie Pana Marszałka 
skierowanym do związków zawodowych jako przyczynę likwidacji wymie-
nionych oddziałów wskazano koszty inwestycyjne – w naszej ocenie dra-
stycznie zawyżone – spełnienia wymogów unijnych w zakresie pomieszczeń 
i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w wysokości po-
nad 21 milionów zł. Związki zawodowe lekarzy podnoszą, iż jest to kwota 
wielokrotnie zawyżona, ponieważ zakup kontenerowego bloku operacyjnego 
to koszt około 4 milionów zł. Równocześnie należy zauważyć, iż niezrozu-
miały jest dodatkowy zakup stołu operacyjnego i oświetlenia, gdyż obecnie 
funkcjonujący blok operacyjny wyposażony jest w komplet nowych stołów 
operacyjnych i oświetlenia. Tak więc koszt dostosowania do wymogów Unii 
Europejskiej obecnego bloku operacyjnego funkcjonującego w ramach dwóch 
oddziałów planowanych do likwidacji, to znaczy wyposażenia ich w klimaty-
zację i śluzy (zgodnie z rozporządzeniem MZ z 26 czerwca 2012 r.), wyniesie 
około 2 milionów zł. W tym zakresie można starać się także o dofinansowa-
nie z funduszy unijnych. Dla porównania koszt dostosowania bloku opera-
cyjnego w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki, znacznie większego i prze-
znaczonego dla znacznie większej liczby oddziałów zabiegowych, wyniósł 
niecałe 6 milionów zł.

Panie Marszałku, mając na względzie powyższe, uprzejmie prosimy 
o wskazanie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy rzeczywiście Marszałek zmienił stanowisko w sprawie funkcjono-
wania szpitala w Tuszynie?

2. Jakim sposobem wyliczono kwotę 21 500 000,00 zł jako niby koniecz-
ne nakłady inwestycyjne na blok operacyjny, w sytuacji gdy na moderni-
zację bloku operacyjnego w większym szpitalu, to jest w Centrum Zdrowia 
Matki Polki, wydano dużo mniejsze kwoty?

3. Jaki jest cel likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Gruźlicy?
Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedstawionej 

sprawie.

Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk 
Stanisław Karczewski 
Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd 
CZŁONKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, 29 stycznia 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 grudnia 2012 roku o sygnaturze BPS/043-24- 

-956/12 przekazującego oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechow-
skiego, Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marka 
Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, Sta-
nisława Karczewskiego, Wiesława Dobkowskiego i Przemysława Błaszczyka na 24. po-
siedzeniu Senatu w sprawie likwidacji Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz 
Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Tuszynie uprzejmie informuję, iż Samorząd Województwa Łódzkiego 
nie podjął ostatecznych decyzji w tym zakresie.

Pragnę zwrócić uwagę, iż ochrona zdrowia jest dziedziną dynamicznie się rozwija-
jącą i uwarunkowaną wieloma czynnikami. Sytuacja poszczególnych placówek ochro-
ny zdrowia zależy od wysokości kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Rosnące długi szpitali oraz kolejki do zabiegów to m.in. skutek niepłacenia 
szpitalom przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania czyli świadczenia, któ-
re zostały wykonane ponad limit ustalony na dany rok oraz niedoszacowania wysoko-
ści odpłatności za świadczenia medyczne.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Łódzkiego wraz z dyrektorami 
szpitali wojewódzkich poszukują rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji finan-
sowej placówek ochrony zdrowia, w tym Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Jednym z takich 
rozwiązań miało być przeniesienie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Od-
działu Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Tuszynie do innych Szpitali położonych na terenie Województwa 
Łódzkiego o profilu wielospecjalistycznym. Przedmiotowe działanie było spowodowane 
koniecznością dostosowania wskazanych komórek medycznych do wymogów rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą. Dyrekcja Szpitala oszacowała, iż niezbędne do poniesie-
nia w tym zakresie nakłady inwestycyjne wraz z zakupem nowego stołu operacyjnego 
na Blok Operacyjny wyniosą około 21 500 000,00 zł (informacja z dnia 31.07.2012 r.). 
Zatem wskazane wyżej działalnie miało zapobiec generowaniu niepotrzebnych kosz-
tów, na które nie stać wskazanej jednostki ochrony zdrowia, zwłaszcza że Specjali-
styczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie jest placówką, którą 
Dyrekcja Zespołu zamierza rozwijać w zakresie leczenia chorób płuc i alergii układu 
oddechowego, chorób wewnętrznych oraz rehabilitacji ogólnorozwojowej.

Niemniej jednak, Zarząd Województwa Łódzkiego nie podjął w chwili obecnej żad-
nych działań zmierzających do przeniesienia tychże oddziałów. W tej chwili opraco-
wywana jest kompleksowa koncepcja funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, 
która w najbliższym czasie zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego.

Z wyrazami szacunku 
 
Członek Zarządu 
Dariusz Klimczak
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 
oraz do pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

Szanowne Panie Minister!
Podczas spotkania z przedstawicielami środowisk naukowych uczelni 

wskazywano na sytuację faktyczną i prawną, która wzbudziła we mnie 
wątpliwości co do zgodności z konstytucją, ustawami i zobowiązaniami mię-
dzynarodowymi. Proszę zatem Panie Minister o wyjaśnienie.

Mianowicie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym art. 71 ust. 1 
pkt 3 stanowi: „bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademic-
kim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie 
ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posia-
dających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom nie-
będącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, studentom oraz doktorantom”.

W związku z powyższym, jako przewodniczący Parlamentarnego Zespo-
łu do Spraw Osób Starszych, proszę Panie Minister o ocenę przywołanego 
artykułu pod kątem jego zgodności z przepisami nakazującymi równe trakto-
wanie obywateli oraz zakazującymi dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczy-
ny, także ze względu na wiek, zawartymi w prawodawstwie polskim i unij-
nym. Proszę również o informację, jakie przesłanki stoją za taką regulacją 
prawną.

Będę zobowiązany za szczegółowe informacje odnoszące się do poruszo-
nej w oświadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

Oddowiedd�  
MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawa, 11.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym oświadczeniem złożonym przez senatora Mieczysława 

Augustyna na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r. w sprawie naruszenia 
zasady równego traktowania nauczycieli akademickich w zakresie biernego prawa wy-
borczego wynikającego z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam, 
że zgodnie z tym przepisem bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akade-
mickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 
sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profeso-
ra – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akade-
mickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktoran-
tom. Przepis ten został wprowadzony reformą szkolnictwa wyższego dokonaną ustawą 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 
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o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455) i jest skorelowany 
z innymi przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącymi w szczegól-
ności stosunku pracy oraz uprawnień nauczycieli akademickich.

W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przepis art. 71 ust. 1 pkt 3 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie narusza zasady równego traktowania ze 
względu na wiek. Uprzejmie informuję, że rozwiązania wprowadzone przywołanym 
powyższej przepisem, mają służyć wzmacnianiu praw osobom najsilniej związanym 
z uczelnią. Pragnę również dodać, że jednym z podstawowych celów reformy była 
konieczność racjonalizacji zatrudnienia w uczelniach, w tym również w odniesieniu 
do organów uczelni. Przyjęte w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym rozwiązania 
mają służyć optymalizacji sposobu funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli i aktywności środowiska młodych naukowców. Należy wskazać, że na 
etapie konsultacji społecznych przepis ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem 
akademickim.

Pragnę zauważyć, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego odstęp-
stwa od zasady równego traktowania nie muszą oznaczać dyskryminacji, a w konse-
kwencji ich niezgodności z art. 32 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że 
konieczna jest ocena kryterium, na podstawie którego dokonano zróżnicowania, a od-
stępstwo od nakazu równego traktowania musi znajdować podstawę w uzasadniają-
cych to argumentach1. Wskazane powyżej przesłanki różnicowania sytuacji prawnej 
w zakresie biernego prawa wyborczego, związane są z wymogiem legitymowania się 
związkiem z uczelnią, z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów dotyczących sto-
sunku pracy nauczycieli akademickich.

W tym miejscu pragnę dodatkowo wyjaśnić, że art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe rów-
nego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z dnia 27 li-
stopada 2000 r., str. 16; Dz. U UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 79) 
przewiduje wyjątek od generalnej zasady zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. 
Z przepisu tego wynika, że odmienne traktowanie nie będzie stanowiło dyskryminacji, 
jeżeli zostanie obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem 
i jeżeli środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne. W szczegól-
ności takie odmienne traktowanie może polegać na wprowadzeniu określonej granicy 
wieku.

Niezależnie od przedstawionych wyjaśnień, uprzejmie informuję, że Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego monitoruje, nie tylko w jakim stopniu uczelnie wpro-
wadzają zmiany związane z obowiązywaniem nowego prawa, ale także analizuje poja-
wiające się uwagi i wnioski, zgłaszane przez środowisko akademickie.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Barbara Kudrycka

1 Przykładowo wyrok z 12 maja 1998 r. U 17/97 oraz z 9 lutego 2012 r. P 58/08.
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Oddowiedd 
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU 
DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Warszawa, 12 marca 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. o nr BPS/043-25-957-KPRM/13 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Mieczysława Augustyna podczas 
25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. dotyczącego art. 71 ust. 1 pkt 3 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pragnę wyjaśnić, co następuje.

Na mocy ww. artykułu bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akade-
mickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukoń-
czyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł 
profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz dok-
torantom.

Jak wynika ze stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukończenie 
65. roku życia przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni jako podsta-
wowym miejscu pracy, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70. roku 
życia – stanowi przesłankę do utraty biernego prawa wyborczego w wyborach organów 
jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych, członków kolegium elek-
torów oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru. Kwestię te określa art. 71 ust. 1 
pkt 3 ww. ustawy. Jednakże przepis art. 77 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym daje 
upoważnienie uczelni wyższej do określenia w swoim statucie przypadków wygaśnię-
cia mandatu członka organu kolegialnego i mandatu organu jednoosobowego przed 
upływem kadencji oraz tryb wyborów uzupełniających. Statuty niektórych uczelni 
istotnie czynią z okoliczności utraty biernego prawa wyborczego przesłankę do wygaś-
nięcia mandatu. W związku z tym przekroczenie wieku wskazanego w art. 71 ust. 1 
pkt 3 może, ale nie musi, być podstawą wygaśnięcia mandatu, ponieważ decydujące 
znaczenie powinny tu mieć – w myśl art. 77 ust. 3 ustawy – odpowiednie postanowie-
nia statutu.

Przedstawione rozwiązania w zakresie biernego prawa wyborczego stanowią ele-
ment wprowadzonej z dniem 1 października 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Zmienione uregulowanie kwestii uprawnień wyborczych zrównuje 
wiek kobiet i mężczyzn, nie wiąże się z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a także zapewnienie Ministra, że cytowane zapisy zostały uzgodnione ze środowiskiem 
akademickim, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie wnosiłam 
zastrzeżeń do ww. zapisów, nie uznałam bowiem, że stanowią one przejaw dyskrymi-
nacji ze względu na wiek.

Z poważaniem 
 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW 
RÓWNEGO TRAKTOWANIA
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 
oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 

Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Do mojego biura licznie zgłaszają się mieszkańcy powiatu łęczyckiego, 

kutnowskiego oraz łowickiego, którzy są zaniepokojeni skandalicznym sta-
nem dróg w naszym regionie. Odcinek drogi krajowej nr 1 od Zgierza przez 
Łęczycę (województwo łódzkie, powiat zgierski i łęczycki) należy do najnie-
bezpieczniejszych dróg w kraju. Nawierzchnia, która jest popękana i w któ-
rej znajdują się liczne ubytki, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bez-
pieczeństwa uczestników ruchu kołowego. Dodatkowo sytuację pogarszają 
głębokie koleiny, brak bezpiecznego pobocza oraz chodników dla pieszych 
uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim brak ścieżek rowero-
wych wzdłuż wspomnianej drogi. Opisany splot negatywnych czynników 
powoduje liczne kolizje pojazdów mechanicznych oraz wypadki z udziałem 
pieszych i rowerzystów.

Kolejną drogą wymagającą natychmiastowego generalnego remontu jest 
odcinek drogi krajowej nr 60 z Łęczycy do Kutna przez Witonię (powiat łę-
czycki oraz kutnowski). Droga na całym odcinku jest nieprzystosowana do 
eksploatacji w takim wymiarze, w jakim ma to miejsce w obecnym czasie. 
Droga nr 60 jest zbyt wąska, co powoduje duże utrudnienia, jeżeli chodzi 
o mijanie się pojazdów ciężarowych. Pobocze również jest zbyt wąskie, na 
dodatek z licznymi ubytkami, co powoduje obrywanie krawędzi nawierzchni 
asfaltowej drogi. Ogromny problem z poruszaniem się po tej drodze mają 
piesi oraz rowerzyści. Droga w żaden sposób nie jest przystosowana do ru-
chu osób niezmotoryzowanych – brakuje chodnika oraz ścieżki rowerowej. 
Zaistniały stan powoduje wysokie ryzyko wypadnięcia z drogi lub wypad-
ku z udziałem rowerzystów i pieszych. Obecna sytuacja przyczyniła się do 
zakwalifikowania – w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka 
na Drogach EuroRAP – drogi krajowej nr 60 do dróg najbardziej niebezpiecz-
nych, na których występuje największe ryzyko poniesienia śmierci lub do-
znania ciężkich obrażeń w wyniku wypadku drogowego. Skalę niebezpie-
czeństwa zwiększa liczny drzewostan rosnący wzdłuż całej drogi.

Kolejnym problemem poruszanym przez mieszkańców mojego okręgu wy-
borczego jest jakość nawierzchni dróg znajdujących się wokół budowy auto-
strady A2 w powiecie łowickim i A1 (Stryków – Kowal) w powiecie łęczyckim 
i kutnowskim. Wskutek eksploatacji dróg gminnych oraz powiatowych przez 
wykonawców inwestycji uległy one całkowitej destrukcji. Mimo prowadzo-
nych rozmów mających na celu wyegzekwowanie prac na zniszczonych dro-
gach dotychczasowe korzyści nie są wymierne w stosunku do strat.

Przyczyną zaistniałego faktu jest to, że na odcinku B autostrady A2 zo-
stał zmieniony główny inwestor – z chińskiego konsorcjum Covec na Eurovie 
– a podwykonawcy mają problemy z płynnością finansową. Najpoważniej-
sza sytuacja występuje na drodze w miejscowości Kalenice, która na od-
cinku 2100 m wymaga generalnego remontu. Brak działań poprawiających 
stan nawierzchni dróg powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. Rządowa dotacja w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi jedynie 30% kosztów kwa-
lifikowanych inwestycji, a pozostałą część musi sfinansować powiat wraz 
z gminami, na których terenie znajdują się uszkodzone drogi. Budżet jed-
nostek samorządowych nie jest przygotowany na poniesienie tak wysokich 
kosztów inwestycyjnych.

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Czy przewidziane są prace remontowe na drodze krajowej nr 1 na od-

cinku Zgierz – Łęczyca (województwo łódzkie, powiat zgierski i łęczycki) oraz 
na drodze nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno, a jeśli tak, to w jakim 
zakresie?

Czy podjęte zostaną działania wspomagające odbudowę dróg wyeks-
ploatowanych w procesie budowy autostrady A2 na odcinku B w powiecie 
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łowickim i A1 w powiatach kutnowskim i łęczyckim? Czy przewidziane jest 
wsparcie finansowe oraz prawne umożliwiające wyegzekwowanie od inwe-
storów naprawienia wyrządzonych szkód na drogach?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Oddowiedd�  
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. znak BPS/043-25-958- 

-MTBGM/13, przy którym przekazano oświadczenie senatora Przemysława Błaszczy-
ka, złożone podczas 25. posiedzenia Senatu RP, dotyczące remontu dróg krajowych 
nr 1 Zgierz – Łęczyca oraz nr 60 Topola Królewska – Kutno, uprzejmie przedstawiam 
informacje w przedmiotowej sprawie.

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 
krajowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ściśle określonych 
środków finansowych (zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok) podejmuje dzia-
łania mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Podejmuje dzia-
łania zmierzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym 
standardzie w możliwie najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia 
finansowe nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie 
finansowej.

Potrzeby dotyczące działań, których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego zostały zebrane i ustalone według hierarchii ważności w „Pla-
nie działań na sieci drogowej”. Plan zawiera zadania z zakresu remontów, przebudów 
i rozbudów dróg. Zadania w Planie zostały uporządkowane w ściśle ustalonej kolej-
ności, według matematycznego algorytmu, który poprzez nadanie zadaniom wartości 
punktowej, wskazuje pilność ich wykonania. Algorytm bierze pod uwagę wyniki ba-
dań stanu nawierzchni, wielkość i strukturę ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem 
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udziału samochodów ciężarowych, parametry drogi, wskaźniki liczby zabitych i ran-
nych. Przyjęte kryteria pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków 
finansowych i umożliwiają podejmowanie działań, w pierwszej kolejności na odcin-
kach dróg stwarzających największe zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie opracowania dokumentacji i na-
bywania nieruchomości dla zadań obejmujących remont drogi krajowej nr 1 na odcin-
ku Zgierz – Łęczyca oraz drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno, 
a następnie rozpoczęcie ich realizacji jest możliwe jedynie po uzyskaniu przez GDDKiA 
zapewnienia finansowania ww. inwestycji, co jest zależne od środków finansowych po-
zostających do dyspozycji GDDKiA w skali całego kraju.

Odnosząc się do problematyki wykorzystywania dróg lokalnych na potrzeby budowy 
autostrad A1 i A2 należy wskazać, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w ramach kontraktów podpisywanych z wykonawcami robót budowlanych zobowiązu-
je wykonawców do zawierania odpowiednich umów lub porozumień z władzami samo-
rządowymi, w sytuacjach gdy chcą korzystać z dróg lokalnych, regulujących kwestie 
ewentualnego uszkodzenia bądź zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, spowodowanego 
ruchem pojazdów będących na wyposażeniu konkretnego wykonawcy lub jego pod-
wykonawcy. Na ich podstawie na wykonawcach spoczywa obowiązek niezwłocznego 
naprawienia uszkodzeń zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jednocześnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod-
kreśla, że ochrona dróg przed przedwczesnym zniszczeniem jest niezwykle istotnym 
zadaniem każdego zarządcy drogi. Zarządcy dróg poszczególnych kategorii, dokonując 
okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, posiadają do-
kładną wiedzę w kwestii ich stanu technicznego. W myśl obowiązujących przepisów 
prawa istnieje możliwość wprowadzenia takiej organizacji ruchu na drogach, która 
nie będzie powodowała niszczenia dróg przez pojazdy ciężkie i uchroni drogi będące 
w złym stanie technicznym od dalszej degradacji.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zabrania się dokony-
wania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszko-
dzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się m.in. włóczenia po drogach oraz 
porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię 
drogi, poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych oraz niszczenia rowów, 
skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi. Zatem korzystają-
cy z dróg publicznych są obowiązani do takiego użytkowania drogi, aby nie dokony-
wać w pasie drogowym czynności, które by ją niszczyły.

Jednocześnie od dnia 19 października 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Przepisy tej ustawy zawierają zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na 
przejazdy pojazdów nienormatywnych. Przewidują m.in. wydawanie przez właściwego 
zarządcę drogi czasowych zezwoleń na ruch po drogach gminnych, powiatowych lub 
wojewódzkich wskazanych w zezwoleniu pojazdów nienormatywnych o naciskach osi 
nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku po-
jedynczej osi napędowej do 11,5 t (ale których wymiary i rzeczywista masa całkowita 
nie jest większa od dopuszczalnej). Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienor-
matywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwo-
leniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Opłaty za wy-
danie takiego zezwolenia stanowią przychód właściwego samorządu terytorialnego.

Normatywne wymiary pojazdów (długość, szerokość i wysokość) oraz masa i naci-
ski osi określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Zaś dopuszczalne naciski 
osi pojazdów dla konkretnych dróg są określone w ustawie o drogach publicznych 
i aktach wykonawczych do tej ustawy.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że kwestia realizacji kontraktów na budowę 
autostrad i dróg ekspresowych oraz związane z tym wykorzystywanie sieci dróg lo-
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kalnych na potrzeby kontraktów stanowią przedmiot zainteresowania i analiz resortu 
transportu. W roku ubiegłym ówczesny resort infrastruktury wystąpił z propozycją na 
rok 2012 do Ministra Finansów, aby w związku z intensywnie realizowanym Progra-
mem Budowy Dróg Krajowych, zadania związane z przebudową dróg uszkodzonych 
w związku z budową lub przebudową dróg krajowych, dofinansować z ww. rezerwy 
subwencji ogólnej. Przedstawiona propozycja nie została zaakceptowana przez resort 
finansów z uwagi na zapis w art. 20 w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych, iż to zarządca drogi zobowiązany jest do przeciwdziałania niszczeniu dróg 
przez ich użytkowników.

Reasumując należy wyjaśnić, iż wykonawcy robót drogowych powinni wykony-
wać swoje obowiązki z poszanowaniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zatem również z ww. przepisami o poruszaniu się po drogach publicznych pojazdów 
nienormatywnych jak i zakazem dokonywania w pasie drogowym czynności, które 
mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie 
jej trwałości.

Odnosząc się do rozwiązań i instrumentów określonych w ramach Narodowego 
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych chciałbym wskazać, że zgodnie z uchwałą Rady 
Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. ustanawiającą Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pod-
miotami odpowiedzialnymi za jego realizację są: minister właściwy ds. administracji 
publicznej oraz wojewodowie. W związku z powyższym wszelkie wnioski i postulaty 
w przedmiotowej kwestii powinny być kierowane do właściwego rzeczowo resortu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu

Oddowiedd�  
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH 
I AUTOSTRAD

Warszawa, 18.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie znak: BPS/043-25-958-GDDKA/13 

z dnia 16 stycznia 2013 r., które wpłynęło w dniu 18 stycznia 2013 r. – oświadczenie 
Pana Senatora Przemysława Błaszczyka złożone podczas 25. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 9 stycznia 2013 r., dotyczące konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez remont i przebudowę drogi krajowej nr 1 na odcinku Zgierz – Łę-
czyca, drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno oraz odbudowę dróg 
lokalnych wykorzystywanych w trakcie budowy autostrady A2 i A1 Stryków – Kowal, 
poniżej uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
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Uprzejmie informuję, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
w miarę udostępniania środków finansowych podejmuje działania zmierzające do wy-
budowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie w możliwie 
najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe nie wszyst-
kie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej. Wydatko-
wanie środków na budowę sieci dróg krajowych następuje jedynie dla zadań ujętych 
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 przyjętym uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 z dnia 25 stycznia 
2011 r. określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje na sieci dróg w całym 
kraju i są dalece niewystarczające aby zrealizować wszystkie zadania, nawet bardzo 
istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych.

Ograniczone możliwości finansowania całego Programu Budowy Dróg Krajowych 
do 2015 r., spowodowały konieczność dokonania w ww. Programie podziału inwestycji 
na takie, które będą realizowane w pierwszej kolejności (załącznik Nr 1 ww. Progra-
mu) ze względu między innymi na: zaawansowanie procesu przygotowania inwestycji 
do realizacji, wskaźniki średniodobowego ruchu pojazdów oraz istotność inwestycji 
z punktu widzenia całej sieci dróg krajowych.

Następna grupa inwestycji, będących wynikiem dokonania podziału w oparciu 
o ww. kryteria to zadania, które mogą być zrealizowane do 2013 r., o ile będzie można 
uzyskać dodatkowe finansowanie dla tych inwestycji drogowych tj. załącznik Nr 1a 
oraz przeznaczone do realizacji po 2013 r. tj. załącznik Nr 2.

GDDKiA jest świadoma konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na drogach krajowych i podejmuje, w miarę posiadanych środków, działania zmie-
rzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potrzeby dotyczące działań, 
których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały 
zebrane i ustalone według hierarchii ważności w „Planie działań na sieci drogowej”, 
„Programie Redukcji Ofiar Śmiertelnych” oraz „Programie budowy chodników” . Kolej-
ność realizacji wszystkich zadań w skali całego kraju została ustalona według ściśle 
określonych kryteriów, którymi są: liczba zabitych, liczba rannych oraz średni dobowy 
ruch na danym odcinku drogi. Tak sklasyfikowane zadania pozwalają na podejmowa-
nie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na 
tych odcinkach dróg krajowych, na których ten problem jest największy.

GDDKiA podziela opinię w sprawie konieczności realizowania inwestycji wymie-
nionych w przedmiotowym wniosku, jednakże budowa wymienionych zadań jest uza-
leżniona od wysokości dostępnych środków finansowych oraz oceny istotności danego 
zadania z punktu widzenia całej sieci dróg krajowych. Limity finansowe przeznaczone 
na inwestycje na sieci dróg w całym kraju są dalece niewystarczające aby zrealizować 
wszystkie zadania.

Odnosząc się do pierwszej kwestii poruszonej przez Pana Senatora Przemysława 
Błaszczyka, a dotyczącej stanu drogi krajowej nr 1 na odcinku Zgierz – Łęczyca, uprzej-
mie informuję, iż droga krajowa nr 1 na odcinku od m. Łęczyca do m. Sierpów (tj. od km 
314+707 do km 316+961) w latach 2006–2008 została przebudowana. W związku z po-
wyższym na przedmiotowym odcinku przewidywane jest wykonywanie remontów na-
wierzchni po dokonaniu analizy stanu technicznego i weryfikacji uzyskanych wyników 
pod kątem oceny kwalifikacji zadania do ww. Programów, o których mowa powyżej.

Kolejne odcinki drogi krajowej nr 1 w m. Łęczyca (od km 311+617 do km 314+707) 
oraz na odcinku od m. Sierpów do m. Emilia (tj. od km 316+961 do km 333+451) 
zostały ujęte w załączniku 2 do przyjętego uchwałą Rady Ministrów Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 jako możliwe do rozpoczęcia po roku 2013. 
W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentacje projektowe, trwa wypłata od-
szkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji lokalizacyjnych. Termin rozpoczęcia 
fazy realizacji jest natomiast uzależniony od uzyskania zapewnienia finansowania 
ww. zadań. Do czasu pojawienia się możliwości rozpoczęcia przedmiotowych inwe-
stycji przewiduje się wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni w zależności 
od stwierdzonych potrzeb. W 2012 r. wykonano remont ww. drogi na odc. od km 
311+620 do km 312+250.
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W odpowiedzi na drugie pytanie zawarte w wymienionym oświadczeniu, a dotyczące 
stanu drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno, uprzejmie informuję, 
iż ze względu na limity finansowe i konieczność realizacji najpilniejszych zadań, o czym 
mowa w pierwszej części przedmiotowego pisma, Oddział GDDKiA w Łodzi nie przewi-
duje w obecnej perspektywie finansowej możliwości przebudowy drogi krajowej nr 60 na 
wskazanym przez Pana Senatora odcinku. Przedmiotowe zadanie nie posiada dokumen-
tacji projektowej oraz zabezpieczenia finansowego na realizację. W ramach posiadanych 
środków Oddział GDDKiA w Łodzi podejmuje i będzie podejmować działania mające na 
celu utrzymanie drogi w należytym stanie. W 2009 r. Oddział GDDKiA w Łodzi przepro-
wadził remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi, z kolei w roku bieżącym 
przewidywane są do realizacji prace mające na celu uzupełnienie zaniżonych poboczy.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Oddział GDDKiA w Łodzi dąży do podejmo-
wania możliwie najbardziej efektywnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
ruchu w odniesieniu do środków pozostających w dyspozycji Oddziału. W ciągu ostat-
nich 5 lat, począwszy od roku 2008 na zadania ukierunkowane na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę w wysokości 97,3 mln zł. Środki te 
zostały przeznaczone między innymi na następujące prace:

1) wykonanie ciągłych linii krawędziowych na drodze krajowej nr 1;
2) budowa chodników, azyli i znaków aktywnych na drodze krajowej nr 2;
3) budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych m.in.:

a) w ciągu drogi krajowej nr 8 w m. Rusiec,
b) w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Mniszków,
c) w ciągu drogi krajowej nr 54 w m. Gaszyn,
d) w ciągu drogi krajowej nr 71 w m. Sosnowiec,
e) w ciągu drogi krajowej nr 72 w m. Złota;

4) przebudowa skrzyżowań:
a) na drodze krajowej nr 8 w Wieruszowie,
b) na drodze krajowej nr 14 w Łowiczu,
c) na drodze krajowej nr 72 w Poddębicach;

5) budowa sygnalizacji świetlnych:
a) na drodze krajowej nr 14 w m. Złoczew i w m. Jamno;
b) na drodze krajowej nr 12 w m. Błaszki;

6) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych:
a) droga krajowa nr 1 odc. Piotrków Trybunalski – Radomsko,
b) droga krajowa nr 12 odc. Błaszki – Słomków Mokry,
c) droga krajowa nr 12 odc. Sieradz – Woźniki,
d) droga krajowa nr 14 m. Sieradz,
e) droga krajowa nr 14 odc. Próba – Złoczew,
f) droga krajowa nr 42 Pajęczno – Nowa Brzeźnica,
g) droga krajowa nr 71 odc. Zgierz – Aleksandrów Łódzki;

7) korekta oznakowania poziomego na drogach krajowych;
8) budowa wysp dzielących, zatok autobusowych, azyli itp. na drodze krajowej nr 12.
W nawiązaniu do ostatniego zagadnienia, o którym mowa w oświadczeniu Pana 

Senatora Przemysława Błaszczyka, dotyczącego stanu dróg lokalnych wykorzystywa-
nych w trakcie budowy autostrady A2 i A1 Stryków – Kowal, uprzejmie informuję, iż 
GDDKiA dysponuje wyłącznie środkami na budowę, przebudowę, remonty, utrzyma-
nie i ochronę dróg, które zgodnie z ustawą o drogach publicznych, leżą w jej zarządzie 
i nie może ich wydatkować w sposób z nią niezgodny. Sprawy finansowania poszcze-
gólnych kategorii dróg zostały określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 
z późn. zmianami), zgodnie z którym zadania w zakresie budowy, przebudowy, remon-
tu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez samorządy 
województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich, oraz samorządy powiatowe w od-
niesieniu do dróg powiatowych.

Na etapie postępowania przetargowego GDDKiA wskazuje, że jeżeli wykonawca 
będzie wykorzystywał do transportu drogi lokalne, to w przypadku roszczeń odszko-
dowawczych za zniszczenie tych dróg, zobowiązany będzie do ich naprawy na własny 
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koszt. W dokumentach kontraktowych widnieją również zapisy, iż w zakresie dostę-
pu do placu budowy z wykorzystaniem dróg publicznych, wykonawcy zobligowani są 
do wykonania inwentaryzacji, tzw. „przeglądów zerowych” z opisem stanu technicz-
nego dróg przewidywanych do transportu, sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
oraz spisania protokołu z administratorem, w zakresie ustalenia sposobu korzystania 
z uzgodnionych dróg. Praktyką wykonawców jest zawieranie porozumień z zarządcami 
dróg niższych kategorii, które regulują zasady korzystania z tychże dróg.

Z uwagi na powyższe informuję, iż ewentualne roszczenia samorządów za znisz-
czenie dróg lokalnych, powiatowych, gminnych lub wojewódzkich powinny być kiero-
wane bezpośrednio do wykonawców – w zakresie szkód, za które są odpowiedzialni. 
Każda z przedmiotowych spraw po jej zgłoszeniu będzie rozpatrywana indywidualnie 
– pod kątem oceny stanu faktycznego i prawnego, którego ustalenie jest niezbędne do 
ustalenia podstaw prawnych wnoszonych roszczeń oraz wskazania podmiotów odpo-
wiedzialnych za ich pokrycie wraz z ustaleniem trybu postępowania, mającego na celu 
zaspokojenie uzasadnionych roszczeń.

Ponadto w sytuacji odcinków, o których mowa w ww. oświadczeniu, w kontrak-
tach realizowanych na podstawie FIDIC (Warunków Kontraktowych opracowanych 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, FIDIC, zawierającą opisy 
standardów w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji, oraz wzorce umów 
i zapisów umownych) – istnieją zapisy mówiące o obowiązkach spoczywających na 
Wykonawcach w zakresie utrzymania dróg prowadzących do placu budowy, w za-
kresie określonym w stosownych Porozumieniach zawieranych pomiędzy Wykonawcą 
a lokalnymi zarządcami dróg.

Dokumenty przedkładane przez Wykonawców poszczególnych odcinków realiza-
cyjnych autostrady A1 na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do 
m. Stryków świadczą o wypełnianiu przez nich zobowiązań, wynikających z ww. po-
rozumień. Jedynie w przypadku Wykonawcy odcinka Sójki – Kotliska, który znajduje 
się w upadłości likwidacyjnej, nie doszło do wywiązania się z zapisów podpisanych 
wcześniej umów. W tym przypadku roszczenia samorządów powinny być składane do 
syndyka masy upadłościowej firmy Poldim SA.

W przypadku autostrady A2 należy zauważyć, iż zmiana Głównego Wykonawcy 
nastąpiła w ramach odcinka A. W przypadku odcinka B pojawiły się jedynie uwagi do-
tyczące drogi powiatowej, prowadzącej do komercyjnej wytwórni betonów. W związku 
z faktem, iż korzystali z niej w tym czasie różni odbiorcy, Wykonawca nie poczuwa się 
do odpowiedzialności w tym zakresie.

Chińskie konsorcjum COVEC było w pierwszej fazie Wykonawcą odcinka A. Korzy-
stało ono w dużej mierze z transportu oferowanego przez lokalnych przedsiębiorców, 
których jednocześnie nie potrafiło zdyscyplinować do poruszania się po wyznaczonych 
trasach do budowy. Ze względu na stwierdzone duże zniszczenia na drogach powiato-
wych i gminnych, Wykonawca zawarł porozumienia z zarządcami dróg, jednakże osta-
tecznie się z nich nie wywiązał. Eurovia, która przejęła przedmiotowy odcinek reali-
zacyjny, dysponowała własnym zdyscyplinowanym transportem. Wykonawca oprócz 
własnej sieci dróg serwisowych korzystał z drogi wojewódzkiej nr 704 i z dróg powia-
towych (w ramach zawartych porozumień). Nie odnotowano w tym zakresie skarg od 
poszczególnych zarządców dróg.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż problem zniszczeń dróg lo-
kalnych dotyczy obecnie firm, które w trakcie inwestycji przestały pełnić rolę Wy-
konawcy. Należy jednak zauważyć, iż GDDKiA nie była stroną w podpisanych przez 
nie porozumieniach z samorządami. W związku z powyższym brak jest podstawy do 
ponoszenia przez GDDKiA kosztów remontów tych dróg.

Z poważaniem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. dr inż. Tomasz Rudnicki 
Z-ca Generalnego Dyrektora
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi spotkaniami, które odbyłem z zaniepokojonymi 

mieszkańcami powiatu łęczyckiego, oraz w związku z podanymi przez panią 
wojewodę łódzką informacjami kieruję do Pana Ministra zapytanie odnośnie 
do liczby karetek pogotowia ratunkowego na terenie powiatu łęczyckiego 
w roku 2013.

Od końca 2011 r. interesuję się problemem ratownictwa medycznego 
w moim okręgu wyborczym obejmującym powiaty: łęczycki, kutnowski, ło-
wicki i poddębicki. Do mojego biura przez ostatni rok zgłaszali się mieszkań-
cy gmin powiatu łęczyckiego z uwagami i skargami dotyczącymi sprawno-
ści i jakości świadczonych usług. Skargi dotyczyły najczęściej zbyt długiego 
oczekiwania na karetkę; problem ten dotyczy w szczególności mieszkańców 
gmin, które położone są najdalej od Łęczycy. Były również skandaliczne 
przypadki długiego oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego w sa-
mym mieście Łęczyca w przypadku wypadków czy zasłabnięć. Ostatnio, po-
informowany o niewłaściwym zachowaniu lekarza z pogotowia ratunkowego 
firmy Falck, złożyłem w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przedstawiona sytuacja była opisywana 
w lokalnej prasie.

W 2012 r. w pismach do pani wojewody łódzkiej opisywałem wcześniej-
sze problemy. Zwracałem w nich uwagę na konieczność przyznania dodat-
kowej karetki pogotowia dla powiatu łęczyckiego. Decyzją z połowy 2012 r. 
przyznano dodatkową karetkę pogotowia ratunkowego dla powiatu łęczyc-
kiego. Niepokoi mnie jednak fakt, że od 1 stycznia 2013 r., jeśli chodzi o re-
jon operacyjny nr 10/02, powrócono do dwóch zespołów, przez co na teren 
miasta i większej części powiatu przypada tylko jedna karetka.

W związku z przedstawioną sytuacją kieruję pytanie odnośnie do liczby 
karetek w powiecie łęczyckim w roku 2013. Wydana przez panią wojewo-
dę decyzja o dodatkowej karetce dla powiatu łęczyckiego dowodzi, że ma-
cie państwo świadomość ich niewystarczającej liczby. Proszę wyjaśnić mi 
powody i argumenty, na podstawie których wydano tę decyzję jedynie na 
pół roku. Rejon operacyjny nr 10/02 jest dużym okręgiem, w skład którego 
wchodzi 8 gmin powiatu łęczyckiego, miasto Łęczyca oraz gmina Bielawy 
w powiecie łowickim. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 1, ponadto 
na tym terenie operacyjnym przed kilkoma dniami uruchomiony został nowy 
odcinek autostrady Stryków – Kowal, poza tym 10 km od Łęczycy, w Wart-
kowicach, jest zjazd z autostrady A2 na drogę wojewódzką nr 703, z której 
korzysta wielu kierowców.

Proszę o przedstawienie szczegółowego raportu z pracy ratowników i ka-
retek pogotowia ratunkowego firmy Falck. Jak już nadmieniłem, mieszkańcy 
powiatu łęczyckiego informują mnie o zbyt długim oczekiwaniu na pogotowie 
ratunkowe. Wielokrotnie pytałem panią wojewodę łódzką o interwencję w tej 
sprawie, o szczegółowy raport z czasu dojazdu karetek, o system rejestracji 
czasu pracy ratowników i karetek pogotowia. Zdrowie i życie mieszkańców 
powiatu łęczyckiego zostało już niejednokrotnie narażone na olbrzymie nie-
bezpieczeństwo z powodu zbyt długiego oczekiwania na karetkę czy z po-
wodu nieznajomości terenu powiatu przez pracowników firmy Falck. Prawi-
dłowa ocena pracy ratowników oraz czasu dojazdu karetki są niezbędne do 
poprawy jakości usług świadczonych w ratownictwie medycznym.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.01.22

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Przemysława Błasz-

czyka, przesłane przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-959/13, 
dotyczące liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łęczyckiego 
w 2013 r., uprzejmie informuję, 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 związku z powyższym Minister Zdrowia wystąpił do Wojewody Łódzkiego z proś-
bą o zajęcie stanowiska w sprawie. Pani Wojewoda zwróciła uwagę, iż na podstawie 
zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 czerwca 2012 r. Aneksu Nr 4 do 
Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódz-
kiego, w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., uruchomiony 
został dodatkowy czasowy całodobowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego 
z miejscem wyczekiwania w Łęczycy.

Powyższe umożliwiło Wojewodzie spożytkowanie posiadanych w budżecie i niewy-
korzystanych dotąd środków na ratownictwo medyczne, zaoszczędzonych w wyniku 
rywalizacji cenowej podmiotów, które złożyły oferty na świadczenie usług z zakre-
su ratownictwa medycznego w tym samym rejonie operacyjnym, podczas przebiegu 
procedury konkursowej zrealizowanej przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Od dnia 1 stycznia br. w rejonie operacyjnym nr 10/02, obejmującym powiat łę-
czycki z Gminą Bielawy z powiatu łowickiego, funkcjonują dwa zespoły ratownictwa 
medycznego: specjalistyczny w Łęczycy i podstawowy w Piątku. Biorąc pod uwagę 
posiadaną do dyspozycji liczbę zespołów ratownictwa medycznego w województwie 
łódzkim, Wojewoda zwróciła się do dysponenta zespołów w rym rejonie o wyrażenie 
opinii w kwestii ewentualnego przesunięcia zespołu z Piątku do Łęczycy. Dysponent 
stoi na stanowisku, iż nie byłaby to decyzja słuszna, gdyż zespół stacjonujący w Piąt-
ku szybciej dotrze do mieszkańców Gminy Piątek i Bielawy zapewniając właściwy czas 
dotarcia, niż gdyby zespół ten wyczekiwał w Łęczycy. Ponadto, w opinii dysponenta, 
w Łęczycy powinny stacjonować dwa zespoły ratownictwa medycznego. Tym samym, 
mając na uwadze przedstawione stanowisko podmiotu realizującego zadania ratow-
nictwa medycznego na omawianym terenie, Wojewoda nie podejmował decyzji o prze-
sunięciu zespołu z Piątku do Łęczycy.

Udzielając odpowiedzi na pisma Starosty Łęczyckiego oraz interpelacje posłów 
w sprawie przekraczania maksymalnych czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarze-
nia z uwagi na zbyt małą liczbę zespołów, Wojewoda wielokrotnie informował o roz-
wiązaniach systemowych w przypadku braku wolnego do zadysponowania zespołu 
ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym.

W związku z powyższym Wojewoda planuje w roku 2013 r. przeprowadzić szczegó-
łową analizę mającą służyć wprowadzeniu zmian w organizacji systemu w wojewódz-
twie, zaznaczając przy tym, że zmiany te nie mogą polegać jedynie na przesunięciach 
zespołów pomiędzy rejonami operacyjnymi. Wiązać się one będą z reorganizacją rejo-
nów operacyjnych i miejsc wyczekiwania w skali całego województwa.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że analiza danych dotyczących liczby inter-
wencji ZRM w powiecie łęczyckim, w 2011 r. – przy trzech funkcjonujących ZRM 
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(2 „P” i 1 „S”) – wskazuje na niższe w stosunku do średniej krajowej obciążenie pracą 
zespołów ratownictwa medycznego. Liczba wszystkich wyjazdów przypadających na 
1 ZRM/na dobę w miejscu stacjonowania, wyniosła bowiem 4,4 przy średniej kra-
jowej 5.66. Ponadto liczba ludności przypadającej na 1 ZRM, w powiecie łęczyckim, 
w 2011 r. wynosiła 17,3 tys. Natomiast realizowany w latach 1999–2004 i w roku 
2006 Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne zakładał jako optymalny wskaź-
nik liczby ludności przypadającej na 1 ZRM na poziomie 33 tys. Ocena sytuacji w roku 
2012 będzie możliwa po uzyskaniu danych za ten okres od wojewody.

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 Ra-
townictwie Medycznym i rozporządzeń wykonawczych oraz naruszają dyscyplinę fi-
nansową.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz

Szanowna Pani Prezes!
W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez Centrum 

Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu zwracam się do Pani Prezes 
z prośbą o przeanalizowanie problemu związanego z procesem kontrakto-
wania przez DOW NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej.

W wyniku przeprowadzonego przez DOW NFZ konkursu w zakresie reha-
bilitacji leczniczej kontraktu na świadczenie tych usług nie otrzymał Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej w centrum „Neuromed”. Ośrodek Rehabilitacji Dzien-
nej nie otrzymał kontraktu ze względu na niską ocenę rankingową oferty. 
Z informacji, jakie otrzymałam od pani Haliny Flisiak-Antonijczuk, dyrektor 
centrum, wynika, że oferta spełnia warunki realizacji świadczeń wymagane 
przez NFZ w tym zakresie, a niska ocena oferty wynika z dodatkowej oceny 
rankingowej dotyczącej biostymulacji laserowej, masażu wirowego i psycho-
loga klinicznego. Według informacji przekazanych przez panią Halinę Flisiak--
-Antonijczuk do rehabilitacji dzieci w wieku wczesnoniemowlęcym nie jest 
wskazana laseroterapia i terapia masażem wirowym. Jednak nieposiadanie 
wskazanych sprzętów znacząco wpływa na ocenę oferty. Centrum „Neu-
romed” pod swoją opieką ma obecnie około stu pięćdziesięciu pacjentów, 
a brak kontraktu z placówką bardzo mocno ograniczy dostęp do rehabilitacji 
dla dzieci w wieku wczesnoniemowlęcym.

Mając na uwadze dobro najmniejszych pacjentów, zwracam się do Pani 
Prezes z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu i podjęcie 
stosownych decyzji pozwalających na kontynuację działalności Centrum 
Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Oddowiedd�

Warszawa, 4.02.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. znak: BPS/043-25-960/13 

w związku z oświadczeniem złożonym przez panią Alicję Chybicką Senator RP, uprzej-
mie proszę o przyjęcie następującej informacji w sprawie.

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
przeprowadza dyrektor oddziału wojewódzkiego, co jest zgodne z art. 107 ust. 5 pkt 8 
i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Postępowania konkursowe są ogłaszane przez 
Fundusz dla zakresów świadczeń gwarantowanych określonych przez Ministra Zdro-
wia. W rodzaju rehabilitacja lecznicza, zakresem kontraktowanym jest rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecz-
niczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.), w omawianym zakresie, nie uwzględnia 
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odrębnie – rehabilitacji dla dzieci w wieku wczesnoniemowlęcym. Oznacza to, że reha-
bilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, obejmuje dzieci w przedziale wie-
kowym 0–18 lat, a świadczeniodawca obowiązany jest zapewnić równy dostęp wszyst-
kim pacjentom wymagającym kompleksowej rehabilitacji bez względu na wiek.

Natomiast zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o świadczeniach, Fundusz zobowiąza-
ny jest zapewnić równe traktowanie wszystkich oferentów ubiegających się o zawarcie 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. W oparciu o powyższe Prezes Fundu-
szu w taki sposób określił dodatkowe kryteria oceny ofert, w tym warunki dodatkowo 
oceniane: zestaw do biostymulacji laserowej czy wanny do masażu wirowego kończyn, 
aby dostosowane były do potrzeb rehabilitacyjnych wszystkich pacjentów korzystają-
cych ze świadczeń w ośrodku dziennym. Reasumując należy podkreślić, że wskazana 
przez Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” rehabilitacja dzieci w wieku wczesno-
niemowlęcym, nie jest odrębnym zakresem świadczeń gwarantowanych, w związku 
z tym nie może stanowić odrębnego przedmiotu umowy.

W dniu 12 listopada 2012 r. Dyrektor Dolnośląskiego OW NFZ ogłosił postępowa-
nie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju re-
habilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowe-
go. Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” złożyło ofertę, która pomimo spełniania 
wszystkich wymaganych warunków, nie została wybrana z uwagi na uzyskaną liczbę 
punktów. Dodatkowo DOW Narodowego Funduszu Zdrowia pismem z dnia 16 stycz-
nia 2013 r. znak: DOW NFZ/WSOZ/DSK/1554/13/AK poinformował „NEUROMED” 
o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania konkursowego w przedmiotowym zakresie.

W tym miejscu należy podkreślić, że w postępowaniu konkursowym, w zakresie 
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, 
do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są wybierani oferen-
ci, którzy gwarantują wysoką jakość udzielanych świadczeń, wyrażoną poprzez m.in. 
personel i warunki dodatkowo oceniane. Natomiast o wielkości kontraktu decyduje 
wartość i liczba świadczeń ustalona w trakcie negocjacji.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż świadczeniodawcy, którego interes prawny do-
znał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzenia postę-
powania w sprawie zawarcia umowy, na mocy art. 152, 153 i 154 ustawy o świadcze-
niach, przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem 
 
PREZES 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja 
oraz senatora Romana Zaborowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od opublikowania w dniu 16 października 2012 r. projektu ustawy o od-

nawialnych źródłach energii (wersja 2.0.2) wraz z tabelami zbieżności i roz-
bieżności, w których ministerstwo gospodarki odniosło się do uwag, m.in. 
MF, MSP i URE, minęły prawie trzy miesiące. Jakkolwiek zrozumiałe jest, 
że projekt wymaga dalszych uzgodnień międzyresortowych, można odnieść 
wrażenie, że prace nad ustawą zamiast przyspieszać, spowalniają swój tok 
legislacyjny. Tymczasem, biorąc pod uwagę zarówno rozwój gospodarczy 
kraju, jak i konieczność wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE, ustawa ta jest 
szczególnie ważnym i pilnie potrzebnym aktem prawnym. Utrzymywanie 
bowiem energetycznego status quo może być dla polskiej gospodarki w nad-
chodzącej perspektywie niezmiernie dotkliwym problemem.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o informację, na jakim etapie są prace 
nad ostatecznym kształtem ustawy i jaki jest przewidywany harmonogram 
dalszej ścieżki legislacyjnej tego projektu.

Z poważaniem 
Leszek Czarnobaj 
Roman Zaborowski

Oddowiedd�

Warszawa, 7 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-961/13, po-

niżej przedstawiam stanowisko dotyczące zagadnień podniesionych w oświadczeniu 
złożonym przez Pana Senatora Leszka Czarnobaja i Pana Senatora Romana Zaborow-
skiego w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Na wstępie uprzejmie wyjaśniam, iż sektor energetyki, w tym energetyki odnawial-
nej, będzie się rozwijał w najbliższych latach w ramach, które są określone przez obo-
wiązujące przepisy prawa, jak również istniejące i planowane mechanizmy wsparcia 
(projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Mając na uwadze powyższe informuję, iż projekt ustawy o odnawialnych źródłach 
energii jest częścią „Pakietu ustaw energetycznych”.

Zatem, odpowiadając na pytanie Panów Senatorów w sprawie trybu prac legisla-
cyjnych, pragnę przedstawić bieżącą informację na temat „Pakietu ustaw energetycz-
nych” oraz stanu prac nad nim.

„Pakiet ustaw energetycznych” jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształto-
wania polityki energetycznej państwa, a także z punktu widzenia zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego, ale również przyszłego rozwoju i funkcjonowania sektora 
energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii.
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„Pakiet ustaw energetycznych” jest kompleksowym rozwiązaniem prawnym za-
równo dla energetyki konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii, gazownictwa jak 
i dla samych konsumentów energii. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyk-
towanych rozwojem rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i rynków ciepła oraz 
ochroną odbiorców, a także dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej stały się 
inicjatorem stworzenia tych projektów.

Podstawowym celem „Pakietu ustaw energetycznych”, w skład którego wchodzą 
projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe, o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz ustawa wprowadzająca jest zbudowanie spójnych ram prawnych w obszarze 
energetyki, z uwzględnieniem standardów europejskich, a także wyłączenie z obecnej 
ustawy – Prawo energetyczne przepisów dotyczących zagadnień gazowych oraz odna-
wialnych źródeł energii, które zostaną uregulowane w oddzielnych ustawach. Rozwią-
zanie takie ma na celu uporządkowanie, uproszczenie i udoskonalenie obwiązujących 
przepisów oraz dostosowanie istniejących uregulowań do rozporządzeń unijnych, 
a także doprecyzowanie kwestii wymagających implementacji dyrektyw unijnych.

W projektach „Pakietu ustaw energetycznych” zostało zawartych wiele nowator-
skich rozwiązań oraz zmodyfikowanych dotychczasowych w kierunku rozwoju sektora 
energetycznego. Mają one na celu z jednej strony rozwój ekonomiczny i technologicz-
ny branży energetycznej, pewność obrotu oraz stabilność prawną, a z drugiej strony 
ochronę konsumenta energii oraz zapewnienie odpowiednich standardów świadczo-
nych usług, a także zapewnienie kontynuacji wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Informuję, iż po etapie zakończonych bardzo intensywnych konsultacji, zarów-
no społecznych, jak i międzyresortowych ww. projektów ustaw, podczas których do 
wszystkich projektów zgłoszono bardzo wiele uwag, wymagających głębokiej i do-
kładnej analizy, wypracowano projekty, które następnie przekazano 24 października 
2012 r. pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich. Po niespełna dwóch miesią-
cach, w dniu 19 grudnia 2012 r. „Pakiet ustaw energetycznych” został rekomendo-
wany przez Komitet do Spraw Europejskich do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady 
Ministrów. Po przyjęciu „Pakietu ustaw energetycznych” przez ten Komitet zostanie 
on przekazany na komisję prawniczą i do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Przyję-
cie przez Radę Ministrów przewidywane jest w I kwartale br. Następnie „Pakiet ustaw 
energetycznych” zostanie niezwłocznie przekazany do Sejmu RP w celu prowadzenia 
dalszych prac legislacyjnych na etapie parlamentarnym. Oceniając tempo prac nad 
projektami „Pakietu ustaw energetycznych”, należy mieć na uwadze: że składają się 
na niego projekty ustaw, które dotyczą obszernego zakresu przedmiotowego i pod-
miotowego w odniesieniu do szeroko rozumianej energetyki. W związku z tym, że 
w projektach tych zaproponowano wiele korekt w stosunku do rozwiązań dotychcza-
sowych zawartych w obowiązującej ustawie – Prawo energetyczne, a także planuje się 
wprowadzić szereg nowych rozwiązań, istotnych z punktu widzenia rozwoju i funk-
cjonowania rynku energetycznego, w tym w uwarunkowaniach unijnych, to nieomal 
naturalnym jest, że pojawiają się kwestie budzące różną ich ocenę, co nie pozostaje 
bez znaczenia dla szybkości procedowania i uzgadniania ostatecznych wersji ww. 
projektów.

Informuję ponadto, iż projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, zawiera 
także szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie mikroenergetyki i małej energety-
ki, w tym energetyki prosumenckiej, które z punktu widzenia Ministra Gospodar-
ki są bardzo istotnym elementem pozwalającym w przyszłości wykorzystywać lokal-
nie dostępne zasoby OZE w celu wytwarzania m.in. energii elektrycznej, czy biogazu 
rolniczego ze źródeł odnawialnych. Tego typu inicjatywy lokalne umożliwią bowiem 
zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co jest niezwykle 
ważne z punktu widzenia wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmie-
niającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wpisuje się także w działania de-
regulacyjne i zawiera szereg propozycji w zakresie zmniejszenia obciążeń dla przedsię-
biorców (np. mniejsza liczba sprawozdań) oraz szereg propozycji w zakresie dotyczą-
cym zmian w sferze ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej lub gwarantu-
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jących wytwarzanie energii i sprzedaż nadwyżek wytworzonej energii przez prosumen-
tów, wytwarzających energię elektryczną z OZE na własne potrzeby.

Ponadto przedmiotowa regulacja dotyczy także propozycji modyfikacji na bardziej 
efektywny obecnie obowiązującego systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych.

Podkreślić należy, iż uregulowania prawne zawarte w projekcie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii będą podstawą realizacji przez Polskę założeń Krajowego 
Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności 
realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym 
do roku 2020 r.

Na zakończenie uprzejmie informuję, iż priorytetem prac nad „Pakietem ustaw 
energetycznych” jest zachowanie szczególnej staranności i z chwilą przyjęcia przez 
Radę Ministrów pakiet ten zostanie niezwłocznie przekazany Marszałkowi Sejmu do 
dalszego etapu prac parlamentarnych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Tomasz Tomczykiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z obowiązującą ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych 

(DzU z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) okres funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych (SSE) kończy się w 2020 r.

Dotychczasowe funkcjonowanie SSE dowodzi powodzenia tego sposobu 
pozyskiwania inwestycji, co przyczynia się do rozwoju polskiej gospodar-
ki. Badanie Ernst & Young wykazało, że SSE stanowią dobre narzędzie do 
tworzenia współpracy w ramach sieci powiązań kooperacyjnych, które mogą 
stanowić bazę do inicjowania struktur o charakterze klastrów.

W odpowiedzi na interpelację nr 7033 w sprawie przedłużenia funkcjo-
nowania specjalnych stref ekonomicznych podsekretarz stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości wskazał, że procedura zmiany czternastu rozporzą-
dzeń Rady Ministrów w sprawie poszczególnych specjalnych stref ekono-
micznych w zakresie wydłużenia okresu ich funkcjonowania do 2026 r. jest 
dalece zaawansowana, a projekty zostały rozpatrzone przez Komitet Rady 
Ministrów w dniu 5 lipca bieżącego roku i zarekomendowane Radzie Mini-
strów z rozbieżnością z ministrem finansów, który sprzeciwia się wydłużeniu 
terminu działania SSE.

W związku z planami wprowadzenia bezterminowego funkcjonowania 
SSE, gwarantującymi stabilność inwestycji w danej SSE i zwiększenie atrak-
cyjności SSE, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad nowelizacją ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych w zakresie zmian wprowadzają-
cych zniesienie granicznego terminu funkcjonowania stref i jednoczesnego 
wprowadzenia okresu ważności zezwolenia na prowadzenie działalności 
w SSE?

2. Jak obecnie kształtuje się stanowisko Ministerstwa Finansów w świe-
tle nałożonego na ministra finansów zobowiązania do opracowania nowej 
formuły obliczeń?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Czelej

Oddowiedd�  
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 14.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Czeleja podczas 

25. posiedzenia Senatu, otrzymanego przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia br. znak: DSPA-4813-152-(1)/13 przedstawiam następujące sta-
nowisko:

Ad 1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad nowelizacją ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych w zakresie zmian wprowadzających znie-
sienie granicznego terminu funkcjonowania stref i jednoczesnego wprowa-
dzenia okresu ważności zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE?
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W Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace nad zmianą ustawy o specjal-
nych strefach ekonomicznych, w ramach której nie planujemy likwidacji granicznego 
terminu funkcjonowania stref i wprowadzenia w to miejsce okresu ważności zezwo-
lenia. Rozważymy celowość takiego rozwiązania dopiero po wydaniu przez Komisję 
Europejską aktów normatywnych regulujących zasady udzielania pomocy publicznej 
w następnym okresie programowym Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że wszczęta na wniosek Ministra Gospodarki procedura 
legislacyjna zmiany rozporządzeń Rady Ministrów wydłużających okres funkcjono-
wania stref do 2026 roku została przez Radę Ministrów odroczona do momentu wy-
pracowania przez Ministra Gospodarki, wspólnie z Ministrem Finansów, kryteriów 
uzasadniających dalsze funkcjonowanie stref.

Ad 2. Jak obecnie kształtuje się stanowisko Ministerstwa Finansów w świetle na-
łożonego na Ministra Finansów zobowiązania do opracowania nowej formuły 
obliczeń?

Nowa formuła szacowania wpływu włączania do stref nowych obszarów na sek-
tor finansów publicznych została uzgodniona z Ministrem Finansów 22 października 
2012 r. Zgodnie z ustaleniami prognozowana jest liczba nowych miejsc pracy, jakie 
mogą powstać w wyniku inwestycji zrealizowanych na włączonych terenach, wielkość 
nakładów inwestycyjnych i maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 

regulacji prawnej godzącej w przedsiębiorców, jaką jest podwójna skład-
ka zdrowotna. Zgodnie z art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych ubezpieczony, który uzyskuje 
przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, opłaca składkę dla każdego 
z tych tytułów odrębnie.

Skutkuje to obowiązkiem podwójnego płacenia za opiekę zdrowotną 
przez przedsiębiorców, którzy oprócz płacenia składki z racji prowadzenia 
własnej firmy, opłacają składkę również z innego tytułu. Obecna regulacja 
bez wątpienia godzi w interesy przedsiębiorców, nakładając na nich do-
datkowe obowiązki o charakterze fiskalnym, nie gwarantując jednocześnie 
możliwości pełnego wykorzystania odprowadzonej składki. Przedstawiony 
problem wielokrotnie podejmowany był przez zainteresowane podmioty, co 
niestety nie doprowadziło do jego wyeliminowania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w ministerstwie procedowana jest nowelizacja opisanej regulacji 

znosząca obowiązek opłacania składki w przypadku uzyskiwania przycho-
dów z więcej niż jednego tytułu?

2. Czy podjęto działania mające na celu kompleksowe uregulowanie 
kwestii opłacania składki zdrowotnej?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Czelej

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Grzegorza Czeleja, Senatora Rzeczypospolitej 

Polskiej, złożonym podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., 
w sprawie „regulacji prawnej godzącej w przedsiębiorców, jaką jest podwójna składka 
zdrowotna”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne określa ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust. 1 
ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego ty-
tułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 
ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów 
odrębnie. Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w ramach 
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jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych 
w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpie-
czenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Powyższe regulacje zatem nakładają obowiązek odprowadzania składki na ubez-
pieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego czy w zbiegu pozostają 
różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły. Obowiązek odprowadzania składki na 
ubezpieczenie zdrowotne obciąża zatem np. zarówno pracowników wykonujących po-
zarolniczą działalność gospodarczą (zbieg różnych tytułów), jak również przedsiębior-
ców, którzy prowadzą kilka działalności gospodarczych (zbieg przychodów w ramach 
jednego tytułu).

Konstrukcja przepisów określających zasady opłacania składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne oparta jest na tzw. metodzie ubezpieczeniowej. Poprzez składkę zdro-
wotną bowiem ubezpieczony „wykupuje” prawo do sfinansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej, w przypadku zajścia ryzyka ubezpieczeniowego. Mechanizm finansowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej oparty na metodzie ubezpieczeniowej funkcjonu-
je również w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego, z którego finansowane są 
np. świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Mechanizm finanso-
wania świadczeń w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nie opiera się ani na 
kalkulacji ryzyka, ani też na adekwatności wielkości składki do wysokości kosztów 
poniesionych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Taki mecha-
nizm, oparty na zasadzie solidarności społecznej i równym dostępie do świadczeń, 
właściwy jest dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, opartych na zasadzie ob-
ligatoryjnego uczestnictwa w systemie ubezpieczenia oraz na zarządzaniu składką 
przez publicznego płatnika.

Brak odniesienia wielkości obciążenia składkowego wyraża się zarówno w jedna-
kowej stawce składki zdrowotnej dla wszystkich ubezpieczonych (zgodnie z art. 79 
ust. 1 ustawy wynosi ona 9% podstawy wymiaru składki), jak również w zasadzie, że 
każdorazowe powstanie tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego niesie 
za sobą obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mechanizm finansowania świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się na zasadzie re-
partycji, tj. bieżącej dystrybucji środków finansowych zarządzanych przez publiczne-
go płatnika. Bieżące środki wydatkowane są na bieżące potrzeby, niezależnie od tego 
jaka jest faktyczna wysokość środków odprowadzanych przez ubezpieczonego tytułem 
składki, i kiedy zaistniała konieczność udzielenia świadczenia. W tym zakresie kryte-
rium decydującym o dystrybucji środków są aktualne potrzeby zdrowotne. W ubezpie-
czeniu zdrowotnym również brak jest właściwego np. dla ubezpieczeń komercyjnych, 
lecz również dla ubezpieczenia społecznego, okresu karencji (wyczekiwania) na świad-
czenie, który uzależnia prawo do świadczeń od okresu pozostawania w ubezpieczeniu. 
Każda osoba zatem nabywająca tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
z chwilą powstania tytułu uprawniona jest do świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych.

Powyższe właściwości i cechy mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej, lecz również struktura powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w konse-
kwencji oznaczają konieczność obciążenia składką na ubezpieczenie zdrowotne 
każdego ze zbiegających się tytułów. Pomijając powyższe argumenty, należy również 
zwrócić uwagę na prawny charakter składki jako obciążenia publicznoprawnego. 
Składka jest bowiem obciążeniem obowiązkowym, powszechnym i bezzwrotnym oraz 
celowym, przeznaczonym na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ta ostatnia 
cecha odróżnia ją od podatku. Jej celowy charakter przemawia za koniecznością ob-
ciążenia składką każdego tytułu, który rodzi powstanie obowiązku ubezpieczenia zdro-
wotnego. W istocie opłacanie przez ubezpieczonych składki z kilku tytułów (lub z kilku 
przychodów w ramach jednego tytułu), nie implikuje zwiększenia zakresu uprawnień 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani także nie 
gwarantuje lepszej jakości tych świadczeń względem osób uczestniczących w syste-
mie, opłacających składkę z jednego tytułu. Uczestnictwo jednakże w systemie, który 
zakłada obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, 
wymaga każdorazowego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niezależnie 
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od tego wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może 
prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie 
ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jedyny wyjątek w zakresie obowiązku opłacania składki od każdego ze zbiegają-
cych się tytułów został ustanowiony przez ustawodawcę ze względów aksjologicznych 
i społecznych, a odnosi się do emerytów i rencistów otrzymujących minimalne kwoty 
świadczeń, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 82 
ust. 8 ustawy).

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie trwają prace legislacyjne mające na celu 
systemową zmianę przepisów regulujących opłacanie składki na ubezpieczenie zdro-
wotne w przypadku zbiegu tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Należy wskazać, iż wszelkie zwolnienia w zakresie opłacania składki zdrowotnej im-
plikowałyby zmniejszenie środków zarządzanych przez publicznego płatnika (NFZ), 
a przez to również zmniejszenie nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Niezależ-
nie od powyższego, podkreślić należy, iż obecnie obowiązują szczególne wymogi wobec 
przyjmowanych przez Radę Ministrów projektów ustaw, których skutkiem finanso-
wym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora 
finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących prze-
pisów, co wynika wprost z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele gmin i rodzice zwracają uwagę, iż kolejne zmiany 

wprowadzane do przepisów, które regulują przyznawanie świadczeń na 
dzieci, w znacznym stopniu utrudniają staranie się o powyższe świadcze-
nia. Rokrocznie wzrasta liczba dokumentów wymaganych do załączenia 
do wniosku.

Samorządy wskazują, iż dużym problemem dla rodziców jest koniecz-
ność określania składki zdrowotnej. W latach wcześniejszych składkę obli-
czała gmina. Jednostka samorządu terytorialnego również musi znać wyso-
kość składki, aby odliczyć ją od dochodu rodzica, oraz sprawdzić, czy kwota 
uzyskana w ten sposób nie przekracza progu dochodowego warunkującego 
uzyskanie zasiłku na dziecko. Kolejnym dokumentem, który musi być załą-
czony, staje się oświadczenie lub zaświadczenie zawierające kwotę odpro-
wadzoną do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pojawia się problem określenia wysokości stawki przez osoby ubiegają-
ce się o zasiłek. Wiele z nich popełnia błąd poprzez przepisanie wysokości 
składki znajdującej się na zeznaniu podatkowym, nie wiedząc o tym, iż musi 
to być pełna kwota, czyli 9% od podstawy wymiaru odliczonej od podatku 
i od dochodu. Biurokratyzacja zwiększa się przez niemożność w wielu przy-
padkach samodzielnego określenia tej kwoty, co stwarza konieczność uzy-
skania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Następna modyfikacja przepisów dotyczy dzielenia dochodu, który uzy-
skali członkowie rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy, przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Pojawia się 
wobec tego konieczność dołączenia do wniosków dodatkowych dokumentów 
potwierdzających, z jakiego okresu pochodziły zarobki rodzica. Dokumen-
ty składane do wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko muszą również 
uwzględniać zmiany związane z utratą lub uzyskaniem dochodu.

Gminy odnotowują też, iż część rodziców, dowiadując się o liczbie doku-
mentów wymaganych do złożenia wniosku o zasiłek, rezygnuje z tej możli-
wości. Niezbędne w tym przypadku jest jak najszybsze wprowadzenie elek-
tronicznego systemu, który umożliwi pozyskanie przez samorząd informacji 
o dochodzie w urzędzie skarbowym bądź uproszczenie rodzicom drogi do 
otrzymania zasiłku na dzieci.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 stycznia 2013 r. dotyczące oświadcze-

nia złożonego przez senatora Roberta Dowhana podczas 25. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 9 stycznia 2013 r. w sprawie kolejnych zmian w przepisach, które regulują 
przyznawanie świadczeń na dzieci, a w znacznym stopniu utrudniają staranie się 
o świadczenia, uprzejmie informuję.
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Świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. 
zm.), w postaci zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego adresowane 
są do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dochodowej, dlatego też po-
moc państwa w tym zakresie uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli mie-
sięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza – 539 zł netto (tj. po odliczeniu po-
datku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), a w przypad-
ku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym 
stopniu niepełnosprawności – 623 zł netto.

Zastosowanie kryterium dochodowego wymaga od organu przyznającego zasiłki 
rodzinne i dodatki, ustalenia czy dochody wnioskodawcy uprawniają do przyznania 
zasiłku rodzinnego. Informacja o pełnej składce na ubezpieczenie zdrowotne jest nie-
zbędna do ustalenia dochodu danego członka rodziny wskazanego w art. 3 pkt 1 lit. a 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, za dochód uznaje się przychody 
podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny po-
datek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone 
do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. i) ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne członka 
rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, ustalana jest w oparciu o za-
świadczenie lub oświadczenie osoby ubiegającej się lub członka jej rodziny. Organy 
właściwe realizujące świadczenia rodzinne mają obowiązek honorować zarówno za-
świadczenia o wysokości składki zdrowotnej, jak i oświadczenie osoby ubiegającej 
się lub członka jej rodziny, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.

Jeśli dana osoba nie jest w stanie wykazać w oświadczeniu wysokości ww. skład-
ki, to zaświadczenie o jej wysokości, na swój wniosek, ma prawo uzyskać w instytucji 
pośredniczącej w jej odprowadzaniu, tj. najczęściej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych (w przypadku składek zdrowotnych opłacanych przez podatnika/ubezpieczone-
go z dochodów z rent/emerytur rolniczych będzie to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, w przypadku osób otrzymujących renty/emerytury mundurowe zakład 
emerytalno-rentowy MSWiA) – wynika to z art. 29 ust. 2 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych.

Zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne i członkowie jej rodziny, może również uzyskać od płatnika 
składek, tj. np. od zakładu pracy, w którym jest zatrudniona lub urzędu pracy w przy-
padku składek opłacanych przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek dla bezrobot-
nych lub stypendium dla bezrobotnych.

Możliwość złożenia zarówno zaświadczenia jak i oświadczenia na potwierdze-
nie istotnych okoliczności warunkujących uzyskanie prawa do świadczeń rodzin-
nych (i odpowiednio świadczeń z funduszu alimentacyjnego), funkcjonuje w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych od 1 lipca 2011 r. i dotyczy również okoliczności utraty 
i uzyskania dochodu, w szczególności daty i tytułu utraty/uzyskania dochodu, wyso-
kości dochodu utraconego/uzyskanego, liczby miesięcy uzyskania dochodu w przy-
padku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 
Na okoliczność utraty dochodu strona może złożyć zarówno odpowiednie zaświadcze-
nia innych organów, podmiotów (tj. np. kopię świadectwa pracy, kopię umowy o pra-
cę), jak i oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że świadczenia rodzinne przyznawane są na cały 
12-miesieczny okres zasiłkowy w oparciu o zaświadczenia lub oświadczenia, niezbęd-
ne do ustalenia czy wnioskodawca spełnia kryteria ustawowe warunkujące prawo 
do świadczeń rodzinnych. Rodzaj i ilość dokumentów jakie strona jest zobowiązana 
dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny czy inne świadczenie rodzinne wynika z indy-
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widualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawcy. Nie wszystkie dokumenty 
są obligatoryjne w każdej sprawie.

Stosowana jest także zasada, wynikająca z art. 220 §1 kpa, że organ administracji 
publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów 
lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu – co jest wykorzystywane 
w przypadku osób ubiegających się o świadczenia na kolejny okres zasiłkowy.

Równocześnie uprzejmie informuję, że w ramach realizowanego obecnie przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu „Emp@tia – platforma komunikacyjna 
obszaru zabezpieczenia społecznego”, finansowanego przy współudziale środków Unii 
Europejskiej stworzone zostaną dwa produkty teleinformatyczne – Centralna Baza 
Beneficjentów oraz Platforma Informacyjno-Usługowa, które mają usprawnić spo-
sób realizacji zadań związanych z ustalaniem prawa m.in. do świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zakłada się m.in., że organ właściwy po 
przesłaniu przez wnioskodawcę wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w formie papierowej albo elektronicznej) 
wystąpi poprzez system teleinformatyczny z obszaru świadczeń rodzinnych albo ob-
szaru świadczeń z funduszu alimentacyjnego do stosownej bazy danych o przekaza-
nie informacji niezbędnych do uzyskania prawa do tych świadczeń bez konieczności 
załączania stosownych dokumentów przez wnioskodawcę (np. gmina po otrzymaniu 
wniosku występuje poprzez aplikację dziedzinową do bazy e-deklaracje w celu uzy-
skania informacji o osiągniętych dochodach). Przewiduje się, że powyższy mechanizm 
zostanie wdrożony w 2014 r.

Dzięki powyższym rozwiązaniom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie będą musiały dokumentować więk-
szości okoliczności potwierdzających ich prawo do świadczeń rodzinnych, gdyż oko-
liczności te zostaną w prosty sposób ustalone z urzędu przez gminę w drodze elek-
tronicznej wymiany informacji z odpowiednimi rejestrami publicznymi (dotyczyć to 
będzie w szczególności ustalania dochodu rodziny, od którego uzależnione jest prawo 
do ww. świadczeń).

Pozwoli to organom właściwym sprawnie przyznawać świadczenia, ale również 
wyeliminuje przypadki pobierania świadczeń nienależnych (jak sygnalizują organy 
właściwe realizujące świadczenia rodzinne, obecnie prowadzą one bardzo wiele cza-
sochłonnych i kosztownych postępowań dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie 
pobranych wynikających z faktu nieinformowania przez beneficjentów o zaistnieniu 
zmian w sytuacji dochodowej i rodzinnej, które to zmiany powodują brak prawa do 
świadczeń).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o możliwość dofinanso-

wania lub całkowitego sfinansowania przedsięwzięcia budowy mostu drogo-
wego na rzece Odra w miejscowości Pomorsko oraz przebudowy drogi nr 278 
na odcinku od Szklarki Radnickiej do Sulechowa.

Mieszkańcy nadodrzańskich miejscowości w naszym województwie nie-
jednokrotnie zwracali się do mnie z prośbą o pomoc w usprawnieniu proce-
sów logistycznych ich rejonu. Wśród postulatów dominuje dotyczący tego 
problemu, że nie ma sprawnego połączenia przez rzekę Odrę. W miejsco-
wości Pomorsko, przy drodze wojewódzkiej nr 281, funkcjonuje przeprawa 
promowa, która kursuje z ograniczeniami ze względu na niski stan wody. 
Mieszkańcy silnie odczuwają problem związany z brakiem stałego połącze-
nia z drugim brzegiem rzeki. Stan techniczny dwóch pobliskich mostów, znaj-
dujących się w Cigacicach odległych o 17 km, jest oceniany jako zły. Budowa 
mostu pozwoliłaby na odciążenie dwóch mostów w Cigacicach. Projekt tej 
inwestycji szacowany jest na około 100 milionów zł.

Dostrzegając potrzebę rozwoju obszarów gmin Sulechów i Czerwieńsk 
położonych w sąsiedztwie rzeki Odra, a także usprawnienia systemu połą-
czeń komunikacyjnych w tej części województwa lubuskiego, stwierdzam, 
że istnieje potrzeba wsparcia ze strony rządowej tego przedsięwzięcia. Reali-
zacja tego zadania w zasadniczy sposób wpłynie na wzrost bezpieczeństwa 
w komunikacji lądowej.

Powyższe zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Za-
rządu Dróg Wojewódzkich na lata 2010–2013. Rada Miejska w Sulechowie 
stara się także o wpisanie inwestycji w Strategię Rozwoju Województwa 
Lubuskiego do roku 2020. Do tej pory jednak są znaczne problemy z pozy-
skaniem i przeznaczeniem środków na tę inwestycję.

W pełni popieram inicjatywę wsparcia budowy mostu przez rzekę Odrę 
w miejscowości Pomorsko, zwłaszcza że inwestycja ma wysokie znaczenie 
lokalne.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 7 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r., znak BPS/043-25-965/13, przy 

którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Roberta Dowhana w sprawie budowy 
mostu drogowego na rzece Odra w miejscowości Pomorsko oraz przebudowy drogi 
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nr 278 na odcinku od Szklarki Radnickiej do Sulechowa, przedstawiam poniższe wy-
jaśnienia.

W myśl art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządcami dróg są: dla dróg krajowych 
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd 
województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent 
miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicz-
nych, 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.

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 pośrednictwem Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego prze-
znaczenia w odniesieniu do dróg krajowych,

– samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
– samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budo-

wy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, 
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie wyjaśniam, iż zarządcą omawianej drogi 
nr 278 jest Zarząd Województwa Lubuskiego, który powinien być inwestorem zadania, 
o które wnioskuje Pan senator Robert Dowhan oraz powinien zabezpieczyć środki na 
jego realizację z własnego budżetu lub innych dostępnych programów.

Jednym z dodatkowych źródeł dofinansowania dla samorządów na zadania dro-
gowe jest rezerwa subwencji ogólnej tworzona w budżecie państwa na mocy art. 26 
ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Środki z powyższej rezerwy 
przeznacza się na dofinansowywanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na dro-
gach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali 
roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego 
do spraw transportu oraz w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;

3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzki-
mi w granicach miast na prawach powiatu.

W latach 2008–2012 omawiane środki wspierały realizację zadań inwestycyjnych 
obejmujących budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zosta-
ły jednolite numery inwentarzowe (JNI). Zawsze wymagany jest 50% udział środków 
własnych zarządcy drogi w kosztach realizacji zadania.

Zarząd Województwa Lubuskiego w ostatnich latach uzyskał z omawianej rezerwy 
dofinansowanie dla następujących przedsięwzięć:

2008 r. – budowa mostu drogowego n/rz Koczynka w miejscowości Dobiegniew – 
kwota dofinansowania 730 tys. zł

2009 r. – budowa mostu w miejscowości Brody – kwota dofinansowania 964 tys. zł
2010 r. – budowa nowych promów dla przepraw w Połęcku i Brodach – kwota do-

finansowania 1 427,9 tys. zł.
Podobne zasady przyznania dofinansowania zostały ustalone również na 2013 r.
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Biorąc to pod uwagę uprzejmie informuję, że w obowiązującym stanie prawnym 
resort transportu nie dysponuje innymi możliwościami finansowania dróg zarządza-
nych przez samorządy. Resort transportu nie ma również możliwości formalnych in-
gerowania w sprawy pozostające w kompetencji organów samorządowych.

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

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Zgodnie z art. 42 ust. 1 (w związku z art. 42a ust. 1) prawa łowieckiego 
polowanie może być wykonywane, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwo-
du łowieckiego, przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzo-
ziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
o ile posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający z obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wy-
konywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okre-
sów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich 
także z zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej.

W związku z powyższym pojawia się niepewność, czy cudzoziemiec, któ-
ry spełnił powyższe wymagania, aby wykonywać polowanie w Polsce bez 
konieczności korzystania z instytucji przewidzianych w art. 43 ust. 1 prawa 
łowieckiego, musi dodatkowo uzyskać członkostwo w Polskim Związku Ło-
wieckim, czy też – jak się wydaje w świetle przywołanego wcześniej przepi-
su – może polować, nie należąc do Polskiego Związku Łowieckiego.

Ewentualnie proszę o wskazanie, który przepis ustanawia dla takich 
osób wymóg przynależności do PZŁ jako warunek wykonywania polowań 
w Polsce.

Stanisław Gorczyca

Oddowiedd�

Warszawa, 5.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem z dnia 9 stycznia 2013 r. senatora Stani-

sława Gorczycy złożonym na 25. posiedzeniu Senatu RP, przedkładam w załączeniu 
stanowisko zajęte w tej sprawie.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oddowiedd na oświadczenie złożone drzez senatora Stanisława Gorczycę 
na 25. dosiedzeniu Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. 

drzesłane drzy diśmie Marszałka Senatu RP z dnia 16 stycznia 2013 r. 
znak: BPS/043-25-966/13

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie polowanie może być wykonywane 
przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa 
w art 42a ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. W dalszych 
regulacjach prawnych również powyższa norma znajduje odzwierciedlenie, stąd pod-
czas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać m.in. le-
gitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego, jednak wymóg ten nie dotyczy 
cudzoziemców wymienionych w art 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1.

Zgodnie z art. 42a uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także oby-
watele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wy-
konywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin 
uzupełniający w języku polskim przed komisją, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, 
ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów do-
tyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt 
łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjo-
nerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. Uprawnie-
nia, o których wyżej mowa, wygasają po upływie 5 lat od dnia egzaminu.

Reasumując, cudzoziemiec, o którym mowa w art. 42 ust. 1 do wykonywania polo-
wania w Polsce nie musi uzyskać członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, jednak-
że musi spełnić inne warunki ustawowe, jak posiadanie upoważnienia do wykonywa-
nia polowania indywidualnego i pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej (lub inny 
dokument uprawniający do jej posiadania), a w przypadku uczestnictwa w polowaniu 
zbiorowym, ww. pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konodki

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Za sprawą firmy Amber Gold zrobiło się w Polsce głośno o działalności 

parabanków. Ich usługi wydają się zbawieniem dla osób, które na przykład 
pilnie potrzebują gotówki, a figurują w BIK. Niestety, coraz częściej zdarza 
się, że klienci tychże instytucji finansowych (mimo spełnienia wszystkich 
wymaganych w umowach warunków) nie tylko nie otrzymują pożyczki, ale 
jeszcze tracą opłatę przygotowawczą.

Pozwolę sobie podać choćby przykład mieszkanki powiatu gnieźnień-
skiego, która zachęcona zamieszczoną w prasie reklamą dnia 19 września 
2011 r. podpisała przedwstępną umowę pożyczkową z jedną z takich firm. 
Warunkiem uzyskania pożyczki zawartym w tej umowie było wniesie-
nie opłaty przygotowawczej – w tym przypadku była to kwota 5 tysięcy zł 
z uwagi na to, że klientka starała się o uzyskanie pożyczki w kwocie 100 ty-
sięcy zł, oraz przedstawienie dwóch zabezpieczeń z listy pięciu zabezpieczeń 
przewidzianych przez firmę w umowie, według wyboru konsumentki. Pani ta 
jako zabezpieczenie umowy wybrała weksel in blanco oraz zastaw hipotecz-
ny na nieruchomości stanowiące jej własność. Mimo spełnienia tych warun-
ków i wniesienia opłaty pożyczki nie otrzymała, umowa nie została zawarta. 
Firma pożyczkowa prowadziła takie działania, żeby nie doprowadzić do za-
warcia umowy zasadniczej, na przykład żądając dodatkowych dokumentów 
czy też kwestionując rzetelność wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W tej 
sytuacji klientka zażądała zwrotu opłaty przygotowawczej. Kiedy firma po-
życzkowa tego zwrotu odmówiła, klientka zwróciła się o pomoc do rzecznika 
konsumentów oraz do mojego biura.

Rzecznik po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdził naruszenie praw 
konsumenckich i podjął interwencję na piśmie, prosząc o udzielenie wyja-
śnień na zadane konkretne pytania. Niestety, na żadne z tych pytań nie 
otrzymał odpowiedzi. Firma pożyczkowa podtrzymała jedynie swoje stano-
wisko, że działa zgodnie z prawem i nie zwróci konsumentce tej opłaty. Rów-
nież ja skierowałem pismo z pytaniami do tej samej firmy. Niestety, po raz 
pierwszy w swojej politycznej karierze nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Nie jest to jedyny taki przypadek. Do mojego biura w Gnieźnie, a także 
do powiatowego rzecznika konsumentów zgłosiły się osoby poszkodowane 
w taki sposób przez inne parabanki. W społeczeństwie funkcjonuje przeko-
nanie, że to luki w polskim prawie umożliwiają działanie tego typu firmom.

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z prośbą o przyjrzenie się skali 
tego problemu w kraju i podjęcie takich działań prawnych, które sprawią, że 
konsumenci będą chronieni w odpowiedni sposób.

Na każde życzenie moje biuro senatorskie udostępni współpracownikom 
Pana Ministra bliższe dane – nazwy parabanków, o których mowa w oświad-
czeniu, i kopie otrzymanej przeze mnie od pokrzywdzonych korespondencji.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka
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Oddowiedd

Warszawa, 15 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego oraz senatora 

Marka Konopki, przekazane przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr BPS/043-25- 
-967/13, w sprawie działalności parabanków, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

I. W asdekcie drawa cywilnego i drawa ochrony konsumentów.

Zasady udzielania pożyczek konsumentom zostały szczegółowo uregulowane 
w  ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, 
z późn. zm.). Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego postanowie-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Zgodnie z brzmieniem art. 5 pkt 2 
ww. ustawy, kredytodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela 
lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. Zakresem podmiotowym 
ustawy o kredycie konsumenckim objęte są więc nie tylko banki, ale także inne insty-
tucje udzielające pożyczek, w tym tzw. parabanki. Ponadto, ustawa ma zastosowanie 
do umów o kredyt konsumencki, który spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredyto-
wą, w zakresie swojej działalności, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu 
członkowi.

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje szereg aspektów związanych z obo-
wiązkami kredytodawców i pośredników kredytowych względem konsumentów na 
etapie przedkontraktowym i kontraktowym, reklamą, odstąpieniem od umowy, przed-
terminową spłatą kredytu. Ponadto, przedmiotowa ustawa przewiduje sankcje za nie-
przestrzeganie jej przepisów.

Ochronę konsumentów zaciągających zobowiązania finansowe wobec przedsię-
biorców niebędących bankami zapewnia też art. 359 §21 Kodeksu cywilnego, określa-
jący górny pułap odsetek ustawowych zaciąganych pożyczek. Na mocy tego przepisu 
maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w sto-
sunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego 
Narodowego Banku Polskiego.

Innym narzędziem, który może służyć ochronie klientów parabanków jest unor-
mowana w art. 388 k.c. instytucja wyzysku. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli 
jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie 
drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub 
dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyż-
sza w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać 
zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wy-
padku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważ-
nienia umowy.

Trzeba też mieć na uwadze, że systemowe działania w zakresie zapewnienia ochro-
ny konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców może podejmować, 
na mocy swoich ustawowych kompetencji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Prezes UOKiK jest centralnym 
organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i kon-
sumentów. Stosownie do art. 31 przywołanej ustawy, do zakresu działania Prezesa 
UOKiK należy m.in.: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców prze-
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pisów dotyczących ochrony konsumentów, prowadzenie badań zachowań rynkowych 
przedsiębiorców, przygotowywanie projektów rządowej polityki konsumenckiej, wystę-
powanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz 
opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczą-
cych ochrony konkurencji i konsumentów. W zakresie ochrony konsumentów przed 
działalnością instytucji parabankowych Prezes UOKiK może prowadzić postępowania 
w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu art. 24 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz występować do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone.

Wydaje się zatem, że już istniejące instrumenty prawne dotyczące cywilnopraw-
nej ochrony konsumentów zapewniają klientom parabanków odpowiednie narzędzia 
umożliwiające dochodzenie ich roszczeń.

II. W asdekcie drawa karnego.

Opisane w oświadczeniu senatorów zachowania związane z udzielaniem tzw. szyb-
kich pożyczek, w aspekcie prawnokarnym mogą też realizować, w zależności od okreś-
lonego stanu faktycznego, znamiona określonych przestępstw, czy też wykroczeń.

Przede wszystkim wskazać należy na art. 286 k.k. statuujący przestępstwo tzw. 
oszustwa. Przedmiotem ochrony art. 286 k.k. jest mienie w szerokim tego słowa zna-
czeniu, obejmując wszelkie prawa majątkowe, rzeczowe i obligacyjne, w tym także 
usługi, świadczenia, zyski lub pożytki stanowiące majątek.

Zgodnie z art. 286 §1 k.k. karze podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności 
do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Oszustwo w typie podstawo-
wym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§1). Postać 
uprzywilejowana, stanowiąca wypadek mniejszej wagi (§3), przewiduje karę w postaci 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa karna zna też (art. 294 §1 k.k.) oszustwo kwalifikowane ze względu na 
wartość mienia. I tak, jeżeli przedmiotem oszustwa jest mienie znacznej wartości 
(tzn. którego wartość aktualnie przekracza 200.000 zł – art. 115 §5 k.k.), sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Należy też wspomnieć o możliwości orzeczenia za oszustwo takich środków kar-
nych jak: np. zakaz wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej, czy też obowiązek naprawienia szkody.

Z kolei w art. 304 k.k. określona została odpowiedzialność za przestępstwo noszą-
ce nazwę „wyzysku” lub „lichwy”. Polega ono na wyzyskaniu przymusowego położenia 
innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, przez zawarcie z nią umowy nakładającej obowiązek świadczenia niewspół-
miernego do świadczenia wzajemnego. Sprawca tego przestępstwa podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3.

Jest to więc, podobnie jak przestępstwo oszustwa, przestępstwo umyślne o cha-
rakterze kierunkowym, gdyż sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści przez 
wyzyskanie przymusowego położenia pokrzywdzonego. Brak świadomości przymuso-
wego położenia sprawcy wyklucza wypełnienie znamion omawianego czynu. Należy 
dodać, że znamiona przestępstwa wypełnia już samo zawarcie umowy mającej zna-
miona wyzysku, chociażby nie została ona następnie wykonana i pokrzywdzony nie 
poniósł szkody.

O „świadczeniu niewspółmiernym ze świadczeniem wzajemnym” można mówić 
wówczas, gdy porównanie wartości majątkowej świadczenia zastrzeżonego w umowie 
dla wyzyskiwanego oraz wartości majątkowej świadczenia, które zobowiązuje się on 
w zamian spełnić wskazuje, że przekroczona została dopuszczalna w obrocie dyspro-
porcja (na niekorzyść wyzyskiwanego), a także gdy świadczenie, które zobowiązuje 
się spełnić wyzyskiwany, nie daje się porównywać ze świadczeniem wzajemnym. Na-
tomiast znamię przymusowego położenia rozumie się jako tak trudną sytuację po-
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krzywdzonego, iż zmusza go ona do zawarcia niekorzystnej umowy, bez której nie jest 
możliwa poprawa tego położenia.

Chodzi tu o wszelkiego rodzaju umowy majątkowe, np. pożyczki (w tym opisane 
w interpelacji), sprzedaży, świadczenia usług. Niewspółmierność świadczenia musi 
być oczywista, odbiegająca od uczciwych zasad postępowania przy udzielaniu poży-
czek i innych umowach (np. rażąco niska cena uzyskana za sprzedaż cennego przed-
miotu przy zastawie lombardowym itp.). Szczególną formę lichwy stanowi pobieranie 
nadmiernych odsetek od pożyczki czy kredytu.

Wskazać również należy na możliwą na podstawie art. 138c Kodeksu wykro-
czeń ochronę prawną przysługującą konsumentom zawierającym umowę o kredyt 
konsumencki, w rozumieniu ww. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsu-
menckim.

Na podstawie art. 138c k.w. karze grzywny (od 20 zł do 5.000 zł) podlega ten, 
kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umo-
wę o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji 
przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z po-
minięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu (§1). Tej samej karze podlega również 
ten, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki nie dopełnia obo-
wiązku oceny ryzyka kredytowego (art. 138c §1a k.w.).

Z kolei w §2 art. 138c k.w. określone zostało wykroczenie polegające na niepoda-
niu w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego, zawierających dane doty-
czące kosztów tego kredytu, stopy jego oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat 
uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwoty kredytu oraz rzeczy-
wistej rocznej stopy oprocentowania.

Podmiotem opisanych powyżej wykroczeń może być przedsiębiorca, z tym że jeś-
li nie jest on osobą fizyczną, wówczas odpowiedzialność przewidzianą w przepisach 
art. 138c §1–3 k.w. ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważnio-
na do zawierania umów z konsumentami (art. 138c §4 k.w.).

Obowiązujące w prawie karnym regulacje umożliwiają zatem skuteczną reakcję 
przez uprawnione organy procesowe na bezprawne zachowania przedstawicieli firm 
udzielających „szybkich pożyczek”, oczywiście pod warunkiem wystąpienia wszyst-
kich przesłanek pozwalających na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej i po 
uprzednim zainicjowaniu postępowania karnego przez osoby pokrzywdzone (należy 
pamiętać, że wykrywanie i ściganie tego typu przestępstw od momentu rozdziału 
funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, tj. od dnia 31 marca 
2010 r., pozostaje w zakresie działania Prokuratury oraz Policji i innych organów 
ścigania).

III. W asdekcie innych regulacji drawnych.

Warto wskazać, że w Ministerstwie Sprawiedliwości podejmowane są również inne 
działania legislacyjne składające się na tworzenie otoczenia prawnego, chroniącego 
interesy konsumentów przed nierzetelnymi bądź oszukańczymi instytucjami, w tym 
parabankowymi.

Ważnym instrumentem, który powinien ograniczyć funkcjonowanie na rynku fi-
nansowym przedsiębiorców niedających rękojmi uczciwości są przygotowane w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości regulacje, które w ostatnim czasie zmieniły przepisy ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (ustawa 
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektó-
rych innych ustaw).

Od 15 stycznia 2013 r., dzięki tym znowelizowanym przepisom, zarówno na etapie 
dokonywania pierwszego wpisu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian 
w składzie organów podmiotu (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, likwidator) 
sądy rejestrowe otrzymują z KRK informację, za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych, czy osoba podlegająca wpisowi nie jest skazana za jedno z przestępstw, 
o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych, bądź czy nie orzeczono wo-
bec niej środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego (zakazu zajmo-
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wania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej).

Do dnia 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK dokonają sprawdzenia, czy osoby wpisane 
do KRS przed dniem 15 stycznia 2013 r. nie zostały prawomocnie skazane za jedno 
z wyżej wymienionych przestępstw. Jeżeli sąd ujawni, że osoba skazana figuruje w re-
jestrze np. jako członek zarządu spółki – poinformuje o tym fakcie spółkę, a następnie 
wykreśli taką osobę z rejestru.

Drugi etap realizacji projektu obejmujący automatyczną weryfikację w zakresie 
art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopa-
da 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostanie wdrożony 
w dniu 1 stycznia 2014 r.

Dzięki temu rozwiązaniu powinien nastąpić wzrost pewności i bezpieczeństwa ob-
rotu gospodarczego, także w zakresie działalności instytucji parabankowych udziela-
jących tzw. szybkich pożyczek.

Skuteczna legislacja jest oczywiście podstawą ochrony konsumentów przed nie-
uczciwymi praktykami firm działających na rynku finansowym. Wydaje się jednak, 
że część problemów klientów niesolidnych firm pożyczkowych może sprowadzać się 
raczej do kwestii związanej z brakiem, bądź niewystarczającą świadomością prawną 
osób pokrzywdzonych. Nie do przecenienia w tym zakresie są więc przede wszyst-
kim działania zmierzające do skutecznego informowania i ostrzegania potencjalnych 
klientów parabanków niespełniających standardów rzetelnego przedsiębiorcy. Istotną 
rolę powinny pełnić w tej sferze przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego oraz 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Powołując się na stanowisko Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów 

i Wójtów Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji lubusko-branden-
burskiego programu współpracy transgranicznej, pragnę wskazać negatyw-
ne konsekwencje dla województwa lubuskiego, które w opinii samorządow-
ców wynikać będą z wprowadzenia zapisów zawartych w dokumencie Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego „Programy współpracy terytorialnej z udzia-
łem Polski w perspektywie 2014–2020”.

Wątpliwości samorządowców województwa lubuskiego budzi przede 
wszystkim zapis mówiący, iż „Polska proponuje, aby w kolejnej perspekty-
wie finansowej tworzony został jeden program na granicy polsko-niemiec-
kiej, który obejmować będzie obszary NUTS3 bezpośrednio przylegające do 
granicy polsko-niemieckiej”. Konsekwencją takiej zmiany będzie likwidacja 
dotychczas działających trzech programów transgranicznych: programu Pol-
ska (województwo zachodniopomorskie) – Maklemburgia Pomorze Przednie – 
Brandenburgia; programu Polska (województwo dolnośląskie, województwo 
lubuskie) – Saksonia oraz programu Polska (województwo lubuskie) – Bran-
denburgia. Stworzenie jednego scentralizowanego programu współpracy 
transgranicznej będzie według samorządowców niekorzystne dla gmin woje-
wództwa lubuskiego, które jest regionem o szczególnej specyfice i w którego 
interesie jest zachowanie odrębności i samorządności również w zakresie 
wyżej wymienionych planów współpracy.

Każdy z polskich regionów przygranicznych cechuje się odmienną spe-
cyfiką, stąd potrzeba kształtowania odmiennych regionalnych programów 
współpracy transgranicznej. Należy podkreślić, iż Program Operacyjny EWT 
obejmujący Lubuskie i Brandenburgię wielokrotnie był wysoko oceniany pod 
względem skutecznego wykorzystania środków.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie oraz odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości utrzymania trzech 
odrębnych programów operacyjnych EWT na pograniczu polsko-niemieckim.

Z poważaniem 
Helena Hatka

Oddowiedd�

Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią Senator Helenę Hatkę podczas 

25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., przekazane pismem o sygnatu-
rze BPS/043-25-968/13, w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej na pogra-
niczu polsko-niemieckim, przekazuję następujące informacje.

Ostateczna decyzja w zakresie zmiany układu geograficznego programów Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej (EWT) na granicy zachodniej nie została jeszcze podję-
ta. Obecnie trwają konsultacje z partnerami regionalnymi oraz zagranicznymi propo-
zycji Komisji Europejskiej programów współpracy transgranicznej i transnarodowej 
do realizacji w ramach EWT na lata 2014–2020.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na docierające do mnie liczne sygnały dotyczące problemu, jakim 

jest dostęp wcześniaków do profilaktyki wirusa RSV (syncytialny wirus od-
dechowy), pozwalam sobie wystosować oświadczenie w tej sprawie. Jestem 
żywo zainteresowana wsparciem starań o rozszerzenie programu lekowego 
i objęcie nim większej populacji przedwcześnie narodzonych niemowląt.

W Polsce profilaktyka realizowana jest w ramach programu lekowego 
„Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dys-
plazją oskrzelowo-płucną)”. Od listopada trwa w Polsce sezon zakażeń wiru-
sem RSV. Wirus ten atakuje układ oddechowy, a narażone na to są głównie 
małe dzieci, szczególnie te z osłabionym lub nie w pełni wykształconym ukła-
dem odpornościowym. Do takiej grupy zaliczają się przede wszystkim dzieci 
przedwcześnie urodzone. Wcześniaki łatwo ulegają zakażeniom, a choroba 
może spowodować konieczność ich hospitalizacji w warunkach intensywnej 
terapii, a także wywołać wiele groźnych powikłań, takich jak bezdechy, nie-
wydolność oddechowa, a nawet astma oskrzelowa.

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom jest profilaktyka 
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych (paliwizumab). Niestety, do-
cierają do mnie niepokojące sygnały dotyczące dużych ograniczeń w do-
stępie dzieci do programu lekowego. Profilaktyką objętych jest jedynie 2% 
dzieci przedwcześnie urodzonych z uwagi na bardzo restrykcyjne i niczym 
nieuzasadnione kryteria kwalifikacji. Zgodnie z nimi dochodzi do sytuacji, 
w której dzieci urodzone w innym niż przewidywany przez program tygodniu 
czy miesiącu ciąży nie mają zapewnionej profilaktyki, mimo że potrzebują jej 
tak samo jak pozostałe dzieci. Na przykład dziecko urodzone 1 maja kwalifi-
kuje się do profilaktyki, ale dziecko urodzone zaledwie kilka lub kilkanaście 
godzin wcześniej, czyli 30 kwietnia, do tej profilaktyki już dostępu nie ma.

Profilaktyka zakażeń RSV jest prowadzona w znacznie szerszym niż 
w Polsce zakresie między innymi w Czechach i na Słowacji, a także w Ir-
landii, w Portugalii, w Hiszpanii, w Niemczech i w Austrii. Dzięki szeroko 
zakrojonej profilaktyce dzieci chronione są przed dodatkową hospitalizacją, 
a budżet państwa przed ponoszeniem zbędnych kosztów na leczenie wcześ-
niaków, które uległy zakażeniom.

Szanowny Panie Ministrze, jestem przekonana, że w momencie gdy nara-
żone jest zdrowie i życie naszych najmłodszych, należy działać najszybciej, 
jak to jest możliwe. W związku z tym proszę o informację, czy Ministerstwo 
Zdrowia planuje rozszerzenie dostępu do profilaktyki zakażeń RSV u dzieci 
przedwcześnie urodzonych, oraz o poinformowanie mnie, na jakim etapie są 
prace nad nowelizacją programu.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oddowiedd

Warszawa, 2013.01.29

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Heleny Hatki, Senatora, przesłane przy piśmie 

z dnia 16 stycznia 2013 r. (BPS-043-25-969/13), w sprawie dostępu wcześniaków do 
profilaktyki wirusa RS uprzejmie informuję.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia kryteria 
kwalifikacji do leczenia w programie lekowym „Profilaktyka zakażeń wirusem RS 
u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) (ICD-10 P 27.1)” są 
następujące:

– tlenoterapia ze stężeniem > 21% do co najmniej 28. doby życia oraz spełnienie 
dodatkowych kryteriów:

– nieukończony 3. miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem 
RS (data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek 
ciążowy poniżej 30. tygodnia

lub
– nieukończony 6. miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem 

RS (data urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążo-
wy poniżej 28. tygodnia.

Aktualnie procedowany jest wniosek, złożony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) o objęcie refunda-
cją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku dla produktu zawierającego substancję czyn-
ną paliwizumab we wnioskowanym wskazaniu. Zgodnie z art. 2 pkt 27 przedmiotowej 
ustawy wnioskodawcą w tej sprawie może być podmiot odpowiedzialny, przedstawiciel 
podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu równoległego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 107, 
poz. 679). Powyższe oznacza, że Minister Zdrowia działa na wniosek wnioskodawcy.

Wnioskowane rozszerzone kryteria kwalifikacji do programu lekowego „Profilakty-
ka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płuc-
ną) (ICD-10 P 27.1)” są następujące:

– tlenoterapia ze stężeniem > 21% do co najmniej 28 doby życia oraz spełnienie 
dodatkowych kryteriów:

– nieukończony 3. miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem 
RS (data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek 
ciążowy poniżej 34. tygodnia

lub
– nieukończony 6. miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem 

RS (data urodzenia od 1. maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek cią-
żowy poniżej 30. tygodnia

lub
– nieukończony 9. miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem 

RS (data urodzenia od 1 lutego do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek cią-
żowy poniżej 26. tygodnia.

Zgodnie z art. 35 ustawy o refundacji Minister Zdrowia przekazał kopię wniosku 
Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu przygotowania analizy we-
ryfikacyjnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzy-
stości oraz rekomendacji Prezesa Agencji.

W rekomendacjach nr 70/2012 i 71/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych z dnia 17 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczni-
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czego Synagis (paliwizumab) w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń 
wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)” Prezes 
Agencji nie rekomenduje poszerzenia kryteriów związanych z wiekiem kwalifikującym 
do profilaktycznego leczenia produktem leczniczym Synagis® (paliwizumab).

W dniu 14 listopada 2012 r. podczas negocjacji z Komisją Ekonomiczną podmiot 
odpowiedzialny postanowił zawiesić postępowanie w powyższej sprawie.

Zakończeniem procesu będzie ostateczna decyzja Ministra Zdrowia w przedmioto-
wym zakresie, która jest niezależna zarówno od opinii Prezesa Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych, jak i Komisji Ekonomicznej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z planami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczący-

mi przygotowania jednego lub maksymalnie dwóch programów współpracy 
transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej kieruję na Pani ręce oświad-
czenie senatorskie w następujących sprawach:

1. Utrzymania trzech dotychczas funkcjonujących programów współpra-
cy transgranicznej.

2. Pozostawienia dotychczasowych obszarów geograficznych na pozio-
mie NUTS 3.

3. Pozostawienia lokalizacji Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Re-
gionalnych Punktów Kontaktowych w Zielonej Górze.

Oświadczenie składam w oparciu o stanowiska Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, Rady Miasta Zielona Góra oraz Zrzeszenia Prezydentów, Burmi-
strzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

Województwo lubuskie współpracuje z niemieckimi partnerami od wielu 
lat. O tym, jak silna jest ta współpraca, świadczy liczba blisko tysiąca ma-
łych projektów realizowanych w ramach partnerstw zawiązanych pomiędzy 
miastami i gminami polskimi oraz ich niemieckimi odpowiednikami – 74% 
wszystkich działań w zakresie współpracy zagranicznej lubuskich miast 
i gmin stanowią umowy partnerskie, a 53% to współdziałania nieformalne. 
Województwo lubuskie współpracuje z przygranicznymi landami w takich 
obszarach jak transport i infrastruktura, rozwój innowacyjności, opieka spo-
łeczna i zdrowotna, energia odnawialna, planowanie przestrzenne, promo-
cja i turystyka, ochrona środowiska oraz w zakresie inicjatyw kulturalnych 
i edukacyjnych.

Zaburzenie tej współpracy poprzez planowane zmiany może wpłynąć ne-
gatywnie na dotychczasowe relacje, w tym na ich zachowanie. Utrzymanie 
trzech programów w nowej perspektywie finansowej pozwoli na ich różni-
cowanie i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb regionów i landów, a co 
za tym idzie również beneficjentów. Utworzone na przestrzeni ostatnich lat 
inicjatywy partnerskie pomiędzy podmiotami po obu stronach granicy nie 
zostały wyczerpane i wciąż posiadają duży potencjał rozwoju – mogą służyć 
realizacji kolejnych projektów dotyczących współpracy. Poza tym programy 
realizowane w ramach współpracy transgranicznej na obszarze regionów 
granicznych z Niemcami powinny cechować się dużą komplementarnością, 
obejmować całość podejmowanych przez samorządy województw działań 
w zakresie polityki regionalnej.

Zachowanie trzech programów sprawi, że regiony będą miały znaczą-
cy wpływ na podjęcie decyzji – urzędy marszałkowskie, euroregiony, lan-
dy w roli członków komitetu monitorującego – w sprawie dofinansowania 
projektów, a połączenie programów w jeden bądź dwa oznacza również 
zmniejszenie wymiaru środków, które wpłyną do naszego regionu, oraz mar-
ginalizację potrzeb i znaczenia województwa lubuskiego. Utrzymanie trzech 
programów na granicy zachodniej oznacza utrzymanie efektywnego zarzą-
dzania środkami i utrzymanie efektywnej współpracy transgranicznej. Tylko 
taki kształt programów pozwoli na budowanie spójności polsko-niemieckiego 
pogranicza i osiągnięcie celów określonych dla strategii „Europa 2020”. Sta-
nowisko strony polskiej powinno uwzględniać faktyczne potrzeby regionów; 
nie może ono prowadzić do nowego podziału państwa i marginalizacji jedne-
go z regionów kosztem domniemanej efektywności.

W przypadku programów transgranicznych samorządy województwa 
lubuskiego podtrzymują postulat dotyczący decentralizacji struktury instytu-
cjonalnej. Stworzy to realną szansę na przygotowanie dokumentów progra-
mowych odpowiadających potrzebom regionu na obszarze wsparcia, a także 
przyczyni się do usprawnienia systemu zarządzania i podejmowania decyzji 
po stronie polskiej.

Obszar wsparcia w programie współpracy transgranicznej powinien 
obejmować jednostki samorządu terytorialnego na poziomie NUTS 3 z za-
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chowaniem dotychczasowych obszarów wsparcia dla programów transgra-
nicznych na granicy polsko-niemieckiej. Ponadto konieczne jest umiarkowa-
ne stosowanie zasady elastyczności podczas włączania partnerów spoza 
obszaru wsparcia – chodzi tu o umożliwienie celowego wykorzystania aloko-
wanych środków na właściwym obszarze wsparcia.

Ze względu na centralne położenie Zielonej Góry na obszarze wsparcia, 
zaplecze merytoryczne pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo 
lubuskie) – Brandenburgia oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia, a także ich 
doświadczenie w zakresie znajomości specyfiki programów EWT, konieczna 
jest kontynuacja w niezmienionym kształcie działalności wyżej wymienio-
nych instytucji w nowym okresie programowania, czyli w latach 2014–2020. 
Wspomniana sytuacja gwarantuje bezpośredni kontakt z wykwalifikowaną 
kadrą doświadczonych specjalistów – istniejące w województwie lubuskim 
struktury organizacyjne związane z wdrażaniem EWT z pewnością zapew-
niłyby płynne przejście do kolejnego okresu programowania. Należy budo-
wać nową perspektywę na bazie dotychczasowych bardzo dobrych praktyk 
w działaniu Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Regionalnego Punk-
tu Kontaktowego w Zielonej Górze i pracować nad doskonaleniem tego, co 
w obecnej perspektywie zdało egzamin i skutecznie funkcjonuje.

Z poważaniem 
Stanisław Iwan

Oddowiedd�

Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Iwana 

podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., przekazane pismem 
o sygnaturze BPS/043-25-970/13, w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej 
na pograniczu polsko-niemieckim, przekazuję następujące informacje.

Ostateczna decyzja w zakresie zmiany układu geograficznego programów Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej (EWT) na granicy zachodniej nie została jeszcze podję-
ta. Obecnie trwają konsultacje z partnerami regionalnymi oraz zagranicznymi propo-
zycji Komisji Europejskiej programów współpracy transgranicznej i transnarodowej 
do realizacji w ramach EWT na lata 2014–2020.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Na 23. posiedzeniu Senatu, korzystając z obecności pana wiceministra 

Sławomira Neumanna, zadałem pytanie dotyczące obowiązującego obecnie 
programu leczenia przewlekłej formy WZW typu B. Z docierających do mnie 
informacji ze strony środowisk medycznych oraz pacjentów wynika bowiem, 
że w programie tym występują nieprawidłowości i odbiega on od standar-
dów leczenia stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z sugestią pana wiceministra Neumanna przesyłam moje pytanie w formie 
pisemnej i proszę o udzielenie szczegółowego wyjaśnienia. Wnoszę również 
o podjęcie prac mających na celu nowelizację narodowego programu „Lecze-
nie przewlekłego WZW typu B”.

Wirus HBV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu B przenoszo-
ny jest praktycznie w taki sam sposób, jak wirus HIV, lecz jest od niego sto 
razy bardziej zaraźliwy. Do zakażenia może dojść zarówno poprzez kontakty 
seksualne, jak i z zakażonymi przedmiotami, takimi jak na przykład skalpel, 
nożyczki, igły czy w skrajnych przypadkach nawet szczoteczka do zębów.

Mimo że nie jesteśmy całkowicie bezradni wobec wirusa HBV, dane, do 
których dotarłem, wskazują, że co roku w Polsce rejestrowanych jest około trzy 
tysiące nowych zakażeń, przy czym liczba ta dotyczy jedynie części chorych, 
bowiem przez wiele lat od zakażenia choroba może nie dawać zauważalnych 
objawów i może nie zostać wykryta. Niestety nieleczona prowadzi do poważ-
nych zmian w organizmie, takich jak marskość wątroby czy nowotwór wątro-
bowokomórkowy, a w konsekwencji nawet do śmierci. W wielu przypadkach 
chorzy na przewlekłą postać WZW typu B, aby uniknąć negatywnych skutków 
obecności wirusa w organizmie, muszą przyjmować leki przez całe życie. Waż-
ne jest więc, by leki te były, po pierwsze, skuteczne, a po drugie, nie wywo-
ływały oporności wirusa po upływie zaledwie kilku lat od rozpoczęcia terapii. 
W Unii Europejskiej stosowane są już leki najnowszej generacji, przy których 
stosowaniu ryzyko pojawienia się oporności wirusa jest praktycznie znikome. 
Wytworzenie się oporności na podawaną substancję jest nie tylko kłopotliwe 
ze względu na potrzebę zmiany prowadzonej terapii, ale przede wszystkim 
na możliwość wytworzenia się oporności na pozostałe leki, co w konsekwencji 
sprawia, że taki pacjent nie ma już możliwości leczenia.

W Polsce pacjentów cierpiących na przewlekłą formę WZW typu B na-
dal leczy się lamiwudyną, która w 80% przypadków wywołuje lekooporność 
już po kilku latach od rozpoczęcia terapii. Taki schemat leczenia narzuca 
NFZ, mimo że w samej charakterystyce produktu leczniczego zamieszczono 
informację, że leczenie lamiwudyną powinno mieć miejsce jedynie wtedy, 
gdy zastosowanie innego leku przeciwwirusowego jest z różnych względów 
niemożliwe. Zasadność stosowania lamiwudyny jako leku pierwszego rzutu 
podważa też Europejska Agencja Leków (EMA).

W związku z tym wnoszę o przedstawienie stanowiska Ministerstwa 
Zdrowia dotyczącego stosowania w programie leczenia przewlekłego wiru-
sowego zapalenia wątroby typu B lamiwudyny.

1. Dlaczego lek ten jest podawany, mimo że jest to niezgodne ze standar-
dami leczenia i wbrew wytycznym europejskiej agencji, która odpowiada za 
bezpieczeństwo leków?

2. Czy ministerstwo dysponuje danymi, u ilu pacjentów, u których zasto-
sowano na początku leczenie lamiwudyną, odnotowano w późniejszym eta-
pie leczenia oporność wirusa, a tym samym stracili oni możliwość leczenia 
lekami nowej generacji?

3. Czy ministerstwo planuje wprowadzić do programu „Leczenie prze-
wlekłego WZW typu B” zmiany, które dostosują schemat leczenia do zaleceń 
europejskiej agencji i będzie on zgodny z faktycznym przeznaczeniem leku, 
jakim jest lamiwudyna?

Z poważaniem 
Stanisław Iwan
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.22

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Iwana, złożone podczas 

25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., przesłane przy piśmie z dnia 
16 stycznia 2013 r. (BPS/043-25-971/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 
informacji.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B produktem leczniczym lamiwu-
dyna finansowane jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego na 
zasadach określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 styczeń 2012 r. Na-
leży podkreślić, iż zakres ww. programu terapeutycznego odpowiada prowadzonemu 
do dnia 31 czerwca 2012 r. terapeutycznemu programowi zdrowotnemu Leczenie wi-
rusowego zapalenia wątroby typu B, realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
kresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.). Departament 
pragnie zaznaczyć, iż leczenie produktem leczniczym lamiwudyna zostało objęte 
świadczeniem gwarantowanym na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Warunki i zakres terapeutycznego programu 
zdrowotnego/lekowego zostały określone przez Pana dra n. med. Andrzeja Horba-
na, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, który uznawał powyższy 
schemat za najbardziej zasadny do finansowania ze środków publicznych. Co więcej, 
leczenie produktem lamiwudyna uzyskało pozytywną rekomendację Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych. Dodatkowo, w ramach prowadzenia procesu legi-
slacyjnego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu programów zdrowotnych został poddany licznym konsultacjom 
społecznym. Tym samym, Minister Zdrowia dołożył wszelkich starań celem zapew-
nienia skuteczności i efektywności kosztowej leczenia wirusowego zapalenia wą-
troby typu B. Należy zaznaczyć, że obowiązujący schemat leczenia wirusowego za-
palenia wątroby typu B został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Prof. Andrzeja 
Horbana, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Sekwencyjność 
leczenia, w ramach którego możliwe jest zastosowanie analogu nukleozydowego/
nukleotydowego po wcześniejszej terapii lamiwudyną zgodne jest ze standardami 
leczenia chorób zakaźnych. Pragnę nadmienić, że zgodnie z obwieszczeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych na dzień 1 stycznia 2013 r. lekiem pierwszego rzutu w terapii pacjentów 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B dotychczas nieleczonych są 
interferony stosowane w monoterapii, o ile nie ma przeciwwskazań do ich podania. 
Preferowanym interferonem ze względu na wyniki leczenia jest interferon pegylo-
wany alfa-2a, a pozostałe interferony bierze się pod uwagę tylko w szczególnych 
sytuacjach, podanych w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. 
W przypadkach niemożności zastosowania interferonów lub ich nieskuteczności 
należy rozważyć stosowanie analogów nukleozydowych lub nukleotydowych. U pa-
cjentów HBeAg (-) leczenie należy rozpocząć od lamiwudyny, a u osób HBeAg (+) 
leczenie należy rozpocząć od innego analogu nukleozydowego lub nukleotydowego 
stosowanego w monoterapii. W ramach programu stosuje się następujące analogi 
nukleozydowe lub nukleotydowe:
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1) adefowir, entekawir lub tenofowir – u pacjentów HBeAg (+) oraz HBeAg (-);
2) lamiwudynę – u pacjentów HBeAg (-).
Należy zmienić lek po uzyskaniu wyniku lekooporności i sprawdzeniu adherencji 

pacjenta do leczenia.
Pragnę zaznaczyć, że powyższe zapisy nie ograniczają dostępu pacjentów do róż-

nych analogów nukleotydowych/nukleozydowych. W przypadku stwierdzenia braku 
skuteczności zastosowanego postępowania terapeutycznego, decyzja o zmianie lecze-
nia pozostaje we właściwości lekarza prowadzącego.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada statystyk 
u zakresie wystąpienia lekooporności na lamiwudynę w ramach realizowanego pro-
gramu lekowego Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Pragnę dodatkowo poinformować, iż dotychczas nie zostały złożone do Resortu 
wnioski przez podmioty odpowiedzialne, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) o zmianę 
warunków prowadzenia leczenia w programie lekowym Leczenie wirusowego zapale-
nia wątroby typu B.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

W ostatnim czasie w archiwach IPN zostały odnalezione dokumenty 
świadczące o lokalizacji w Ciechanowie obozu przejściowego NKWD, w któ-
rym Sowieci mordowali i więzili żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii 
Krajowej. Do obozu zostali zagnani (to odpowiednie słowo, bo byli gonieni 
pieszo) nie tylko Polacy z Mazowsza, lecz też z okolic Włocławka i Torunia 
w liczbie kilkudziesięciu tysięcy. Już wcześniej – jako senator z okręgu cie-
chanowskiego – otrzymywałem informacje od mieszkańców Ciechanowa 
o takim obozie, jednak nowe fakty ujawnione na podstawie dokumentów 
zgromadzonych w IPN uszczegóławiają lokalizację obozu NKWD. Po wkro-
czeniu wojsk sowieckich na tereny północnego Mazowsza obóz został zlo-
kalizowany w koszarach jednostki wojskowej w Ciechanowie. Miejsce po 
byłym obozie NKWD powinno być upamiętnione – Polska potrafiła do tej pory 
upamiętniać miejsca martyrologii Polaków.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy moż-
liwe jest wydzielenie z obecnych zabudowań po Jednostce Wojskowej 3791 
obiektu lub jego części, który po adaptacji mógłby spełniać rolę izby pamięci, 
ale też miejsca poznawania historii dla młodzieży. Pragnę poinformować, że 
z moich informacji wynika, iż w zasobach archiwalnych IPN są szczegółowe 
plany obozu NKWD w Ciechanowie.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.04

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackow-

skiego podczas 25. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 stycznia br. 
dotyczące możliwości upamiętnienia miejsca po byłym obozie NKWD w Ciechanowie 
poprzez wydzielenie obiektu spośród zabudowań po zlikwidowanej Jednostce Wojsko-
wej nr 3791 w Ciechanowie z przeznaczeniem na stosowną izbę pamięci (BPS/043-25-
-972/13), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Nieruchomości będące przedmiotem zainteresowania, jako zbędne dla potrzeb re-
sortu obrony narodowej, zostały przekazane do Agencji Mienia Wojskowego stosownie 
do postanowień ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi skład-
nikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 163, poz. 1711 ze zm.) oraz zgodnie z zatwierdzonym w Ministerstwie Obrony Na-
rodowej Planem przekazywania nieruchomości zbędnych dla potrzeb resortu obrony 
narodowej do Agencji Mienia Wojskowego w 2011 r. Prawo trwałego zarządu przy-
sługujące Ministerstwu Obrony Narodowej do tych nieruchomości zostało wygaszone 
i strona wojskowa już nimi nie dysponuje. Ponadto, Agencja Mienia Wojskowego jest 
podmiotem autonomicznym i we właściwościach organu nadzorującego nie znajduje 
się możliwość podejmowania decyzji, czy też wydawania poleceń w zakresie jej szeroko 
rozumianej działalności związanej z zagospodarowywaniem powierzonego jej mienia. 
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Jednocześnie Agencja, zobowiązana jest do racjonalnego gospodarowania mieniem 
przekazanym jej przez stronę wojskową, w sposób określony w przywołanej wyżej 
ustawie. Do ustawowo nałożonych na nią zadań należy decydowanie w sprawach dal-
szego przeznaczenia nieruchomości, którymi dysponuje, w tym również omawianych 
obiektów w Ciechanowie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Agencja Mienia Wojskowego, będąc dyspo-
nentem przedmiotowych nieruchomości, wyraziła zrozumienie dla wagi sprawy po-
ruszonej przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego i zaproponowała rozważenie 
możliwości upamiętnienia miejsca martyrologii, jakim był obóz NKWD w Ciechanowie, 
w sposób ogólnie przyjęty, przez umieszczenie w stosownym miejscu tablicy upa-
miętniającej. Uzasadnieniem dla tej propozycji jest fakt wpisania omawianych nieru-
chomości do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 2 lipca 1997 r. pod numerem 
A-318, jako Zespół koszar przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie i wynikająca z tego 
potrzeba trwałego zachowania pierwotnego układu funkcjonalno-przestrzennego, wy-
kluczająca dokonywanie wtórnych podziałów dezintegrujących zabytkowe założenie.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan 
Marszałek za wystarczające.

Z poważaniem 
 
z up. Beata Oczkowicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych od 2012 r. obowiązują nowe zasady kształtowania poziomu od-
płatności pacjentów za leki refundowane. W rezultacie nastąpił duży wzrost 
współpłacenia pacjentów za leki refundowane, co przynosi oszczędności 
w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie co najmniej 1,7 mld zł. 
Zaoszczędzone środki z powodzeniem mogłyby zasilić podmioty lecznicze 
w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały już zrealizowa-
ne przez te podmioty, a za które nie otrzymały one zwrotu poniesionych kosz-
tów. Sytuacja, w której z jednej strony podmioty świadczące usługi z zakre-
su ochrony zdrowia borykają się z brakiem płynności finansowej, a z drugiej 
strony Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje nadwyżką środków, powinna 
jak najszybciej ulec zmianie. Aby to zmienić, należy znowelizować obecnie 
obowiązujące zapisy ustawowe.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy 
możliwe jest wprowadzenie zmian w ustawie o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych, które umożliwią przeznaczenie niewykorzystanej kwoty z budże-
tu NFZ na świadczenia dla pacjentów w oddziałach Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Jana Marię Jackowskiego 

z dnia 16 stycznia 2013 r. nr BPS/043-25-973/13, uprzejmie informuję co następuje.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej niewykorzystanych środków na refundację le-

ków, uprzejmie informuję, że w planie finansowym NFZ na rok 2012 wyznaczono 
wartość całkowitego budżetu na refundację zgodnie z postanowieniami art. 74 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. 
zm.), zwana dalej „ustawą o refundacji” – jest na poziomie wykonania roku 2011. Plan 
całkowitego budżetu na refundację na rok 2012 wyniósł 10.901.083 tys. zł.

Z informacji o realizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w okresie 12 miesięcy 2012 roku wynika, że wstępna realizacja kosztów świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie całkowitego budżetu na refundację za 2012 r. wyniosła 
8.979.220,91 tys. zł, co stanowi 82,37% wykonania planu za ten okres. Niedowyko-
nanie tej pozycji planu za 2012 r. wynosi ponad 1,9 mld zł.
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Niższe koszty w zakresie całkowitego budżetu na refundację w roku 2012 będą 
miały wpływ na wynik finansowy netto NFZ za rok 2012. O ewentualnych decyzjach 
związanych z tym wynikiem, a także o możliwości wykorzystania oszczędności w za-
kresie kosztów całkowitego budżetu na refundację można będzie mówić po zatwierdze-
niu sprawozdania finansowego NFZ za rok 2012 r., na przełomie czerwiec – lipiec br.

Ponadto uprzejmie informuję, że w 2012 r. przychody brutto ze składek zostały 
zrealizowane w wysokości 60,23 mld zł i były niższe od ich wartości wyznaczonej 
w planie finansowym Funduszu o ponad 1,8 mld zł.

Odnosząc się do pytania Pana Senatora dotyczącego kwestii możliwości zmia-
ny ustawy o refundacji, która pozwoli na przeznaczenie niewykorzystanej kwoty na 
świadczenia dla pacjentów w oddziałach NFZ, przedmiotowa kwestia powinna być 
rozpatrywana mając na uwadze aspekt prowadzenia racjonalnej polityki lekowej, jak 
również prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej NFZ. Z punktu widzenia tego 
ostatniego, propozycja ta mogłaby być uznana za zwiększającą elastyczność prowa-
dzenia gospodarki finansowej NFZ.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przedmiotowe propozycje zostaną poddane 
wnikliwej analizie podczas prowadzenia prac legislacyjnych mających na celu noweli-
zację właściwych aktów prawnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Henryka Górskiego, Alicji Zając, Stanisława Koguta, 
Wojciecha Skurkiewicza, Przemysława Błaszczyka, 

Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, Bogdana Pęka, 
Waldemara Kraski, Macieja Klimy, Andrzeja Matusiewicza, 

Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ostatnio opinia publiczna została poinformowana o dramatycznie złej 
sytuacji finansowej PLL LOT. Informacje te dotarły do opinii publicznej w po-
łowie grudnia, choć jeszcze w listopadzie trzej przedstawiciele MSP, którzy 
zasiadają we władzach PLL LOT, byli informowani o potencjalnym zysku 
spółki na koniec roku. Ostatecznie, jak wynika z dotychczasowych danych, 
PLL LOT zanotował stratę co najmniej 300 milionów zł.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jak 
kształtowała się sytuacja finansowa spółki PLL LOT na przestrzeni lat 
2000–2012 i czy jest rozważana zmiana formy sprawowania nadzoru właś-
cicielskiego MSP, aby w sposób efektywny zapobiegać niekorzystnym zmia-
nom w działaniu naszego narodowego przewoźnika i reagować na nie.

Jan Maria Jackowski Bogdan Pęk 
Henryk Górski  Waldemar Kraska 
Alicja Zając  Maciej Klima 
Stanisław Kogut  Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk  Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. znak: BPS/043-25-974/13 

przekazujące oświadczenie senatorskie złożone na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 
9 stycznia 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Zasady nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa uregulowane zostały 
w Kodeksie spółek handlowych oraz dokumencie wewnętrznym Ministerstwa Skarbu 
Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. pod nazwą „Zasady nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami z udziałem skarbu państwa”.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem nadzoru w każdej spółce akcyj-
nej, w tym również w PLL LOT SA, jest rada nadzorcza. Rada nadzorcza sprawuje stały 
nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i w celu 
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wykonania swoich obowiązków może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od 
zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu mająt-
ku spółki. Ponadto stosowne zapisy statutu spółki mogą rozszerzyć uprawnienia rady 
nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę 
rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. Rozwiązania 
takie przyjęte zostały również w Statucie PLL LOT SA.

Dodatkowo zasady nadzoru korporacyjnego oraz nadzoru ekonomiczno-finansowe-
go polegającego m.in. na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowa-
nych podmiotów oraz analizie efektywności ich funkcjonowania, wynikają z ww. do-
kumentu wewnętrznego Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. pod 
nazwą „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem skarbu państwa”. 
Powyższy akt prawny zobowiązuje radę nadzorczą m.in. do opiniowania rocznych pla-
nów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich strategicznych planów spółki, stałego 
monitorowania stopnia realizacji przedstawionych przez spółkę w planie rzeczowo-fi-
nansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych, doce-
lowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wy-
konania w spółce, monitorowania i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu, egzekwowania od 
zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec 
Ministerstwa Skarbu Państwa oraz szybkiego reagowania na stwierdzone nieprawidło-
wości. Ponadto w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w ramach funkcjonujących rad 
nadzorczych mogą być powoływane doraźne lub stale komisje/komitety problemowe 
oraz zespoły robocze np. ds. audytu, wynagrodzeń i zagadnień personalnych.

Bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność pomiędzy Ministerstwem Skarbu 
Państwa i radami nadzorczymi wspólnika są odpowiednie komórki nadzoru. Komórki 
te spełniają funkcje organizatorskie, administracyjne i kontrolne wobec rad nadzor-
czych spółek w zakresie poprawności i terminowości wykonywania przez nie ustawo-
wych i statutowych obowiązków. Zebrane informacje stanowią następnie podstawę do 
dokonania rzetelnej oceny pracy rad nadzorczych.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie ww. rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie 
nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa mają bezpośrednie zastosowanie 
również w stosunku do spółki PLL LOT SA, nie wydaje się, na chwilę obecną, koniecz-
nym dokonywanie istotnych zmian w formie sprawowania nadzoru właścicielskiego 
nad ww. Spółką.

Odnosząc się do kwestii sytuacji finansowej PLL LOT SA na przestrzeni lat 2000 r. 
– 2012 r., dane te (w mln zł) ilustruje poniższa tabela. Podkreślić przy tym należy, iż 
dane finansowe Spółki za rok 2012 nie zostały jeszcze zweryfikowane przez nieza-
leżnego biegłego rewidenta, w związku z czym nie zostały umieszczone w poniższej 
tabeli.

Rok
Przychody z działalności 

dodstawowej
Koszty działalności 

dodstawowej
Wynik działalności 

dodstawowej

2000 2 434,2 2 749,3 -315,1
2001 2 421,1 3 054,0 -632,9
2002 2 718,8 2 829,5 -110,7
2003 2 857,0 2 921,9 -64,9
2004 2 914,2 2 992,2 -78,1
2005 2 771,8 2 679,9 91,9
2006 2 762,4 2 805,0 -42,6
2007 2 983,0 2 910,3 72,8
2008 2 879,8 2 988,9 -109,1
2009 2 724,1 2 944,4 -220,4
2010 2 963,0 3 126,1 -163,1
2011 3 156,8 3 315,0 -158,2
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Obecnie Zarząd PLL LOT SA, przy pomocy renomowanego doradcy Ernst & Young, 
opracowuje plan restrukturyzacji Spółki, określający m.in. strategię jej działalności. 
Implikacją uruchomienia pomocy na ratowanie i restrukturyzację będzie całkowita 
zmiana modelu biznesowego Spółki.

Jednocześnie w dniu 24.12.2012 r. MSP wystąpiło do Rady Nadzorczej PLL LOT 
SA m.in. o przeprowadzenie audytu kosztów w Spółce. Aktualnie MSP oczekuje na 
jego wyniki, od których uzależnia dalsze działania, w tym m.in. wobec osób odpowie-
dzialnych za aktualną sytuację finansową w PLL LOT SA.

Z poważaniem 
 
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Henryka Górskiego, Stanisława Koguta, Alicji Zając, 
Wojciecha Skurkiewicza, Przemysława Błaszczyka, 

Krzysztofa Słonia, Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 
Wiesława Dobkowskiego, Waldemara Kraski, 

Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, 
Marka Martynowskiego, Bogdana Pęka oraz Roberta Mamątowa

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się zbulwersowani mieszkańcy 
z mojego okręgu wyborczego. Powodem wzburzenia dużej grupy obywate-
li jest ciąg wpisów na stronach internetowych „Gazety Wyborczej”, jakie 
pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r. Treść owych wpisów w sposób 
karygodny lży i obraża katolickiego kapłana, dyrektora Radia Maryja, ojca 
dr. Tadeusza Rydzyka.

W związku z tymi faktami zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie 
działań mających na celu wyjaśnienie, za czyim przyzwoleniem i akceptacją 
moderator strony internetowej „Gazety Wyborczej” dopuścił do tego, nie re-
agując na wpisy obrazujące dokładnie mowę nienawiści.

Jan Marian Jackowski Janina Sagatowska 
Henryk Górski  Waldemar Kraska 
Stanisław Kogut  Grzegorz Wojciechowski 
Alicja Zając  Andrzej Pająk 
Wojciech Skurkiewicz Marek Martynowski 
Przemysław Błaszczyk Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń  Robert Mamątow 
Dorota Czudowska

Stanowisko 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 1 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. 

BPS/043-25-975/13), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez se-
natora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 25. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 stycznia 2013 roku w sprawie wpisów 
na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”, które pojawiły się w dniu 29 grudnia 
2012 roku, których treść obrażała dyrektora Radia Maryja, uprzejmie informuję, że 
przedmiotowe oświadczenie zostało przekazane zgodnie z właściwością Prokuratorowi 
Apelacyjnemu w Warszawie, w celu podjęcia niezbędnych czynności i zajęcia w tej 
sprawie stanowiska procesowego.

Z poważaniem 
 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Stanowisko 
PROKURATORA APELACYJNEGO

Warszawa, 6.02.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informuję, iż Pani pismo z dnia 16.01.2013 r. o numerze BPS/043-25-
-975/13, skierowane do Prokuratora Generalnego wraz z załączonym oświadczeniem 
Senatora Pana Jana Marii Jackowskiego i 14 innych Senatorów złożonym podczas 
25. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9.01.2013 r. dotyczącym 
wpisów na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” w dniu 29.12.2012 r., które miały 
znieważać i obrażać dyrektora Radia Maryja ojca dr. Tadeusza Rydzyka, nadesłane do 
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przy korespondencji Departamentu Postępowa-
nia Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, zostało przekazane, zgodnie z właś-
ciwością, Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie, celem stosownego rozpoznania, 
w tym także ewentualnie procesowego.

O podjętych decyzjach i działaniach zostanie Pani poinformowana przez właściwe 
jednostki Prokuratury.

PROKURATOR APELACYJNY 
w Warszawie 
Dariusz Korneluk

Stanowisko 
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Warszawa, 13 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Uprzejmie informuję, iż Pani pismo z dnia 16 stycznia 2013 roku adresowane do 
Prokuratora Generalnego, a przekazane do tutejszej Prokuratury przy korespondencji 
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 roku sygn. Ap III Ko 77/13, 
zostało przesłane w dniu 13 lutego 2013 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa- 
-Ochota w Warszawie, zgodnie z właściwością miejscową.

ZASTĘPCA 
PROKURATORA OKRĘGOWEGO 
w Warszawie 
Robert Myśliński
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza 
oraz senatora Wiesława Kiliana

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z prośbą o pomoc w zmianie przygotowanej przez MSW 

decyzji, która dotyczy likwidacji komendy Oddziału Straży Granicznej 
w Kłodzku.

Proponowane rozwiązanie ma zostać wdrożone w styczniu bieżącego 
roku. Pomimo skierowanych przeze mnie pytań w formie pisemnej – oświad-
czenie skierowane do MSW z dnia 30 listopada 2012 r. – a także zadanych 
osobiście na posiedzeniu komisji sejmowej w dniu 4 stycznia 2013 r. nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi od obecnego na spotkaniu wiceministra 
MSW. Z tego powodu mogę przypuszczać, że podjęte decyzje nie mają cha-
rakteru merytorycznego.

Nie udzielono odpowiedzi w związku z następującymi zagadnieniami: 
brakiem kosztów finansowych reorganizacji związanych z zasobami ludzki-
mi – zwolnienia, odprawy, alokacje itp.; brakiem kosztów finansowych do-
stosowania placówki w Krośnie Odrzańskim do pełnienia funkcji komendy 
Straży Granicznej obsługujących Dolny Śląsk. Propozycja jest taka, aby od-
dział w Kłodzku przyłączyć do tego właśnie oddziału.

Ponadto nie przedstawiono uzasadnienia propozycji likwidacji komendy 
Straży Granicznej w Kłodzku; nie udzielono odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go w dokumencie pt. „Reorganizacja Straży Granicznej” z dnia 2 stycznia 
2013 r. nie przedstawiono precyzyjnych i wiarygodnych danych dotyczą-
cych np. średniego obciążenia funkcjonariuszy we wszystkich aspektach 
prowadzonych działań. Nie przedstawiono również kosztów funkcjonowania 
– na jednego pracownika – wszystkich komend objętych reorganizacją. Dane 
te pokazałyby efektywność pracy i zarządzania w jednostce.

Dalej: nie przedstawiono konkretnej liczby ewentualnych alokacji funk-
cjonariuszy do ochrony granicy zewnętrznej; nie udzielono odpowiedzi na 
propozycję dotyczącą lokalizacji placówki w Krośnie Odrzańskim podpo-
rządkowanej komendzie Straży Granicznej w Kłodzku oraz placówki w Ra-
ciborzu podporządkowanej komendzie Straży Granicznej w Nowym Sączu, 
które także są proponowane do likwidacji; nie udzielono odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące przesłanek zmiany zatwierdzonego dokumentu pt. „Koncepcja 
funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015”. W tymże opraco-
waniu sporządzonym przez specjalnie powołany zespół uznano zasadność 
istnienia komendy Straży Granicznej w Kłodzku.

W jaki sposób, bez odpowiedzi na postawione pytania, mamy rzetelnie 
i z pełnym przekonaniem przedstawić w terenie informacje o konieczności 
zmian wcześniej podjętych decyzji? Rozumiemy potrzebę aktualizacji, prag- 
niemy jednak przedstawić argumenty przemawiające za pozostawieniem 
komendy Straży Granicznej w Kłodzku.

Po pierwsze, Sudecki Oddział Straży Granicznej z komendą w Kłodzku 
spełnia kryteria brane pod uwagę przy wyborze miejsca funkcjonowania, 
jakimi są: posiadana infrastruktura techniczna i jej stan, położenie geogra-
ficzne, nakłady ze środków publicznych, względy bezpieczeństwa, sytuacja 
w zakresie migracji (styk kilku granic wewnętrznych).

Po drugie, istnienie komendy Straży Granicznej w Kłodzku jest potwier-
dzone w zatwierdzonych dokumentach określających kierunki funkcjonowa-
nia Straży Granicznej na lata 2009–2015. Nie bez znaczenia jest fakt, że Dol-
ny Śląsk jako region jest jednym z największych w skali kraju, jeśli chodzi 
o tworzenie PKB. Poza tym znajduje się tam bardzo duża liczba podmiotów za-
granicznych. Mimo to proponowana jest niestety likwidacja tej komendy SG.

Po trzecie, jednostka zarządzająca posiada pełne zabezpieczenie logi-
styczne, np. budynek internatowy, dzięki któremu może zapewnić mieszka-
nia na potrzeby funkcjonariuszy czy kadry cywilnej. Takiej możliwości nie 
ma np. placówka w Raciborzu, co w przypadku ustanowienia tam komendy 
Straży Granicznej spowoduje potrzebę wynajęcia mieszkań na tzw. mieście. 
Ponoć podobna sytuacja jest w Krośnie Odrzańskim.
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Jeśli chodzi o obiekty garażowe, komenda w Kłodzku posiada sześć-
dziesiąt stanowisk, podczas gdy w Raciborzu jest około dwudziestu. Parking 
depozytowy usytuowany na terenie Sudeckiego Oddziału SG jest wykorzy-
stywany wspólnie z Policją. W Raciborzu nie ma parkingu depozytowego.

Komenda w Kłodzku posiada obiekty magazynowe, m.in. do przecho-
wywania towaru zatrzymanego przez funkcjonariuszy SOSG. Nie wszystkie 
komendy SG posiadają własne.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku pozostawienia komen-
dy oddziału SG w Kłodzku burmistrz miasta i wójt gminy Kłodzko zadeklaro-
wali możliwość przekazania po dwa mieszkania w związku z ewentualnymi 
potrzebami. Na podkreślenie zasługuje fakt dotyczący obniżenia podatku od 
nieruchomości w wysokości prawie 50% przez Radę Miasta Kłodzka.

Ewentualna likwidacja komendy SG w Kłodzku wzbudzi ogromne wąt-
pliwości co do dalszej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ad-
ministracją rządową w terenie. Pojawią się także wątpliwości dotyczące wy-
dawania środków publicznych na modernizację i utrzymanie komendy SG 
w Kłodzku – może to być wykorzystane do ataków politycznych. W przy-
padku likwidacji komendy SG nastąpi również redukcja zatrudnienia, co 
oznacza kolejnych bezrobotnych w mieście i powiecie kłodzkim, gdzie poziom 
bezrobocia wynosi ok. 24,5%.

Łączymy wyrazy szacunku 
Stanisław Jurcewicz 
Wiesław Kilian

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 25 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. BPS/043-25-976/13), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Stanisława 
Jurcewicza oraz Pana Wiesława Kiliana podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 
9 stycznia 2013 roku w sprawie likwidacji komendy Oddziału Straży Granicznej 
w Kłodzku, przekazanego przez Podsekretarza Stanu wykonującego zadania Sekre-
tarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie 
przedstawiam następujące informacje.

Straż Graniczna w ostatnim czasie podejmowała działania, których celem było 
dostosowywanie struktury formacji, jej zadań, uprawnień, a także sposobu postępo-
wania do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o cha-
rakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces 
ten powiązany był z włączaniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do tzw. strefy 
Schengen.

Straż Graniczna uzyskała charakter służby graniczno-migracyjnej, dla której prio-
rytet stanowi dokonywanie odpraw granicznych i ochrona granicy państwowej, sta-
nowiącej granicę zewnętrzną UE/Schengen oraz nie mniej ważne działania w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, zwalczanie przestępczości trans-
granicznej oraz przestępczości uwzględniającej udział cudzoziemców.
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Planowane zmiany struktur organizacyjnych SG na terytorium kraju są konsekwen-
cją powstałych uwarunkowań i mają na celu skoncentrowanie działalności formacji na 
problematyce dotyczącej cudzoziemców oraz przestępczości z nią powiązanej.

W związku z powyższym, w dniu 15 stycznia 2013 roku Minister Spraw Wewnętrz-
nych podjął decyzję, zgodnie z którą liczba oddziałów SG na terytorium kraju zmniej-
szyła się o dwa, natomiast liczba oddziałów wykonujących zadania w ochronie granicy 
zewnętrznej UE pozostała bez zmian. Decyzja o ograniczeniu liczby komend oddziałów 
Straży Granicznej na południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej została podjęta 
z uwzględnieniem:

∙ przeprowadzonego już i dalszego zmniejszenia liczby placówek SG na południu 
kraju po wejściu do strefy Schengen;

∙ kontynuacji planowanych zmian organizacyjno-etatowych, dotyczących placó-
wek SG na terytorium kraju;

∙ zapewnienia adekwatności liczby komend oddziałów SG do liczby podległych 
placówek SG (przed reorganizacją 14 placówek, po reorganizacji 11 placówek);

∙ sytuacji migracyjnej na południu Polski.
Z informacji przekazanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wynika, 

że taka liczba oddziałów będzie adekwatna i wystarczająca by poziom realizacji usta-
wowych zadań Straży Granicznej na południu Polski pozostał na dotychczasowym po-
ziomie, przy jednoczesnej racjonalizacji struktury wydatków ujętych w budżecie SG.

Południe kraju nie jest rejonem zagrożonym nielegalną migracją, a granice z Cze-
chami i Słowacją uznawane są za tzw. granice bezpieczne. Działania podejmowane 
przez władze czeskie i słowackie wskazują, że oba kraje nie notują oraz nie przewidują 
napływu nielegalnych migrantów.

Presja migracyjna w Polsce dotyczy przede wszystkim nielegalnej migracji z kie-
runku wschodniego, w szczególności przez Ukrainę i Białoruś na zachód Europy.

Pragnę również poinformować, że z analizy Raportu o stanie bezpieczeństwa w Pol-
sce w 2011 roku wynika, iż w Polsce funkcjonuje wiele niezależnych od siebie służb, 
organów i instytucji, które zgodnie z ustawowymi kompetencjami powołane zostały 
do zapewnienia bezpieczeństwa. Wielopodmiotowy i wieloobszarowy charakter sys-
temu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skutkuje nakładaniem się zadań 
poszczególnych służb, organów i instytucji w nim występujących. Przykładem są nie-
które zadania Policji i Straży Granicznej w zakresie działań na drogach.

Z raportu także wynika, że przy granicy południowej oraz zachodniej występują 
głównie zagrożenia pospolitą przestępczością kryminalną, której zwalczanie nie leży 
we właściwości ustawowej Straży Granicznej (ponieważ są to zadania wykonywane 
przez Policję).

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się dostosowaniem struktur organizacyj-
nych do realizowanych zadań i zagrożeń wewnątrz strefy Schengen, Minister Spraw 
Wewnętrznych w dniu 15 stycznia 2013 roku zaakceptował reorganizację oddziałów 
Straży Granicznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

∙ z dniem 15 października 2013 roku – zmiana terytorialnego zasięgu działania 
Morskiego i Nadodrzańskiego OSG poprzez włączenie obszaru całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego do terytorialnego zasięgu działania Morskiego OSG;

∙ z dniem 15 listopada 2013 roku – zniesienie Sudeckiego OSG i włączenie jego 
dotychczasowego terytorialnego zasięgu działania do Nadodrzańskiego OSG;

∙ z dniem 31 grudnia 2013 roku – zniesienie Karpackiego OSG i włączenie jego 
dotychczasowego terytorialnego zasięgu działania do Śląsko-Małopolskiego OSG 
(po uprzedniej zmianie nazwy obecnego Śląskiego OSG na Śląsko-Małopolski 
OSG).

W wyniku porównania dwóch lokalizacji oddziałów SG, tj. Kłodzka i Krosna Od-
rzańskiego, podjęto decyzję o wyborze Krosna Odrzańskiego na siedzibę komendy 
Nadodrzańskiego OSG w oparciu o następujące argumenty (w porównaniu do ewen-
tualnej siedziby w Kłodzku):

∙ funkcjonowanie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w obiektach kompleksu;
∙ wypracowana intensywna współpraca z partnerami niemieckimi, a w szczegól-

ności z policją federalną (BPOL); niewielka odległość do Centrum Współpracy 
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Służb w Świecku oraz do siedzib BPOL w Poczdamie i Berlinie, szczególnie waż-
na dla współpracy operacyjnej koordynowanej na poziomie oddziału SG;

∙ położenie geograficzne względem terytorialnego zasięgu działania (woj. lubuskie, 
wielkopolskie, dolnośląskie):
– bliskość dwóch autostrad wschód-zachód,
– dogodna lokalizacja do koordynacji działań i zaopatrywania placówek SG;

∙ ograniczone możliwości przekazania/wykorzystania obiektów innym instytucjom;
∙ większe negatywne skutki społeczne w przypadku likwidacji siedziby komendy 

oddziału;
∙ relatywnie niższe koszty utrzymania kompleksu (wraz z utrzymaniem infra-

struktury strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców).
Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że na obszarze województwa dolnoślą-

skiego po wprowadzeniu w życie reorganizacji SG, nadal będą funkcjonowały cztery 
placówki SG, jak obecnie. Warto dodać, że to właśnie placówka SG jest jednostką 
bezpośrednio wykonującą ustawowe zadania Straży Granicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w celu minimalizacji skutków społecznych, 
pomiędzy Komendantem Głównym SG a Komendantem Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej, zawarto porozumienie o współpracy w zakresie przenoszenia i zatrudniania 
pracowników oraz funkcjonariuszy w latach 2013–2014. Planowane jest zawarcie po-
dobnego porozumienia z Komendantem Głównym Policji.

W odniesieniu do funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych objętych reorgani-
zacją, każdemu zostanie zapewniona możliwość kontynuacji służby w innych jednost-
kach SG – przede wszystkim na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 

2012 r. o sygnaturze K2/12, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 
22 listopada 2012 r., na podstawie którego utracił moc art. 28 ustawy zmie-
niającej z dnia 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowa-
nie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS w stosunku do osób, 
które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., proszę o informa-
cję o terminach i sposobie realizacji postanowienia tego wyroku w stosunku 
do wskazanej grupy osób. W szczególności dotyczy to wypłaty świadczeń 
zaległych z okresu od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r.

Stanisław Karczewski

Oddowiedd�
Warszawa, 26 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: 

BPS/043-25-977/13, w sprawie oświadczenia senatora Stanisława Karczewskiego 
złożonego na 25. posiedzeniu Senatu RP w sprawie informacji o terminach i sposobie 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. o sygnaturze 
K2/12 (Dz. U. z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1285), na podstawie którego utracił 
moc art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 r. w zakresie stosowania art.103a ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje.

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K2/12 Trybunał Konstytucyjny uznał 
art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) za niezgodny z art. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie jego stosowania do osób, które nabyły prawo do 
emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Wyrok TK został ogłoszony w dniu 22 listopada 2012 r.

Od daty ogłoszenia wyroku TK Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął wypłatę 
zawieszonych emerytur.

Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny 
termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekro-
czyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny 
– dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi 
nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utra-
ty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.

Ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie określił innego terminu utraty mocy obowiązują-
cej aktu normatywnego, należy uznać, iż do dnia 22 listopada 2012 r. przepis, na podstawie 
którego zostało zawieszone prawo do emerytury obowiązywał i brak jest podstaw do wypłaty 
świadczeń zaległych z okresu od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r.

Tym niemniej, ze względu na wagę przedstawionego problemu, wystąpiłem do Rzą-
dowego Centrum Legislacji o opinię w tej sprawie.

Z poważaniem

MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie karania mandatami karnymi za wykro-

czenia drogowe osób objętych immunitetami.
Sprawowanie wielu funkcji publicznych w Polsce wiąże się z posiada-

niem immunitetu, który pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej, lecz jest 
zarazem gwarancją niezależności w wykonywaniu zawodu np. parlamenta-
rzysty, sędziego czy prokuratora. Niestety kwestia immunitetów w Polsce nie 
jest jednolicie rozstrzygnięta i niektóre grupy zawodowe są bardziej uprzy-
wilejowane od innych. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku sędziów i pro-
kuratorów, którzy na mocy prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa 
o prokuraturze nie odpowiadają za wszelkie wykroczenia. Powstaje zatem 
sytuacja, w której część osób posiadających immunitet, np. parlamentarzy-
ści, odpowiada za wykroczenia, a inne grupy osób, tj. sędziowie i prokurato-
rzy, są z takiej odpowiedzialności zwolnieni.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następujący-
mi pytaniami.

1. Ile mandatów karnych za wykroczenia drogowe w latach 2008–2012 
zostało wręczone polskim parlamentarzystom?

2. Ile mandatów karnych za wykroczenia drogowe w latach 2008–2012 
zostało wręczone sędziom i prokuratorom? Ewentualnie: ile popełnili oni wy-
kroczeń drogowych i w jaki sposób zostali za nie ukarani?

Z poważaniem 
Maciej Klima

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. BPS/043-25-978/13), 

przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę 
podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 roku w sprawie karania 
mandatami karnymi za wykroczenia drogowe osób objętych immunitetami, przekaza-
nego przez Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonującego 
zadania Sekretarza do spraw parlamentarnych, uprzejmie przedstawiam następujące 
informacje.

Parlamentarzyści w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia wyników wyborów 
korzystają zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z przy-
wileju ograniczenia odpowiedzialności prawnej ze względu na piastowany przez nich 
mandat posła lub senatora, czyli immunitetu parlamentarnego. Szczegółowe zasady 
pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności prawnej oraz tryb postępowania 
określa ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
(t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 7, poz. 29, z późn. zm.).
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Stosownie do treści art. 6 wymienionej ustawy, który reguluje materialny immuni-
tet parlamentarny, poseł lub senator za swoją działalność wchodzącą w zakres spra-
wowania mandatu odpowiada tylko przed Sejmem lub Senatem. Wyjątek od powyż-
szej zasady przewiduje art. 6a przywołanego aktu prawa, zgodnie z którym poseł lub 
senator, który podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, na-
rusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko 
za zgodą Sejmu lub Senatu.

Z kolei art. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora definiuje formalny 
(osobisty) immunitet parlamentarzysty, który polega na tym, że od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł lub senator nie może być po-
ciągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu, chyba że w wy-
znaczonym terminie złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpo-
wiedzialności karnej. Należy przy tym podkreślić, że przepisy dotyczące wyrażenia 
zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej stosuje się od-
powiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w obowiązującym stanie prawnym 
funkcjonariusz Policji nie może nałożyć mandatu karnego na sprawcę wykroczenia, 
w tym również wykroczenia drogowego, gdy poweźmie informację, iż osobą taką jest 
posiadający immunitet formalny parlamentarzysta, bez uzyskania zgody właściwej 
izby Parlamentu.

Natomiast w sytuacji, gdy parlamentarzysta, który popełni wykroczenie, nie przed-
stawi funkcjonariuszowi Policji dokumentu potwierdzającego posiadanie immunitetu, 
wówczas postępowanie mandatowe odbywa się na ogólnych zasadach uregulowanych 
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Odnosząc się z kolei do kwestii ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez sę-
dziów i prokuratorów należy wyjaśnić, że immunitet sędziowski i prokuratorski w za-
kresie wykroczeń ma charakter materialny. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 98, 
poz. 1070, z późn. zm.) oraz z art. 54a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokura-
turze (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) sędziowie i prokuratorzy 
za wykroczenia odpowiadają wyłącznie dyscyplinarnie.

Uwzględniając powyższe, należy wskazać, że w obowiązującym stanie prawnym 
funkcjonariusz Policji nie może nałożyć mandatu karnego na sprawcę wykroczenia, 
w tym również wykroczenia drogowego, gdy poweźmie informację, iż osobą taką jest 
posiadający immunitet materialny sędzia lub prokurator.

W sytuacji nieokazania funkcjonariuszowi Policji dokumentu stwierdzającego po-
siadanie immunitetu przez sędziego lub prokuratora, nałożenie mandatu za popełnio-
ne wykroczenie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania mandatowego 
określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedstawiając powyższe jednocześnie informuję, że udzielenie odpowiedzi na te-
mat liczby mandatów karnych nałożonych w latach 2008–2012 na posłów, senatorów, 
sędziów oraz prokuratorów za wykroczenia drogowe nie jest możliwe, gdyż zgodnie 
z zarządzeniem nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 roku 
w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. 
KGP z 2011 roku Nr 8, poz. 57) takie dane nie są gromadzone.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie stosowania przez polskie instytucje 

i służby, takie jak Policja, ABW i inne, przesłuchiwania świadków i podejrza-
nych w godzinach nocnych, to jest w godzinach pomiędzy 19.00 a 6.00.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pyta-
niami:

1. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze świadków w godzinach od 19.00 do 6.00?

2. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze podejrzanych w godzinach od 19.00 do 6.00?

W odpowiedzi proszę uwzględnić także przypadki, gdy przesłuchanie 
rozpoczynało się przed godziną 19.00 i było po niej kontynuowane.

Z poważaniem 
Maciej Klima

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 20 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie proszę o udzielenie prolongaty odpowiedzi na oświadczenie senatora Ma-

cieja Klimy złożone podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r.
Prośba wynika z oczekiwania na materiały z właściwych urzędów. Zapewniam, że 

odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Cichocki
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Oddowiedd 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 6 marca 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-25-979/13 dotyczącego oświadczenia złożonego 

przez senatora Macieja Klimę uprzejmie wyjaśniam, że procesowa czynność przesłu-
chania nie jest obwarowana dopuszczalnym czasem jej rozpoczęcia i zakończenia. 
Takie ograniczenie ustawodawca nałożył odnośnie do przeszukania, które w porze 
nocnej może być dokonane zgodnie z warunkami określonymi w art. 221 kpk. Należy 
jednak podkreślić, że czynności procesowe wykonywane w porze nocnej stanowią sy-
tuację wyjątkową, wynikającą z konieczności zagwarantowania celów postępowania 
karnego. W przypadku przesłuchiwanych świadków ewentualna późna godzina rozpo-
częcia lub zakończenia czynności najczęściej związana była z:

– przyjmowaniem obszernego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i prośbą 
świadka o kontynuowanie czynności bez jej przerywania;

– ekonomiką procesową;
– uwzględnieniem najmniejszej dolegliwości dla osoby, której przesłuchanie miało 

istotne znaczenie dowodowe dla prowadzonego postępowania karnego (np. póź-
na godzina czynności proponowana była przez samego świadka jako najbardziej 
dogodna z uwagi na charakter jego pracy zawodowej lub inne ograniczenia cza-
sowe).

Z kolei przesłuchania podejrzanych w godzinach nocnych związane były z:
– przeprowadzanymi równolegle realizacjami procesowymi (w dniu przesłuchania);
– bieżącą potrzebą szybkiego zgromadzenia materiału dowodowego pozwalającego 

na wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania.

Informuję również, że pion postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego w latach 2008–2012:

– rozpoczął 109 przesłuchań świadków po godzinie 19,00 (2008 r. – 20, 2009 r. 
– 18; 2010 r. – 18; 2011 r. – 22; 2012 r. – 31), a także rozpoczął 30 przesłu-
chań świadków przed godziną 19,00, które były kontynuowane po tej godzinie 
(2009 r. – 15; 2010 r. – 1, 2011 r. – 8, 2012 r. – 6);

– rozpoczął 25 przesłuchań podejrzanych po godzinie 19,00 (2008 r. – 2, 2009 r. 
– 10; 2010 r. – 8; 2011 r. – 5), a także rozpoczął 3 przesłuchania podejrzanych 
przed godziną 19,00, które były kontynuowane po tej godzinie (2011 r. – 2, 
2012 r. – 1).

Należy przy tym zauważyć, że ogólna ilość przeprowadzonych w ABW przesłuchań 
świadków i podejrzanych w omawianym okresie wynosiła odpowiednio 40979 i 2526.

Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne nie prowadzą statystyk w zakresie wskazanym w przedmiotowym oświadczeniu.

Bartłomiej Sienkiewicz
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie stosowania przez prokuraturę przesłu-

chiwania świadków i podejrzanych w godzinach nocnych, to jest w godzi-
nach pomiędzy 19.00 a 6.00.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pyta-
niami:

1. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze świadków w godzinach od 19.00 do 6.00?

2. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze podejrzanych w godzinach od 19.00 do 6.00?

W odpowiedzi proszę uwzględnić także przypadki, gdy przesłuchanie 
rozpoczynało się przed godziną 19.00 i było po niej kontynuowane.

Z poważaniem 
Maciej Klima

Oddowiedd�

Warszawa, 5.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Macieja Klimę podczas 

25. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 stycznia 2013 r., uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych są gromadzo-
ne przez Ministerstwo Sprawiedliwości według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, 
struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju. Informacje te pozyskiwane 
są na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 
Nr 89, poz. 439 ze zm.).

Terminy przesłuchań przez prokuratorów świadków i podejrzanych w toku postę-
powania przygotowawczego nie stanowią wyodrębnionej kategorii statystycznej i Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości nie dysponuje danymi w tym zakresie.

W związku z tym nie jest możliwe przedstawienie informacji o ilości osób prze-
słuchanych w poszczególnych latach, w okresie od 2008 r. do 2012 r., w charakterze 
świadków i podejrzanych w godzinach od 19.00 do 6.00.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam się do Pana w sprawie stosowania przez prokuraturę przesłu-

chiwania świadków i podejrzanych w godzinach nocnych, to jest w godzi-
nach pomiędzy 19.00 a 6.00.

W związku z tym zwracam się do Pana Prokuratora z następującymi 
pytaniami:

1. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze świadków w godzinach od 19.00 do 6.00?

2. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. 
do 2012 r. w charakterze podejrzanych w godzinach od 19.00 do 6.00?

W odpowiedzi proszę uwzględnić także przypadki, gdy przesłuchanie 
rozpoczynało się przed godziną 19.00 i było po niej kontynuowane.

Z poważaniem 
Maciej Klima

Oddowiedd�

Warszawa, 18.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) oraz przepisu 
art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej 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 pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Macieja 
Klimę na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r., zawierające pytania:

1. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 do 2012 r. 
w charakterze świadków w godzinach od 19.00 do 6.00?

2. Ile osób przesłuchiwano w poszczególnych latach w okresie od 2008 r. do 2012 r. 
w charakterze podejrzanych w godzinach od 19.00 do 6.00?

Odpowiedź na tak sformułowane pytania nie jest możliwa. Prokuratura nie pro-
wadzi statystyk dotyczących czasu przeprowadzania czynności procesowych. Doko-
nanie miarodajnych ustaleń wymagałoby dokonania analiz akt ogromnej ilości spraw 
karnych. Tytułem przykładu można podać, że tylko w roku 2011 w powszechnych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano 1.189.666 takich spraw. 
W tym samym czasie zakończono postępowania przygotowawcze przeciwko 560.949 
podejrzanym. Dane za rok 2012 nie zostały jeszcze przetworzone.

Dodać należy, że nie wszystkie akta spraw karnych znajdują się w prokuraturze. 
W szczególności w przypadku skierowania do sądu aktu oskarżenia, bądź innego ro-
dzaju wniosku, akta sprawy przekazywane są temu organowi.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania zadane w oświadczeniu byłoby więc ogromnym 
przedsięwzięciem, wymagającym pracy bardzo wielu osób, a przydatność zebranych 
danych dla poprawy pracy prokuratury uznać należy za dalece wątpliwą.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Określony w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług katalog 
zwolnień przewiduje, że z podatku VAT zwolnione są między innymi „usłu-
gi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowa-
niu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone w ramach wykonywania 
zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa”, 
a także „zawodów medycznych o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

Przytoczony zapis rodzi problemy interpretacyjne w zakresie możliwości 
zaliczenia określonych usług do zwolnionych z podatku VAT. Wątpliwości 
dotyczą w szczególności usług z zakresu prowadzenia badań i profilaktyki. 
Wyjaśnieniu wątpliwości nie sprzyja praktyka interpretacyjna organów po-
datkowych, które dosyć często zajmują niejednolite stanowiska. Jak podkreś- 
la Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce, opisany stan rzeczy 
powoduje trudność w jednoznacznym rozstrzygnięciu, czy usługa polegają-
ca na przeprowadzeniu badania psychologicznego kierowcy powinna zostać 
objęta wskazanym zwolnieniem. Podkreślić wypada, że w ocenie stowa-
rzyszenia działalność ta nosi znamiona poradnictwa i edukacji służących 
zachowaniu zdrowia – w tym przypadku zdrowia psychicznego – z zatem 
mieści się w obszarze profilaktyki psychologicznej i jako taka powinna być 
objęta przedmiotowym zwolnieniem podatkowym.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie 
zasadności doprecyzowania przepisu wyrażonego w art. 43 ust. 1 pkt 19 
przytoczonej na wstępie ustawy poprzez jednoznaczne wskazanie, że pod 
pojęciem „profilaktyki zdrowia” rozumieć należy w szczególności działalność 
diagnostyczno-orzeczniczą.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r. Nr BPS/043- 

-25-982/13 oświadczenia Pana Senatora Ryszarda Knosali dotyczącego traktowania 
na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej „ustawa o VAT” – usług przeprowadza-
nia badań psychologicznych kierowców, pragnę uprzejmie przedstawić następujące 
stanowisko.

Analizując problematykę poruszoną w niniejszym oświadczeniu należy wskazać, że 
przepisy ustawy o VAT muszą pozostawać w zgodzie z systemem podatku od wartości 
dodanej w Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska od dnia przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej jest związana postanowieniami traktatów założycielskich i aktów przyjętych 
przez jej instytucje. Ustawodawstwa państw członkowskich podlegają bowiem ścisłej 
harmonizacji w zakresie konstrukcji systemu podatku od wartości dodanej (w Polsce 
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funkcjonujący jako podatek od towarów i usług), co oznacza, iż są one zobowiązane 
do przestrzegania zgodności krajowych uregulowań w zakresie opodatkowania tym 
podatkiem z przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności z przepisami dyrek-
tywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Na wstępie rozważań przywołania wymaga art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie 
z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna 
dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę 
towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel 
(art. 7 ust. 1 ww. ustawy), natomiast za świadczenie usług uznaje się każde świadcze-
nie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności w sytuacji, 
gdy są one dokonywane przez podatników tego podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tejże 
ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, 
o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działal-
ność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usłu-
godawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także 
działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność zosta-
ła wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania 
czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności 
polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych 
w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc się do poruszonej w oświadczeniu propozycji zmiany obowiązującego 
porządku prawnego poprzez objęcie zwolnieniem z opodatkowania VAT transakcji 
związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców, określoną jako 
działalność diagnostyczno-orzeczniczą mieszczącą się, zdaniem Pana Senatora, w po-
jęciu profilaktyki zdrowotnej, na wstępie zauważenia wymaga, że zwolnienia z opo-
datkowania mają charakter szczególny i ich stosowanie, jako odstępstwo od zasady 
powszechności, może mieć miejsce jedynie w odniesieniu do towarów i usług, które 
są wymienione w tytule IX cytowanej powyżej dyrektywy 2006/112/WE Rady. Na 
gruncie przepisów unijnych nie ma zatem podstaw do dowolnego kształtowania przez 
państwa członkowskie zwolnień od podatku od wartości dodanej.

Na gruncie regulacji dotyczących kategorii zwolnień odnoszących się do usług opie-
ki medycznej mających zastosowanie w niniejszej sprawie przywołać należy art. 132 
ust. 1 lit. c) ww. dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie 
zostały zobligowane do wprowadzenia do swoich porządków prawnych zwolnienia 
z opodatkowania świadczeń opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i para-
medycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Przepis ten, z uwzględnieniem wskazówek dotyczących jego interpretacji wynika-
jących z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, został zaimplementowany do 
polskiego porządku prawnego przybierając formę nadaną przepisem art. 43 ust. 1 
pkt 19 ww. ustawy, który stanowi, iż zwolnieniem z podatku są objęte usługi świad-
czone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i po-
łożnej, medycznych, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz psychologa, 
które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Z przywołanych powyżej regulacji płynie jednoznaczna konkluzja, że samo wyko-
nanie usługi mieszczącej się w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia nie jest ele-
mentem wystarczającym do zastosowania zwolnienia. Istotny jest bowiem cel w jakim 
usługa ta została wykonana.

Należy w tym miejscu przywołać tezy wyroku C-307/01 w sprawie d’Ambrumenil, 
w którym Trybunał podkreślił, że „Jeżeli chodzi o pojęcie świadczenia opieki medycz-
nej (…) pojęcia tego nie można poddać wykładni, która obejmuje świadczenia medycz-
ne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej 
oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych” 
(por. pkt 57 wyroku).
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Z kolei wypowiadając się w kwestii zwolnienia od podatku usług polegających na 
wydawaniu zaświadczeń medycznych określających stan zdrowia Trybunał stwierdza, 
że „to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunku-
je jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna po-
zwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzy-
manie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem 
decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (…) nie ma zastosowania 
do tej usługi” (por. pkt 60 wyroku).

„W przypadku gdy usługa polega na sporządzeniu raportu biegłego lekarza, jasnym 
jest, że chociaż realizacja tej usługi wymaga kwalifikacji medycznych osoby, która ją 
wykonuje oraz może obejmować działania, które są typowe dla zawodu lekarza, na 
przykład badanie fizyczne pacjenta lub analizę historii jego choroby, głównym celem tej 
usługi nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, osoby, której 
dotyczy ten raport. Taka usługa, której celem jest dostarczenie odpowiedzi na pytania 
określone we wniosku o sporządzenie raportu, realizowana jest po to, aby umożliwić 
osobie trzeciej podjęcie decyzji, która wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla za-
interesowanej osoby lub innych osób” (por. pkt 61 wyroku). W dalszej części wyroku 
Trybunał wyjaśnił: „W odniesieniu do usług polegających na wydawaniu zaświad-
czeń medycznych dotyczących kondycji zdrowia (…) konieczne jest uwzględnienie kon-
tekstu, w jakim usługi te są realizowane w celu określenia ich podstawowego celu. 
W przypadku gdy tego rodzaju zaświadczenia są wymagane przez osobę trzecią jako 
wstępny warunek wykonywania przez daną osobę konkretnej działalności zawodowej 
lub realizacji pewnych działań wymagających dobrego stanu zdrowia, podstawowym 
celem świadczonej przez lekarza usługi jest dostarczenie tej osobie trzeciej niezbędnego 
elementu dla pojęcia decyzji”. Trybunał konstatuje przy tym, że podstawowym celem 
tego rodzaju usług medycznych nie jest ochrona zdrowia osób, które pragną reali-
zować pewne działania, a zatem nie mogą zostać one objęte ww. zwolnieniem (por. 
pkt 63 i 64 ww. wyroku).

W kontekście powyższych rozważań należy przede wszystkich odpowiedzieć na 
pytanie, czy usługi będące przedmiotem oświadczenia Pana Senatora spełniają przed-
stawione powyżej wymogi. Z analizy przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. usta-
wy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) wynika, że celem 
przeprowadzanych na jej podstawie badań psychologicznych jest wydanie orzecze-
nia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojaz-
dem. Istotą tych badań jest zatem dostarczenie uprawnionym podmiotom informacji 
i stwierdzenie na jej podstawie, czy osoba poddana badaniom spełnia warunki do 
uzyskania prawa jazdy bądź do wykonywania określonej działalności zawodowej (pra-
cy na stanowisku kierowcy), a więc ma przede wszystkim na celu uzyskanie bądź 
utrzymanie pewnego uprawnienia.

Skoro zatem głównym celem takich badań nie jest profilaktyka, zachowanie, rato-
wanie, przywracanie ani poprawia zdrowia, nie jest spełniona podstawowa przesłanka 
do zastosowania omawianego zwolnienia od podatku od towarów i usług. Okoliczność 
wykonywania tychże usług przed podmioty spełniające przesłanki podmiotowe do za-
stosowania zwolnienia z VAT (wykwalifikowanych psychologów) nie jest zatem wystar-
czająca. Reasumując, ze względu na niespełnienie przewidzianych prawem przesła-
nek o charakterze przedmiotowym, usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową 
stawką VAT.

Powyższe rozważania znajdują również potwierdzenie w orzecznictwie krajowym. 
W podobnym do będącego przedmiotem niniejszych rozważań stanie faktycznym 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. zapadł Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach, sygn. akt I SA/Ke 130/12. W wyroku tym Sąd dodatkowo odniósł się do 
sytuacji w której wykonywane badania mogą w pewnych przypadkach ujawniać zabu-
rzenia neurologiczne i w konsekwencji służyć diagnostyce i leczeniu stwierdzając, że 
nie jest to jednak głównym celem badań, bowiem pomiędzy świadczeniem skarżącej 
a wskazanym ewentualnym rezultatem zachodzi tylko związek pośredni. Sąd odwołał 
się przy tym do orzecznictwa Trybunału, który zwracał uwagę, że cel terapeutyczny 
musi być bezpośredni nie hipotetyczny. W wyroku C-86/09 (Future Health Techno-
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logies Ltd) Trybunał wskazał, że usługi związane z bankiem krwi pępowinowej no-
worodka w celu przyszłego wykorzystywania w celach terapeutycznych, które mają 
zagwarantować, że środek będzie dostępny w celu leczenia medycznego w hipotetycz-
nej sytuacji, jako niezwiązane z aktualnym celem terapeutycznym, ale hipotetycznym 
nie są objęte zakresem pojęcia świadczenia opieki medycznej z art. 132 ust. 1 lit. c 
dyrektywy. Podobnie w wyroku w sprawie C-262/08 Copy Gene Trybunał uznał, że 
zwolnienie nie może być zastosowane, w sytuacji kiedy to przesłanki warunkujące 
zwolnienie mogą się nigdy nie ziścić. Z powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny 
wywodzi a contrario, że zwolnienie można zastosować tylko i wyłącznie w sytuacji, 
kiedy przesłanki je warunkujące są pewne. Zatem ewentualność ujawnienia zaburzeń 
neurologicznych nie może decydować, że badania psychologiczne służące ocenie pre-
dyspozycji do wykonywania określonego zawodu są świadczeniem medycznym i objęte 
zwolnieniem. Ponadto Sąd, wskazując na ww. wyrok w sprawie C-307/01, reasumuje 
za Trybunałem, że jakkolwiek specjalistyczny medyczny raport może pośrednio przy-
czynić się do ochrony zdrowia poprzez wykrycie problemu zdrowotnego, to główny cel 
usług tego typu polega na spełnieniu prawnego lub umownego warunku wymaganego 
przez inne podmioty w ramach procesu podejmowania decyzji i taka usługa medyczna 
nie może korzystać ze zwolnienia.

Mając na względzie przedstawione powyżej regulacje uprzejmie informuję, iż nie 
znajduję uzasadnienia dla podejmowania działań legislacyjnych w kierunku zmiany 
obecnie obowiązujących przepisów w zakresie objęcia zwolnieniem z opodatkowania 
podatkiem VAT wskazanych usług.

Odnosząc się do podniesionej w oświadczeniu kwestii niepewności płynącej z nie-
jednolitych stanowisk organów podatkowych w omawianym przedmiocie uprzejmie in-
formuję, iż na chwilę obecną nie są mi znane przypadki indywidualnych rozstrzygnięć 
odbiegających od przedstawionych powyżej wywodów. Analiza wydanych dotychczas 
w tym zakresie – na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – interpretacji indywidualnych pra-
wa podatkowego nie wskazuje na występowanie rozbieżności. Niemniej jednak jeżeli 
istotnie w toku prowadzonych analiz pojawią się na tym polu odmienne rozstrzygnię-
cia, podejmę stosowne działania mające na celu ich wyeliminowanie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

W ustawie o ochronie przyrody zapisano ogólny wymóg dotyczący uzy-
skania zezwolenia na dokonanie wycinki drzew lub krzewów. Przepisowi 
temu towarzyszą liczne wyjątki określone zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy, 
ale w przedmiotowym katalogu wyjątków nie przewidziano możliwości od-
stąpienia od wymogu uzyskania zezwolenia w przypadku, gdy zachodzi 
stan wyższej konieczności powodujący pilną potrzebę usunięcia drzew lub 
krzewów. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy drze-
wo zostało uszkodzone – na przykład wskutek burzy, wichury – i stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia bądź mienia.

Zdarzały się już przypadki, że właściciele danej nieruchomości, chcąc jak 
najszybciej wyeliminować zagrożenie, decydowali się na dokonanie wycinki 
jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia. Działanie takie powodowało wymie-
rzenie kary administracyjnej, a postępowania sądowe kończyły się wyroka-
mi na niekorzyść ukaranych, bowiem sądy, opierając się na obowiązujących 
przepisach, nie miały podstaw prawnych do uwzględnienia nadzwyczajnych 
okoliczności, które mogłyby zaważyć na wyłączeniu bezprawności popełnio-
nego czynu. Opisany stan prawny, który stawia ochronę przyrody – w tym 
przypadku chodzi o pojedyncze drzewa lub krzewy – wyżej niż ludzkie zdro-
wie lub życie, nie może spotkać się z akceptacją.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na interesujące rozwiązanie zapisa-
ne w art. 40 ust. 2 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym „na terenach nie-
zabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa 
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, cał-
kowitego rozpadu”. Skoro zatem w tym miejscu prawo stawia ochronę ludzi 
i mienia wyżej aniżeli ochronę pomników przyrody, to tym bardziej właś-
ciwe jest ustanowienie takiej hierarchii w odniesieniu do zwykłych drzew 
lub krzewów. Proszę więc Pana Ministra o wprowadzenie do ustawy zmian 
w postulowanym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Oddowiedd�

Warszawa, 11.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali, przekazane przez Wi-

cemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 16.01.2013 r., znak: 
BPS/043-25-983/13, w sprawie usuwania drzew w stanach wyższej konieczności, 
w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Stanowisko w sdrawie oświadczenia senatora Ryszarda Knosali, 
drzekazanego dismem z dnia 16.01.2013 r., znak: BPS/043-25-983/13

Odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie usuwania 
drzew w stanie wyższej konieczności, uprzejmie przedkładam, co następuje.

Opisany w oświadczeniu problem, tj. brak regulacji prawnych w przypadku ko-
nieczności usunięcia drzew w stanie wyższej konieczności, jest mi znany i traktowany 
priorytetowo. W związku z czym w resorcie środowiska zostały rozpoczęte prace nad 
przygotowaniem projektu zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie 
ochrony zadrzewień i terenów zieleni, który ma na celu m.in. uregulowanie kwestii 
usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnienia procedur związa-
nych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Proponowane zmiany 
zostały opisane w projekcie założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług 
przez jednostki samorządu terytorialnego skierowanym do konsultacji społecznych 
i uzgodnień międzyresortowych, dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legisla-
cji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/101294/katalog/101301

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przed każdymi świętami powraca sprawa podatku VAT od przekaza-

nych w formie darowizny produktów żywnościowych. Tak było przed mi-
nionymi świętami Bożego Narodzenia, tak będzie również za trzy miesiące 
– przed Wielkanocą.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy spożywcze, którzy chcieliby przyłą-
czyć się do akcji „Świąteczna zbiórka żywności” i wesprzeć swoją darowizną 
biednych, muszą od przekazanych towarów odprowadzić VAT. W korzyst-
niejszej sytuacji są producenci żywności, którzy przekazując artykuły spo-
żywcze organizacjom pożytku publicznego, mogą skorzystać ze zwolnienia.

W grudniu w 540 miejscowościach Polski przeprowadzona została akcja 
„Świąteczna zbiórka żywności”. Była to zbiórka dla potrzebujących. Uczest-
niczyły w niej 32 banki żywności. W 339 sklepach można było oddać pro-
dukty spożywcze. Choć prośba o wsparcie biednych jest kierowana głównie 
do osób robiących zakupy, to mogą na nią odpowiedzieć także przedsiębior-
cy. Oni jednak, przyłączając się do takiej akcji, muszą uważać na VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co prawda od-
płatna dostawa towarów, ale pojęcie to obejmuje także niektóre dostawy 
nieodpłatne. Tak jest w przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby przeznaczyć 
należące do firmy towary na cele osobiste albo przekazać je komuś innemu, 
o ile przy nabyciu tych towarów w części lub w całości przysługiwało mu pra-
wo do odliczania VAT. Oznacza to, że przekazując nieodpłatnie np. żywność, 
przedsiębiorca powinien taką czynność opodatkować.

Specjalne zwolnienie dla producentów wspierających organizacje po-
żytku publicznego pozwala na przekazanie wyprodukowanej żywności bez 
konieczności naliczania podatku, chociaż na etapie nabycia przedsiębiorca 
dokonał odliczenia VAT. Żeby jednak bezpiecznie przekazać żywność, produ-
cenci muszą zwrócić uwagę na to, komu ją przekazują. Obowiązku nalicza-
nia podatku nie ma bowiem tylko wtedy, gdy darowizna trafia do organizacji 
pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie) i jest przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne. 
Taki status mają między innymi banki żywności.

Niestety z tej preferencji nie mogą skorzystać inni przedsiębiorcy, np. 
prowadzący sklepy. Zwolnienie zostało wprowadzone przy okazji noweliza-
cji ustawy o VAT w 2009 r., jednak jest ono niezgodne z regulacjami unijny-
mi. Chociaż weszło w życie w takim kształcie i obowiązuje cały czas, to jego 
zakres – pomimo postulatów organizacji pożytku publicznego – nie został 
rozszerzony o inne podmioty, które zajmują się dystrybucją żywności. Mamy 
więc taką sytuację, że nawet firmy prowadzące sklepy, które przyłączyły się 
do akcji „Świąteczna zbiórka żywności” i chciałyby same przekazać bied-
nym część swojego towaru, są zmuszone naliczyć od niego VAT.

Czy nie można by podjąć prac nad ujednoliceniem praktyk związanych 
ze zwolnieniami od opodatkowania wszystkich przedsiębiorców chcących 
brać udział w nieodpłatnym przekazywaniu żywności organizacjom poza-
rządowym?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do przesłanego przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r. znak: BPS/043-

-25-985/13 oświadczenia złożonego przez senatora Pana Stanisława Koguta podczas 
25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., a dotyczącego kwestii zwolnie-
nia od podatku od towarów i usług darowizn żywności, uprzejmie wyjaśniam.

Funkcjonowanie systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji, co oznacza, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w za-
kresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Z tych względów 
również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług powinny być zgodne 
z przepisami unijnymi, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda-
nej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.).

Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) nie zakładają – co do zasady 
– opodatkowania tym podatkiem darowizn towarów (w tym także darowizn artykułów 
żywnościowych na cele charytatywne). Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów 
i odpłatne świadczenie usług. Jednakże na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy 
nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębior-
stwa, w szczególności wszelkie darowizny, stanowią odpłatną dostawę towarów podle-
gającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko wówczas, gdy podat-
nikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego przy nabyciu tych towarów, w całości lub w części.

Przyjęte w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług rozwiązanie wy-
nika z podstawowych zasad tego podatku (tj. powszechności opodatkowania i jego 
neutralności) oraz z samej konstrukcji podatku VAT, opierającej się w istocie na 
opodatkowaniu konsumpcji, jak również z uregulowań zawartych w ww. dyrektywie 
2006/112/WE.

Należy ponadto podkreślić, że zarówno w świetle przepisów ww. dyrektywy, jak 
i przepisów cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, przy darowiznach towarów, 
w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, określenie pod-
stawy opodatkowania następuje na szczególnych zasadach. Zgodnie z art. 29 ust. 10 
ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest w takim przypadku cena nabycia towarów 
(bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie 
dostawy tych towarów. Odniesienie się w ww. przepisie do ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia, określonych w momencie podlegającego opodatkowaniu zdarzenia ozna-
cza, że podatnicy mają możliwość kształtowania wartości przekazywanych towarów 
w oparciu o realne uwarunkowania gospodarcze w każdym konkretnym przypadku. 
W przypadku zatem dokonywania darowizny żywności, określając podstawę opodat-
kowania VAT, podatnicy mogą uaktualnić np. cenę nabycia towarów będących przed-
miotem darowizny, co oznacza, że nawet przy towarach pełnowartościowych, określa 
się ich realną wartość uwzględniającą np. upływający wkrótce termin przydatności do 
spożycia.

W tym kontekście system VAT umożliwiający realny wpływ na określenie wartości 
darowanych artykułów żywnościowych, w powiązaniu z możliwością odliczenia podat-
ku naliczonego przy zakupie tych towarów, nie powinien stanowić bariery ogranicza-
jącej przekazywanie żywności na rzecz potrzebujących.
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Niezależnie od tego zauważyć należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy 
o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od podatku podlega dokonywana przez pro-
ducenta darowizna towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem 
określonych w tym przepisie napojów alkoholowych, jeżeli są one przekazywane na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele dzia-
łalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Mając jednak na uwadze to, że rozszerzanie zakresu zwolnień od podatku nie 
znajduje podstaw w przepisach ww. dyrektywy VAT, obecnie nie przewiduje się pod-
jęcia prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług dotyczącej zwolnienia od podatku darowizn żywności dokonywanej przez dys-
trybutorów (np. przedsiębiorców prowadzących sklepy). Nie oznacza to bynajmniej, 
że kwestia ta, mająca szczególny wymiar społeczny, nie jest analizowana, również 
w kontekście zgłaszanych wniosków i uwag w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z raportu za rok 2012 sporządzonego przez rzecznika ubezpieczonych 

wynika, że w Polsce przybywa skarg w sprawie oferowanych przez banki 
ubezpieczeń, tak zwanych bancassurance, powiązanych na przykład z umo-
wami kredytowymi. Zdaniem rzecznika ubezpieczonych problem wynika 
między innymi z łączenia przez banki roli pośrednika ubezpieczeniowego 
i ubezpieczającego. W ostatnich latach zwielokrotnieniu uległa liczba skarg 
związanych z ubezpieczeniami kredytobiorców, ubezpieczeniami związa-
nymi z kredytem, ubezpieczeniami dla posiadaczy rachunków bankowych 
i kart płatniczych oraz innych produktów. W przywołanym raporcie napisa-
no, że „analiza skarg wniesionych do rzecznika ubezpieczonych w ostatnich 
miesiącach dowodzi, iż kwestie związane z bancassurance w dalszym ciągu 
przysparzają konsumentom wielu problemów, a ubezpieczenia oferowane 
za pośrednictwem banków i innych zbliżonych podmiotów zdecydowanie za 
często nie spełniają przewidzianych dla nich funkcji”.

W dokumencie wskazano, że czasami banki są powiązane kapitałowo 
z zakładami ubezpieczeń. W takim przypadku banki są żywotnie zaintere-
sowane tym, by ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia na jak 
najgorszych warunkach, a w razie zgłoszenia przez niego lub jego spadko-
bierców roszczeń − tym, by roszczenie zostało oddalone, względnie zostało 
wypłacone jak najniższe świadczenie.

Według rzecznika ubezpieczonych podstawowym problemem, z jakim 
borykają się skarżący, jest na przykład odmowa zapłaty przez ubezpie-
czyciela świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie w przypadku zgonu 
kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) w wyniku choroby, która zdaniem zakładu 
ubezpieczeń istniała jeszcze przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 
Ubezpieczyciele powołują się na postanowienia zawarte w umowie ubezpie-
czenia, które wyłączają ich odpowiedzialność.

Rzecznik ubezpieczonych zwraca uwagę, że stosowane w umowach 
klauzule dają ubezpieczycielom prawo odmowy świadczenia również 
w przypadku, gdy przed przystąpieniem do umowy choroba nie dawała ob-
jawów, a ubezpieczony nie wiedział o jej istnieniu. W aneksie zaznaczono, 
że niektóre z postanowień przyznają przy tym ubezpieczycielowi prawo do 
subiektywnej oceny tego, czy ubezpieczony powinien był wiedzieć w chwili 
przystępowania do ubezpieczenia o istnieniu niezdiagnozowanej wówczas 
choroby.

Inny problem wskazany w skargach wiąże się ze sposobem ustalania 
przez zakład ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego, czy zgon 
osoby ubezpieczonej nastąpił w wyniku lub w związku z chorobami, które 
były leczone przed objęciem jej ochroną ubezpieczeniową.

Wątpliwości rzecznika budzi między innymi powszechna – zdaniem urzę-
du – praktyka zakładów ubezpieczeń, które rezygnują w ubezpieczeniach 
grupowych z przeprowadzenia nawet uproszczonego wywiadu medycznego, 
który ma na celu ustalenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Ubezpieczyciele 
zastrzegają jednak w treści umów swój brak odpowiedzialności, jeśli przy-
czyny wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego istniały przed chwilą po-
wstania ochrony ubezpieczeniowej.

Chcę zapytać, czy Ministerstwo Finansów po zapoznaniu się z rapor-
tem rzecznika ubezpieczonych podejmie działania, a jeśli tak, to jakie, 
w celu ograniczenia występowania omówionych przeze mnie niekorzyst-
nych praktyk.

Czy do Ministerstwa Finansów docierały wcześniej informacje na temat 
występowania podobnych praktyk i czy jest prowadzone jakiekolwiek zesta-
wienie bądź wykaz banków, w których dochodziło do zawierania tego typu 
ubezpieczeń na krzywdzących dla kredytobiorcy warunkach?

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd�

Warszawa, 13 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Koguta 

podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. w sprawie negatywnych 
zjawisk wskazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych w Raporcie „Ubezpieczenia na 
życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym”, proszę o przyjęcie następują-
cych wyjaśnień.

Odpowiadając na pytanie dotyczące podjęcia przez Ministerstwo Finansów działań 
w celu ograniczenia występowania niekorzystnych praktyk wskazanych w Raporcie 
Rzecznika Ubezpieczonych, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów dokład-
nie przeanalizowało przedmiotowy Raport i przekazało Rzecznikowi swoje stanowi-
sko. Ministerstwo Finansów podziela większość tez zawartych w Raporcie oraz uznaje 
za konieczne podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania niekorzystnych 
zjawisk. W opinii Ministerstwa Finansów problemy wskazane w Raporcie wymagają 
działań wielotorowych, w tym przede wszystkich podniesienia standardów postępowa-
nia w zakresie zawierania umów ubezpieczenia, a także działań nadzorczych, działań 
instytucji właściwych w sprawach konsumentów oraz zmiany regulacji prawnych.

Między innymi na skutek tez zawartych w Raporcie Rzecznika oraz wniosku Prze-
wodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęto prace nad wprowadzeniem 
odpowiednich zmian legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń na życie o charakterze 
inwestycyjnym. Dotychczas załącznik do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66, z późn. zm.) wśród ubezpie-
czeń na życie wyróżnia jedynie ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Pojawił się zatem problem z rozróżnieniem i prawidłowym 
klasyfikowaniem ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń 
jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego 
świadczenia bazowego (tzw. produktów strukturyzowanych). Ministerstwo Finansów 
planuje doprecyzowanie załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w za-
kresie klasyfikowania tych produktów, poprzez stworzenie możliwości przyporządko-
wania ich do grupy 3 działu I (Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym). 
Analizuje się również możliwość objęcia powyższych produktów podatkiem od docho-
dów kapitałowych.

Ponadto, należy wskazać, iż w zakresie podniesienia ochrony konsumentów ryn-
ku finansowego Komisja Europejska przedstawiła projekty aktów prawnych UE, któ-
re będą musiały być implementowane do krajowego porządku prawnego: dyrektywa 
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2), rozporządzenie w sprawie pakietu 
sprzedaży detalicznych produktów inwestycyjnych (PRiPS) oraz dyrektywa w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFID). Dyrektywa IMD2 określa m.in. dodatkowe 
wymogi w zakresie ochrony klientów w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych. W szczególności na uwagę zasługuje art. 25 ust. 1 projektu dyrek-
tywy IMD2, według którego pośrednicy ubezpieczeniowi zobowiązani są do polecania 
klientom produktów, które są dla nich odpowiednie, w oparciu o uzyskane informacje 
na temat wiedzy i doświadczenia klienta, a także sytuacji finansowej i celów inwesty-
cyjnych klienta. Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 projektu PRiPS osoby 
oferujące ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zobo-
wiązane są do udzielania informacji w formie przekazania tzw. dokumentu o kluczo-
wych informacjach (Key Information document). Dokument będzie zawierał informacje 
m.in. o nazwie samego produktu wraz z objaśnieniem jego specyfiki oraz adresatów, 
możliwym ryzyku i stopie zwrotu, wszelkich związanych z produktem inwestycyjnym 
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kosztach, jak również możliwości, warunkach i konsekwencjach rozwiązania umowy. 
Należy również nadmienić, iż art. 6 ust. 1 projektu PRiPS zobowiązuje, aby dokument 
ten był uczciwy, jasny i niewprowadzający w błąd.

Należy zauważyć, iż w zakresie problematyki dystrybucji ubezpieczeń przez ban-
ki (tzw. bancassurance), w grudniu 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikowała 
również Raport „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”. Wnioski wynikające 
z tego Raportu były przedmiotem prac działającej przy Ministrze Finansów Grupy ro-
boczej ds. ubezpieczeń gospodarczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Na posie-
dzeniu tej Grupy Związek Banków Polskich (przy pomocy Polskiej Izby Ubezpieczeń) 
zobowiązał się przygotować odpowiednie rekomendacje mające na celu ograniczenia 
negatywnych zjawisk w segmencie bancassurance. Dotychczas przygotowano trzy 
dokumenty tego typu: pierwsza „Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku 
bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami ban-
kowymi” (weszła w życie w dniu 1 listopada 2009 r.), druga „Rekomendacja w spra-
wie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produkta-
mi bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie” (weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r.) 
oraz „III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakre-
sie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” (weszła w życie 
w dniu 1 stycznia 2013 r.). Z uwagi na termin wejścia w życie III Rekomendacji za 
wcześnie jeszcze o ocenę jej wpływu na rynek bancassurance w zakresie ubezpieczeń 
o charakterze inwestycyjnym.

Ministerstwo Finansów dostrzega problem prawidłowego funkcjonowania instytu-
cji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wykorzystywanej do dystrybucji ubez-
pieczeń przez banki. Ubezpieczenia na cudzy rachunek zostały określone w art. 808 
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „ubezpieczający może zawrzeć umo-
wę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wska-
zany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpiecze-
nia”. W tego typu umowach banki występują w roli ubezpieczającego. Banki zawierają 
w imieniu własnym umowy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń, na podstawie 
których osobami ubezpieczonymi są klienci banków. W ocenie Ministerstwa Finansów 
obecne regulacje kodeksowe dotyczące ubezpieczenia na cudzy rachunek w niewy-
starczający sposób zabezpieczają interesy ubezpieczonych. Biorąc pod uwagę możliwy 
sposób wykorzystywania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek przez instytucje 
finansowe (np. bank jako ubezpieczający powiązany kapitałowo z zakładem ubezpie-
czeń i osiągający z tego korzyści finansowe może nie być zainteresowany reprezento-
waniem interesów osób ubezpieczonych) istotne wydaje się wzmocnienie praw osób 
ubezpieczonych. W ocenie Ministerstwa Finansów problemy pojawiające się w zakre-
sie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek wynikają m.in. z braku odpowiednich 
regulacji w Kodeksie cywilnym. W konsekwencji jest planowane wystąpienie do Mini-
stra Sprawiedliwości w sprawie problemów dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń 
na cudzy rachunek oraz rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu 
zmianę Kodeksu cywilnego.

Odnosząc się do pytania dotyczącego prowadzenia zestawienia lub wykazu ban-
ków, w których dochodziło do zawierania umów ubezpieczenia na krzywdzących dla 
kredytobiorcy warunkach, proszę zauważyć, że Ministerstwo Finansów nie posiada 
kompetencji kontrolnych oraz nadzorczych w odniesieniu do podmiotów rynku finan-
sowego. W związku z tym Ministerstwo Finansów nie prowadzi takich zestawień lub 
wykazów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk



25. posiedzenie Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r.170

Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Od co najmniej dwóch lat po polskich powiatach krąży pytanie o przy-

szłość powiatowych urzędów pracy i kształtowanie nowego modelu aktywi-
zacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Kilkanaście dni temu lokalne ma-
łopolskie media podały wiadomość o tym, że rząd przymierza się do likwi-
dacji powiatowych urzędów pracy. Z artykułu można dowiedzieć się także, 
iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie na polski 
rynek modelu angielskiego, czyli rozwiązań publiczno-prywatnych, zgodnie 
z którymi poszukiwaniem pracy dla bezrobotnych zajmą się organizacje spo-
łeczne, firmy, doradcy zawodowi. System taki będzie testowany m.in. w No-
wym Sączu.

W ramach projektu „Express do zatrudnienia” w kilku powiatach Ma-
łopolski zostanie przeprowadzony pilotaż, który pozwoli na sprawdzenie, 
jak wypracowany model sprawdza się w praktyce. Urzędy pracy przekażą 
prywatnej firmie wybranej w przetargu opiekę nad tysiącem osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne. Zadaniem wyłonionego w przetargu operatora, czy-
li agencji zatrudnienia, będzie znalezienie pracy dla jak największej liczby 
osób spośród tysiąca bezrobotnych. Kwota, którą otrzyma firma szukająca 
pracy dla bezrobotnych, będzie zależna od tego, ile osób znajdzie zatrud-
nienie i jak długo utrzyma tę pracę. Im więcej osób bezrobotnych zostanie 
zatrudnionych, im dłużej będą one pracować, tym więcej pieniędzy otrzyma 
operator programu.

Wojewódzki urząd pracy ustala obecnie szczegółowe warunki umowy 
dla zwycięzcy przetargu oraz metody kontroli jego osiągnięć. Przetarg ma 
być ogłoszony w maju lub czerwcu przyszłego roku, dzięki czemu od wrześ-
nia 2013 r. wyłoniona w nim firma przystąpi do szukania pracy dla bezrobot-
nych. Na realizację programu przeznaczone jest 12 milionów zł.

Chcę zapytać, czy według Pana Ministra odpowiedni jest termin, jaki 
został wybrany na przeprowadzenie tego typu eksperymentu. Czy czas kry-
zysu gospodarczego w Europie, który zdaniem analityków najdotkliwiej mo-
żemy odczuć w Polsce w roku 2013, sprzyja przeprowadzaniu tak dużych 
zmian w systemie aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy? Czy efekty 
przeprowadzonego w tak trudnym czasie eksperymentu będą według Pana 
Ministra miarodajne?

Chcę zapytać również o to, jaki jest pomysł w sprawie zagospodarowa-
nia potencjału wysoko wykwalifikowanych urzędników pracujących w po-
wiatowych urzędach pracy. Jak informują media, na skutek proponowanych 
zmian nawet 30% z nich może stracić zatrudnienie. Wiemy przecież, że samo-
rządy powiatowe nie są w stanie przejąć takiej liczby zwalnianych z powia-
towych urzędów pracy specjalistów. Dla takiego powiatu jak miasto Nowy 
Sącz będzie to duży problem, gdyż na terenie miasta działają dwa powiato-
we urzędy pracy: dla miasta Nowego Sącza i dla powiatu nowosądeckiego 
ziemskiego.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oddowiedd 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 13.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-987/13, dotyczącym oświadczenia 
senatorskiego Pana Stanisława Koguta w sprawie przyszłości powiatowych urzędów 
pracy i kształtowania nowego modelu aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy, 
uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ma podstaw do bieżącego monitoro-
wania skali planowanych i dokonanych zwolnień w powiatowych i w wojewódzkich 
urzędach pracy, niemniej jednak raz w roku zbierane są informacje dotyczące stanu 
i struktury zatrudnienia w urzędach pracy, które są publikowane w broszurze pn. 
Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach 
pracy na dany rok.

Powiatowe urzędy pracy są jednostkami organizacyjnymi starostw powiatów, 
a pracownicy tych urzędów są pracownikami samorządowymi. O zatrudnieniu, wy-
sokości wynagrodzenia lub zwolnieniu pracowników powiatowego urzędu pracy decy-
duje zatem dyrektor powiatowego urzędu pracy (w ramach budżetu ustalonego przez 
samorząd powiatu).

Podkreślenia wymaga także fakt, że zgodnie z konstytucyjną zasadą decentraliza-
cji władzy publicznej (art. 15 ust. 1), kwestią przesądzoną jest, że samorząd teryto-
rialny nie tylko uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, ale wykonuje w swo-
im imieniu i na własny rachunek przysługującą mu w ramach ustaw istotną część 
zadań publicznych (art.16 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.). Wprowadzone 
w 2003 r. rozwiązania ustrojowe spowodowały, że zadania w zakresie polityki ryn-
ku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) należą do kompetencji powiatu i samo-
rządu województwa.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a1 i 2a2 ustawy o promocji zatrudnienia (…) minister właściwy 
ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym do 31.12.2013 roku 7% kwoty środ-
ków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecze-
nia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Do podstawy naliczenia kwoty 
dofinansowania nie wlicza się środków przekazanych w ramach rezerwy ministra.

Zakłada się, że po 2013 roku wysokość środków na aktywizację bezrobotnych i na 
wynagrodzenia pracowników, w tym także na dodatki do wynagrodzenia dla kluczo-
wych pracowników publicznych służb zatrudnienia, przekazywanych dotychczas przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na mocy przepisów ww. art. 9 ust. 2a1 ustawy 
o promocji zatrudnienia (…) zostaną uzależnione od efektów działania urzędów pracy.

Planuje się, aby proponowane rozwiązanie obowiązywało początkowo przez okres 
4 lat (tj. w latach 2014–2017), co powinno pozwolić na dokonanie oceny jego efek-
tywności. W przypadku osiągnięcia pozytywnych rezultatów, okres obowiązywania 
proponowanego rozwiązania zostanie przedłużony. Przedłużenie okresu wspierania 
z Funduszu Pracy finansowania wynagrodzeń pracowników urzędów pracy powinno 
być powiązane z efektywnością podejmowanych i osiąganych przez powiatowy urząd 
pracy wyników na lokalnym rynku pracy.
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Pragnę wyjaśnić, iż podstawa naliczenia środków na wynagrodzenie pozostanie na 
dotychczasowych zasadach, czyli samorząd powiatowy będzie otrzymywał 7% kwoty 
środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej w województwie, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Fundu-
szu Pracy. Jednakże powyższe 7% podzielone zostanie na dwie części składowe, tj. 5% 
kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, które przyznawane będzie wszystkim samo-
rządom powiatowym oraz 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, której przy-
znanie i przekazanie będzie następowało na wniosek starosty, po potwierdzeniu przez 
marszałka województwa spełnienia przez urząd pracy wymogu uzyskania w roku po-
przedzającym określonych warunków.

Podkreślić należy, że środki Funduszu Pracy stanowią wyłącznie uzupełnienie środ-
ków samorządowych, przekazywanych na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że z szacunkowych danych, pozyskanych 
na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród powiatowych urzędów pracy wynika, 
iż w roku 2006 w skali całego kraju średni udział środków Funduszu Pracy przezna-
czonych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracow-
ników powiatowych urzędów pracy, w stosunku do środków budżetowych powiatów 
przeznaczonych na finansowanie działalności powiatowych urzędów pracy, kształto-
wał się na poziomie około 17%. W latach 2009 i 2010 dokonano analizy na podstawie 
próby i oszacowano, iż udział środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finanso-
wanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 
urzędów pracy, zgodnie z art. 9 ust. 2a1 ustawy o promocji zatrudnienia (…), w stosun-
ku do środków budżetowych powiatów przeznaczonych na finansowanie wydatków 
osobowych, stanowił ponad 1/3 tych wydatków (odpowiednio 32% w roku 2009 oraz 
38% w roku 2010 z tendencją wzrostową). Zjawisko to wskazuje, iż z roku na rok 
w finansowaniu działań urzędu pracy zmniejsza się udział środków budżetowych sa-
morządu terytorialnego na rzecz Funduszu Pracy.

Powyższe szacunki mają charakter niepełny z uwagi na brak informacji od 
wszystkich powiatowych urzędów pracy, dlatego należy traktować te dane jedynie 
poglądowo.

Pragnę także poinformować, iż mając na uwadze konieczność zmian na rynku 
pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie zaawansowane prace 
nad zmianą przepisów, która obejmować będzie m.in. wprowadzenie zmian w kom-
petencjach służb zatrudnienia na poszczególnych poziomach zarządzania i oddziały-
wania na rynek pracy (poziom krajowy, regionalny, powiatowy, gminy). Zakłada się 
także wzmocnienie roli regionów w kreowaniu i koordynowaniu polityki regionalnej. 
Konieczne jest takie prowadzenie efektywnych działań aktywizujących, które obejmo-
wać 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.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że planowane zmiany nie będą skutkować ogra-
niczeniem liczby urzędów pracy. Będą miały natomiast wpływ na bardziej wydajne 
wsparcie ze strony pracowników publicznych służb zatrudnienia osób potrzebujących 
ich pomocy w powrocie na rynek pracy.

Konieczne jest także podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu poszuki-
wanie skutecznych metod aktywizacji ze względu na sytuację na rynku pracy i ogra-
niczoną ilość środków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form zwalczania 
bezrobocia.

Przykładem takich działań jest wdrażany obecnie przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej projekt pilotażowy 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-
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cy, a także dokonana będzie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych 
nowych rozwiązań w zakresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej.

Jeżeli podjęte działania pozwolą na osiągnięcie wyższych wskaźników efektywno-
ści zatrudnieniowej, to testowane narzędzia zostaną wprowadzone do porządku praw-
nego w celu osiągnięcia poprawy sytuacji na rynku pracy, co niewątpliwie będzie 
miało przełożenie na poprawę sytuacji życiowej, zarówno osób aktywizowanych jak 
i ich rodzin.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje 
i wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Senatora za wyczerpujące.

Łączę wyrazy szacunku 
 
SEKRETARZ STANU 
Jacek Męcina
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Podregion sądecki według wartości produktu krajowego brutto na jed-

nego mieszkańca należy do sześciu najbiedniejszych w kraju. PKB na Są-
decczyźnie równa się 1/6 zysków, jakie wypracowuje Warszawa, i 1/3 
PKB Krakowa. W celu monitorowania różnic rozwojowych regionów w Unii 
Europejskiej utworzono 66 podregionów, statystycznych jednostek tery-
torialnych, tak zwanych NTS 3, które nie mają odpowiednika w podziale 
administracyjnym i stanowią szczebel pośredni pomiędzy podziałem na wo-
jewództwa i powiaty. Sześć najzamożniejszych podregionów w Polsce stano-
wią: Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków oraz podregiony tyski, katowicki 
i trójmiejski. Do sześciu najuboższych obok nowosądeckiego zaliczono podre-
giony: krośnieński, puławski, bialski, chełmsko-zamojski, przemyski. Dane 
za lata 1999, 2004 i średnia z lat 2008–2010 pokazują, że rozwarstwienia 
te jeszcze rosną. Warszawa w latach 1999–2010 wytwarzała od 284% do 
298%, a Kraków od 150% do 155% PKB na jednego mieszkańca, zaś dla 
podregionu nowosądeckiego te wartości wynosiły od 56% do 60%. Natural-
nym procesem jest, że zamożne regiony przyciągają nowych inwestorów, 
którzy przyczyniają się do ich dalszego rozwoju. W uboższych działa od-
wrotny mechanizm. Polityka regionalna może równoważyć te dysproporcje 
poprzez wspieranie biedniejszych regionów, które prowadzi do ich rozwoju 
gospodarczego.

6 listopada minęły dwa miesiące od spotkania przedstawicieli Sądecczy-
zny, posłów i samorządowców, z Panią Minister. Spotkanie dotyczyło miej-
sca Sądecczyzny w założeniach Krajowej Polityki Miejskiej 2020. Uczestni-
cy spotkania wyjechali od Pani Minister z obietnicą, że przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy 
sytuacji związanej z przywołanym usytuowaniem Sądecczyzny wśród naj-
uboższych sześciu podregionów w Polsce. 

Chcę zapytać, czy zostały już podjęte w tej sprawie jakiekolwiek działa-
nia, a jeśli tak, to jakie. 

Chcę także zapytać, w jaki sposób według Pani Minister Sądecczyzna 
może od roku 2013 osiągać wyższy wskaźnik PKB i czy Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego przygotowało jakiekolwiek narzędzia wspierania rozwo-
ju wspomnianych sześciu najuboższych podregionów w Polsce.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Oddowiedd�

Warszawa, 19 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na otrzymane pismem z dnia 16 stycznia 2013 r. (znak: BPS/043- 

-25-988/13) oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas 25. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., przekazuję następujące wyjaśnienia.
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Nowy Sącz ma wiele atutów, aby się rozwijać i dawać impulsy rozwojowe innym 
ośrodkom. Krajowe dokumenty strategiczne – przede wszystkim Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (KSRR) i Koncepcja Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju 2030 (KPZK 2030) – wskazują pożądane kierunki, cele rozwoju i działania 
konieczne do podjęcia aby tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi całej Polski, ale tak-
że jej poszczególnych regionów i miast różnych poziomów struktury osadniczej.

KSRR, jako pierwsza strategia tego typu, silnie akcentuje znaczenie miast sub-
regionalnych – rozumianych jako ośrodki inne niż wojewódzkie. Zadaniem polityki 
regionalnej w odniesieniu do tych miast jest zwiększenie ich znaczenia gospodarczego 
i społecznego dla zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania potencjału całego 
regionu. Dla zwiększenia ich roli jako miejsca pracy oraz usług decydujących o moż-
liwościach rozwojowych społeczności regionalnych, w tym zamieszkujących tereny 
wiejskie, ośrodki te wspierane będą w zakresie rozwijania i uzupełniania funkcji spo-
łecznych, gospodarczych i publicznych.

Do zapisów KSRR należy także dodać zapisaną w KPZK 2030 zasadę integracji 
i prowadzenia działań rozwojowych dla obszarów w ich granicach funkcjonalnych. 
Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych miast takich jak Nowy Sącz służyć może two-
rzeniu i rozwijaniu związków z obszarami funkcjonalnymi miast wojewódzkich i wokół 
ośrodków regionalnych. Dzięki temu, obszary ośrodków subregionalnych mają szansę 
zwiększać elastyczność swoich rynków pracy i swoją atrakcyjność jako miejsca za-
mieszkania i dostarczania usług.

W przywoływanym przez Pana Senatora projekcie Założeń Krajowej Polityki Miej-
skiej do roku 2020 z 20 lipca 2012 r. klasyfikacja ośrodków miejskich jest spójna z ty-
pologią wskazaną w nadrzędnym dokumencie strategicznym, tj. KPZK 2030, uchwa-
lonym przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. Przyjęta w KPZK 2030 hierarchia 
systemu osadniczego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717).

Niemniej jednak, w tym miejscu pragnę podkreślić, że w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego, obok prac nad przygotowaniem Krajowej Polityki Miejskiej, trwa-
ją prace programowe dotyczące kolejnej, siedmioletniej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020 oraz prace nad zmianami w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie powyższe działania muszą być ze sobą 
zintegrowane i przyczyniać się do wzmocnienia spójności zapisów krajowych i euro-
pejskich dokumentów strategicznych. W tym kontekście, otwiera się możliwość zmia-
ny formalnej pozycji Nowego Sącza w przyszłej aktualizacji KPZK 2030 (zdefiniowania 
na nowo niektórych jej zapisów) oraz innych dokumentach. Należy jednak podkreślić, 
że przyporządkowanie miast do danej grupy jest kwestią umowną i zmienną, bowiem 
ich rozwój nie zależy od przynależności do danej kategorii, lecz od wewnętrznego po-
tencjału i możliwości jego wykorzystania w sposób efektywny. Stąd też obecne zakwa-
lifikowanie Nowego Sącza do grupy ośrodków subregionalnych nie przesądza o jego 
możliwościach rozwojowych i nie stanowi wyznacznika dostępu do wsparcia z fundu-
szy Unii Europejskiej i środków krajowych.

W odniesieniu do wspierania rozwoju regionalnego w przyszłej perspektywie 
uprzejmie informuję, że zbliżająca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej na 
lata 2014–2020 otwiera przed Nowym Sączem nowe możliwości pozyskania środ-
ków finansowych. 8 lutego 2013 roku Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje 
w sprawie budżetu unijnego na lata 2014–2020. Jednym z istotnych wymiarów po-
lityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. będzie jej wymiar miejski. Elementem 
wsparcia dla miast będą specjalne instrumenty przygotowane z myślą o rozwoju 
ich oraz ich obszarów funkcjonalnych, m.in.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
platforma rozwoju obszarów miejskich, innowacyjne działania w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju miast, Program URBACT III oraz instrumenty inżynierii finansowej 
(np. JESSICA).

Na końcu, w odniesieniu do poruszonej przez Pana Senatora kwestii usytuowa-
nia Sądecczyzny wśród sześciu najuboższych podregionów w Polsce i wynikającego 
stąd postulatu specjalnego oddziaływania z poziomu krajowego, pragnę podkreślić, że 
zgodnie z zasadą subsydiarności i innymi zapisami KSRR, działania związane z dąże-
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niem do równomiernego rozwoju subregionów są domeną samorządowych władz woje-
wództw. MRR tworzy jednak strategie, programy i instrumenty, które mają umożliwiać 
prowadzenie procesów rozwojowych zarówno władzom regionalnym, jak i lokalnym.

Zauważając i doceniając potencjał Nowego Sącza, wyrażam przekonanie, że dzięki 
wysiłkom z poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego, miasto stawać się będzie 
coraz ważniejszym ośrodkiem rozwoju, nie tylko dla regionu, ale także istotnym ogni-
wem dla budowy powiązań funkcjonalnych podstawowej sieci osadniczej kraju.

Z poważaniem 
 
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z dostępnymi w Internecie zapowiedziami Zespół Doradców Go-

spodarczych TOR organizuje w dniach 20–21 lutego 2013 r. w Warszawie 
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. T. Edisona 2 konferencję 
zatytułowaną „Forum Bezpieczeństwa Kolejowego – ludzie, procedury, tech-
nika – przekształcanie systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei”. 
Przy rejestracji do 11 stycznia obowiązuje cena promocyjna 1 tysiąc 390 zł 
netto za uczestnika.

Dalej w zaproszeniach do udziału czytamy, że w trakcie tej konferencji, 
organizowanej notabene pod patronatem Pana Ministra, prelekcje wygłoszą: 
pański zastępca – podsekretarz stanu, prezes Urzędu Transportu Kolejowe-
go, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych 
i komendant SOK.

Panie Ministrze, czy nie jest tak, że uczestnicy tej konferencji zapłacą za 
informacje, które przedstawiciele pańskiego resortu powinni upowszechniać 
w ramach swoich obowiązków opłacanych z podatków? Czy prywatna firma 
ZDG TOR powinna wynajmować urzędników państwowych, by opowiadali 
o swojej pracy na płatnych spotkaniach? Czy większość z tego, co powiedzą 
na tym spotkaniu pańscy podwładni, nie wchodzi w skład informacji publicz-
nej, którą pański resort powinien udostępniać w interesie bezpieczeństwa 
kolei i jej użytkowników bez dodatkowych opłat? I wreszcie, czy rzeczywi-
ście na polskiej kolei jest już tak dobrze, że osoby za nią odpowiedzialne 
mają czas na udział w komercyjnych przedsięwzięciach prywatnych przed-
siębiorców?

Jeśli nawet jest tak, że przedstawiciele resortu nie otrzymają za swój 
udział w takiej konferencji wynagrodzenia, nie powinni, moim zdaniem, brać 
w niej udziału. A jaki jest pogląd Pana Ministra?

Stanisław Kogut
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Stanowisko

Warszawa, 13 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wice-

marszałka Senatu RP, z dnia 16 stycznia br. (znak: BPS/043-25-989/13) oświadcze-
nia senatora Stanisława Koguta w sprawie Konferencji „Forum Bezpieczeństwa Kolejo-
wego – ludzie, procedury, technika – przekształcanie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwa na kolei”, uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 
28 lutego br.

Prośba o prolongatę terminu podyktowana jest koniecznością zgromadzenia szcze-
gółowych informacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
Tadeusz Jarmuziewicz 
Sekretarz Stanu

Oddowiedd�

Warszawa, 21 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemar-

szałka Senatu RP, z dnia 16 stycznia br. (znak: BPS/043-25-989/13) oświadczenie 
senatora Stanisława Koguta w sprawie Konferencji „Forum Bezpieczeństwa Kolejowe-
go – ludzie, procedury, technika – przekształcanie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwa na kolei”, informuję co następuje.

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest jednym z najważniej-
szych celów resortu. Organizowane Forum pozwoli na wymianę poglądów na temat 
zwiększenia bezpieczeństwa na kolei oraz potrzeb infrastruktury w zakresie bieżącej 
eksploatacji, modernizacji, a także przystosowania obiektów kolejowych do europej-
skich standardów bezpieczeństwa. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej przyznając patronaty, na wniosek organizatorów, kieruje się w szcze-
gólności kwestiami merytorycznymi oraz bierze pod uwagę grono uczestników zapro-
szonych do wzięcia w nim udziału. Resort chętnie popiera i współuczestniczy w inicja-
tywach, które mogą stanowić forum wymiany opinii i doświadczeń.
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Ponadto należy zauważyć, że obowiązujące przepisy oraz zalecenia nie wykluczają 
możliwości objęcia patronatem konferencji, w której udział jest odpłatny.

Urzędnik państwowy wygłaszający prelekcje na konferencjach bądź seminariach, 
dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem i nie pobierając z tego tytułu honora-
rium nie narusza norm etycznych.

Dodatkowo nadmieniam, że na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej, każda zainteresowana osoba może złożyć wniosek o jej 
udzielenie. Dodatkowo uczestnicy Konferencji poza informacjami, które mogą uzy-
skać tą drogą mają dostęp do szerszych wiadomości oraz możliwość zadawania pytań 
na interesujące ich tematy.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Od wielu miesięcy w Ministerstwie Zdrowia trwa procedura oceny wnio-
sków refundacyjnych innowacyjnych leków. Tymczasem dotarły do mnie syg- 
nały, że minister zdrowia może nie umieścić na liście refundacyjnej leków 
drugorzutowych, co równałoby się z odebraniem chorym szansy na poprawę 
stanu zdrowia. 

27 listopada odbyła się w Sejmie debata „Oblicza polskiego SM”, pod-
czas której dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek 
zadeklarował, że decyzja dotycząca leku Fingolimod powinna zapaść w naj-
bliższych dniach. Eksperci biorący udział w debacie zgodnie stwierdzili, że 
brak dostępu chorych na SM, u których nie działa standardowe leczenie, 
do terapii innowacyjnych jest bardzo nieetyczny. Leczenie drugiego rzutu 
choroby SM jest dla wielu ludzi, szczególnie młodych, jedyną szansą na sa-
modzielne i aktywne życie zawodowe i osobiste.

Bardzo niepokoi mnie oświadczenie wiceministra zdrowia Igora Radzie-
wicza-Winnickiego na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące tego, 
że ministerstwo zaprzestaje prowadzenia prac nad oczekiwanym od wielu 
lat narodowym programem leczenia stwardnienia rozsianego. 

Dlatego w imieniu swoim oraz chorych na SM zwracam się do Pana Mi-
nistra z prośbą o rezygnację z tej decyzji.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.01.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Waldemara Kraski, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, przesłane przy piśmie z dnia 18 stycznia 2013 r. (BPS-043-25-990/13), 
w sprawie leków drugiego rzutu stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego 
oraz Narodowego Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego, uprzejmie informuję 
co następuje.

Na chwilę obecną w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r. 
pacjenci z rozpoznaniem SM mogą być leczeni w ramach dwóch programów lekowych: 
Leczenie stwardnienia rozsianego (produkty interferon β, octan glatirameru, Copaxone) 
oraz w ramach nowego programu lekowego – Leczenie stwardnienia rozsianego po nie-
powodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu (produkt fingolimod, Gilenya).

W przypadku pierwszego programu lekowego kwalifikowani mogą być pacjenci od 
12 roku życia z rozpoznaniem rzutowej postaci stwardnienia rozsianego i spełniający 
pozostałe kryteria określone przy kwalifikacji, przy czym leczenie octanem glatirameru 
rozszerzono o możliwość leczenia w pierwszej linii (dotychczas dostępny był jako le-
czenie drugiego rzutu).
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Natomiast zgodnie z kryteriami kwalifikacji do programu produkt leczniczy Gilenya 
ma zapewnić leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaniem postaci rzutowej SM oraz 
stwierdzeniem braku odpowiedzi na leczenie interferonem przez minimum rok, zgodnie 
ze szczegółowym opisem zawartym w programie Leczenie stwardnienia rozsianego.

Pragnę również poinformować, że pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego 
otrzymują leki dostępne w programie bezpłatnie.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż żeby program z zastosowaniem leku Gilenya 
(fingolimod) mógł być realizowany w praktyce, konieczne jest dostosowanie zarządze-
nia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (le-
kowe), do kształtu ww. obwieszczenia. Z informacji przedstawionych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia wynika, iż w dniu 11 stycznia opublikowano projekt ww. zarządze-
nia, do którego w terminie do 1 lutego można zgłaszać uwagi. Po podpisaniu przez Pre-
zesa Funduszu ostatecznej wersji zarządzenia możliwe będzie zawieranie kontraktów 
w przedmiotowej kwestii pomiędzy płatnikiem publicznym a świadczeniodawcami.

W trakcie procedowania znajduje się program lekowy – leczenie natalizumabem 
(Tysabri) chorych ze stwardnieniem rozsianym, który w dniu 19 października 2012 r. 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, został 
przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych, w celu przygotowania: analizy 
weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, 
rekomendacji Prezesa Agencji. W dniu 15 stycznia 2013 r. Prezes Agencji Technologii 
Medycznych przekazał Ministrowi Zdrowia pozytywną Rekomendację nr 1/2013 z dnia 
7 stycznia 2013 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Tysabri (batali-
zumab), w ramach programu lekowego „leczenia natalizumabem chorych ze stwardnie-
niem rozsianym”. W chwili obecnej trwają negocjacje cenowe pomiędzy Wnioskodawcą, 
a Komisją Ekonomiczną mające na celu wypracowanie porozumienia cenowego w od-
niesieniu do przedmiotowego produktu leczniczego. Zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uwzględniając m.in. stanowisko Komisji 
Ekonomicznej i rekomendację Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw zdrowia 
wyda decyzję administracyjną (pozytywną bądź negatywną) w przedmiocie objęcia re-
fundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla przedmiotowego produktu.

W sprawie Narodowego Programu Leczenia stwardnienia rozsianego informuję, 
iż do Ministra Zdrowia został złożony wniosek ze strony stowarzyszenia zrzeszają-
cego osoby chorujące na stwardnienie rozsiane – Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego, dotyczący potrzeby utworzenia Narodowego Programu Leczenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane. Podstawowym celem projektu przedmiotowego programu, 
złożonego w 2005 r. w Ministerstwie Zdrowia, było wdrożenie nowoczesnego systemu 
leczenia i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane, zakup sprzętu do rehabili-
tacji, objęcie usystematyzowaną opieką grupy chorych, edukacja grupy profesjona-
listów zajmujących się osobami ze stwardnieniem rozsianym, a także prowadzenie 
Centralnego Rejestru Chorych na stwardnienie rozsiane.

Koszt realizacji programu został oszacowany w projekcie programu przez projek-
todawcę na kwotę 335 460 900 zł, w tym: 6 060 900 zł na zadania organizacyjno- 
-edukacyjne finansowane przez Ministra Zdrowia oraz 329 400 000 zł na świadczenia 
zdrowotne finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, co stanowi 98% 
całości kosztów programu.

Zagadnienia dotyczące problemów związanych z leczeniem i rehabilitacją osób 
chorych na stwardnienie rozsiane, a także możliwości wdrożenia „Narodowego Progra-
mu Leczenia Chorych z SM” były wnikliwie analizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Powyższy program nie został wdrożony ze względu na fakt, że finansowanie zadań 
programu zdrowotnego w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w części przez 
Ministra Zdrowia pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Każdy z podmiotów, które mogą 
opracowywać, wdrażać i finansować programy zdrowotne, a więc: ministrowie, jed-
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nostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wyłącznie 
właściwy w zakresie finansowania wdrożonego i realizowanego przez siebie programu. 
W ramach realizacji programu zdrowotnego mogą być finansowane jedynie zadania 
niebędące przedmiotem finansowania przez inne podmioty, natomiast z treści zapla-
nowanych w programie zadań wynika, iż ich część jest już finansowana ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia (leczenie, rehabilitacja). Ponadto, kompleksowa opie-
ka zdrowotna obejmująca diagnostykę, leczenie i rehabilitację odbywa się na podsta-
wie ogólnych przepisów regulujących dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W praktyce stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (dalej jako ustawa) powstała poważna wątpliwość, jak należy, 
i czy w ogóle należy, naliczać odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 193 ustawy. 
Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ro-
dzice ponoszą miesięczną opłatę. Wysokość opłaty ustala starosta w decyzji 
w myśl art. 194 ust. 2. Jednak nie ma przepisu, który wprost stwierdzałby, 
że za opóźnienie w zapłacie są naliczane odsetki i jakie one są (ustawowe, 
podatkowe). Jedynie art. 194 ust. 2 zawiera stwierdzenie, że uchwała rady 
powiatu reguluje ulgi od opłat łącznie z odsetkami. Tymczasem np. art. 92 
ust. 1 ustawy wprost stanowi, że nienależnie pobrane świadczenia pienięż-
ne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która 
je pobrała.

Możliwe są zatem następujące stanowiska.
1. Skoro nie ma przepisu wyraźnie zezwalającego na pobieranie odsetek 

od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
to znaczy to, że nie wolno ich naliczać. Za takim stanowiskiem przemawia 
wykładnia literalna, gdyż faktycznie nie ma przepisu zezwalającego na po-
bieranie odsetek od opłat, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy. Ponadto 
również wykładnia systemowa potwierdza taką interpretację, gdyż skoro 
ustawodawca w jednym miejscu ustawy wyraźnie zobowiązuje do nalicza-
nia odsetek od należności (art. 92 ust. 1 ustawy), to znaczy to, że nie chciał, 
aby od opłat, o których mowa w art. 193 ust. 1, były naliczane odsetki. Ta-
kie stanowisko zajęła RIO w Katowicach w piśmie WA-0250/108/12 z dnia 
26 listopada 2012 r.

2. Chociaż art. 194 ust. 1 nie precyzuje, że od omawianej należności na-
leżą się odsetki, wynika to już z art. 194 ust. 2 ustawy, w związku z czym 
uznać należy, że obowiązek zapłaty odsetek od nieterminowo uiszczonej 
opłaty wywodzi się z ustawy. Wykładnia funkcjonalna pozwala na przy-
jęcie, że skoro ustawodawca wprost wskazuje, że należność z tytułu opłat 
można umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty łącznie z odsetkami, to znaczy 
to, że powstawanie odsetek jest niejako naturalną konsekwencją powstania 
zadłużenia. W tym kontekście warto się zastanowić nad charakterem praw-
nym opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Jeżeli bowiem przyjąć, że 
jest to opłata o charakterze cywilnoprawnym (gdyż jest to de facto opłata 
za świadczone usługi), to wtedy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu 
cywilnego, który w takiej sytuacji nakłada odsetki w wysokości ustawowej 
(art. 359 ust. 2 kodeksu cywilnego).

3. Trzecia możliwość jest taka, że kwestia naliczania odsetek od nieter-
minowych odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej nie została ure-
gulowana w ustawie. Opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy, 
mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 2 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 
W związku z tym w zakresie nieuregulowanym w ustawie o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej do tych należności znajdują zastosowanie 
przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.

Proszę o informację, czy w związku z przedstawioną sytuacją minister-
stwo planuje nowelizację ustawy rozwiewającą przedstawione wątpliwości.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oddowiedd�

Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak: BPS/043-25-991/13, dotyczące oświadczenia sena-

tora Rafała Muchackiego złożonego podczas 25. posiedzenia Senatu w sprawie stoso-
wania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, uprzejmie wyjaśniam.

Kwestia naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rodziców z tytułu odpłat-
ności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej nie została uregulowana w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 
poz. 877, z późn. zm.). Opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ww. ustawy mieszczą 
się w zakresie przedmiotowym art. 2 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i do tych należności znajdują 
zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, w zakresie nieuregu-
lowanym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 189 ustawy Rada Ministrów do 
dnia 31 lipca przedkłada Sejmowi i Senatowi informację o realizacji ustawy w roku 
poprzednim wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu i zakresu finansowania zadań 
jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy. Pierwsze przedstawienie 
informacji, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 239 ustawy, nastąpi do dnia 30 lipca 
2013 r. Wtedy możliwe będzie rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych w po-
wyższym zakresie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z permanentnym brakiem środków na 

leczenie pacjentów chorych na raka, problemami z finansowaniem świad-
czeń onkologicznych oraz sprawami związanymi z funkcjonowaniem regio-
nalnych ośrodków onkologicznych i sposobem kontraktowania przez NFZ 
świadczeń medycznych udzielonych przez te ośrodki.

Corocznie ma miejsce powtarzająca się sytuacja polegająca na niepłace-
niu przez NFZ ośrodkom regionalnym udzielającym świadczeń zdrowotnych 
za świadczenia medyczne świadczone na rzecz pacjentów ze zdiagnozowa-
ną chorobą nowotworową, udzielane pod zakontraktowane limity. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż świadczenia onkologiczne, które są udzielane 
chorym na przykład na nowotwór złośliwy, są niewątpliwie świadczenia-
mi ratującymi życie. Nieudzielenie świadczenia z tego zakresu, z uwagi na 
szczególny rodzaj procesu chorobowego – nowotwór złośliwy i jego inwa-
zyjność – niewątpliwie prowadzi do zgonu w krótkim czasie, a odwlekanie 
leczenia nowotworu złośliwego w istotny sposób zmniejsza szanse chorego 
na nawet całkowite wyleczenie.

To wszystko sprawia, iż zasadne wydaje się podjęcie działań zmierza-
jących do odpowiedniej zmiany obowiązujących przepisów, względnie ich 
doprecyzowania.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o osobiste zain-
teresowanie się przedmiotową kwestią i udzielenie informacji, czy Minister-
stwo Zdrowia rozważało bądź też planuje podjęcie kroków zmierzających 
do wprowadzenia zmian w przedstawionym zakresie, w szczególności na 
przykład poprzez:

— rozszerzenie interpretacji art. 15 ustawy o działalności leczniczej 
i przepisów wykonawczych NFZ tak, aby świadczenia onkologiczne oznaczo-
ne literą C (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych, rewizja 10, rozdział: nowotwory, część: nowotwory złośliwe, 
sklasyfikowany w pozycjach COO do C97), a więc dotyczące nowotworów 
o największym stopniu inwazyjności, były świadczeniami nielimitowanymi;

— umieszczenie świadczeń onkologicznych udzielanych w związku ze 
zdiagnozowanym nowotworem złośliwym w zakresie przedmiotowym prze-
pisu §16 ust. 2 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w spra-
wie „określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie 
szpitalne”. Świadczenia zdrowotne wymienione w przywołanym przepisie 
zarządzenia mogą być na podstawie §16 ust. 2 in fine rozliczane z NFZ po-
nad zakontraktowane limity;

— doprowadzenie do zakontraktowania przez NFZ w wybranych regio-
nalnych ośrodkach onkologicznych limitów świadczeń zgodnych z rzeczywi-
stym zapotrzebowaniem, to jest około 20% większych. Takie działanie nie 
jest naruszeniem konkurencji, gdyż ośrodki te pełnią dodatkową rolę. Są 
nie tylko świadczeniodawcą, ale też zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne 
w zakresie walki z chorobami nowotworowymi;

— dążenie do określenia w formie rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy o zwalczaniu chorób nowotworowych listy ośrodków o szczególnym 
znaczeniu dla leczenia chorób nowotworowych w Polsce, w których takie 
zwiększone limity świadczeń zostałyby zakontraktowane wraz z zobowią-
zaniem udzielania świadczeń wszystkim chorym, co zapewniłoby wszyst-
kim chorym dostęp do świadczeń przy jednoczesnym oszczędnym wydatko-
waniu środków i ich nierozdrabnianiu.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki
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Stanowisko

Warszawa, 2013.02.06

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Rafała Muchackiego, Senatora RP, złożo-

nego podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 roku, w sprawie 
braku środków na leczenie pacjentów chorych na raka, problemów z finansowaniem 
świadczeń onkologicznych oraz spraw związanych z funkcjonowaniem regionalnych 
ośrodków onkologicznych i sposobu kontraktowania przez NFZ świadczeń medycznych 
udzielonych przez te ośrodki, przekazanego przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 
16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-992/13, uprzejmie proszę o przedłużenie ter-
minu odpowiedzi na ww. oświadczenie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi podyktowane jest koniecznością uzy-
skania z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych informacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.03.01

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo Marszałka Senatu RP z dnia 16 stycznia 2013 r. (znak 

BPS/043-25-992/13), przy którym przesłano oświadczenie złożone przez Pana Sena-
tora Rafała Muchackiego na 25. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 roku, 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świad-
czeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań 
i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie 
ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), należą do kompetencji Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przepisami art. 97 ust. 1 i 2, art. 102 ust. 5 ww. ustawy 
o świadczeniach, Narodowy Fundusz Zdrowia zarządza środkami finansowymi pocho-
dzącymi ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i działa w imieniu własnym na rzecz 
ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów 
o koordynacji w zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz prowadzi gospodarkę finansową Funduszu. W związku z powyższym Mini-
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ster Zdrowia wystąpił do NFZ o przedstawienie stanowiska do przedmiotowych spraw 
poruszonych w ww. oświadczeniu.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej świadczeń w zakresie onkologii zrealizowa-
nych ponad limity wynikające z zawartych umów NFZ poinformował, że świadczenia 
z zakresu onkologii traktowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób prio-
rytetowy, o czym świadczy choćby fakt, że zazwyczaj świadczenia w zakresie onkologii 
wykonane ponad limity wynikające z zawartych umów, finansowane są przez oddzia-
ły wojewódzkie Funduszu (w ramach posiadanych środków) w pierwszej kolejności, 
przed świadczeniami z innych zakresów. Pomimo ograniczonych środków finanso-
wych, Fundusz dokłada wszelkich możliwych starań w celu zabezpieczenia świadczeń 
w tym zakresie na maksymalnym możliwym poziomie.

Ponadto, doceniając wagę świadczeń onkologicznych Fundusz stopniowo zwiększa 
nakłady na te świadczenia, pomimo braku globalnego wyraźnego wzrostu przychodów.

Wskazując na powyższe okoliczności pamiętać trzeba jednakże, że wielkość środ-
ków finansowych, którymi dysponuje Fundusz, jest uzależniona od przychodów z ty-
tułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i ma swoje odzwierciedlenie w planie finan-
sowym Funduszu w danym roku.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z brzmieniem §14 ust. 1 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), Fundusz 
zobowiązany jest do finansowania świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym, 
do kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy określonej w umowie, co 
oznacza, że zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym świadczenia opieki zdro-
wotnej, finansowane są do poziomu określonego w planie rzeczowo-finansowym sta-
nowiącym załącznik do umowy.

Zatem świadczeniodawcy zawierając z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej mają świadomość, iż zrealizowane świadczenia zostaną rozliczone do 
kwoty zobowiązania określonej w umowie. Ewentualne sfinansowanie świadczeń wy-
konanych ponad wartość umowy może nastąpić dopiero po rozliczeniu zawartych 
umów, potwierdzeniu sald rozliczeń i zbilansowaniu środków, których nie wykorzy-
stali świadczeniodawcy realizujący kontrakty w danym okresie rozliczeniowym poniżej 
planu. Pamiętać trzeba, że ewentualne zwiększenie kwot zobowiązań jest limitowane 
ograniczoną pulą środków finansowych znajdujących się w dyspozycji oddziału woje-
wódzkiego Funduszu określoną przepisami wskazanymi na wstępie.

Odnosząc się do zawartej w oświadczeniu Pana Senatora propozycji, aby nielimito-
wane były wszystkie świadczenia udzielane w związku ze zdiagnozowanym nowotwo-
rem złośliwym, stwierdzić trzeba, w obecnej sytuacji finansowej, byłaby ona trudna do 
realizacji. Podobnie, realizacja propozycji „obligatoryjnego” zwiększenia o 20% wartości 
umów dla wybranych regionalnych ośrodków onkologicznych, choć oczywiście korzyst-
na dla rozwoju tych wybranych ośrodków, musi skutkować ograniczeniem wartości 
umów zawieranych z ośrodkami spoza listy, albo, w przypadku zachowania wartości 
umów z pozostałymi ośrodkami w dotychczasowej wysokości, doprowadzi do znaczą-
cego zwiększenia wydatków na leczenie onkologiczne kosztem innych zakresów świad-
czeń. Ponadto, wprowadzenie postulowanego „sztywnego” zwiększenia o 20% wartości 
umów dla ośrodków, które znajdą się na liście, zmniejszyłoby pozostałą ilość pieniędzy 
do rozdysponowania, tym samym obniżając możliwości elastycznego reagowania przez 
dyrektorów oddziałów na zmieniające się potrzeby zdrowotne w zakresie onkologii.

Podsumowując, środki finansowe, którymi dysponuje NFZ pochodzą ze składek 
płaconych przez ubezpieczonych, których wysokość jest limitowana przez obowiązu-
jące prawo, dlatego ewentualne wprowadzenie nielimitowanego finansowania tak sze-
rokiej grupy świadczeń, przy jednoczesnym automatycznym 20% wzroście wartości 
umów dla ośrodków z listy doprowadziłoby do skokowego globalnego spadku finanso-
wania innych zakresów świadczeń, w których przecież także udzielane są świadczenia 
ratujące ludzkie życie, a to z kolei prowadziłoby do istotnego ograniczenia dostępu 
pacjentów do tych świadczeń.

Odnosząc się do wniosku o rozszerzenie interpretacji treści art. 15 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej uprzejmie informuję, iż przedmiotowa 
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kwestia nie znajduje uzasadnienia, ponieważ ustawa o działalności leczniczej nie od-
nosi się do zasad i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z brzmieniem art. 15 cytowanej pod-
stawy prawnej, podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowot-
nego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze 
względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Przepis ten nakłada na podmioty lecznicze, 
wszystkich rodzajów, generalny obowiązek udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej każ-
dej osobie, która potrzebuje natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie 
życia lub zdrowia. Cytowany przepis określa ponadto okoliczności, w jakich świadczenia 
zdrowotne muszą być bezwzględnie udzielone pacjentowi. Dotyczy on przede wszystkim 
pacjenta, który znalazł się w nagłej, zagrażającej życiu lub zdrowiu, sytuacji wymaga-
jącej natychmiastowej interwencji medycznej, tzn. sytuacji, gdy odroczenie w czasie 
pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia. Świadczeniami 
zdrowotnymi, o których mowa w komentowanym przepisie nie są natomiast zabiegi, 
które wprawdzie ratują życie, jednak stosowane są u chorych leczonych przewlekle, 
wymagających regularnego poddawania się zabiegom medycznym. Ocena, czy pacjent 
pozostaje w takiej właśnie sytuacji, należy do osób wykonujących zawód medyczny, za-
trudnionych w podmiocie leczniczym, a ściślej – do uprawnionego lekarza.

Odnosząc się do propozycji stworzenia listy ośrodków o szczególnym znaczeniu dla 
leczenia chorób nowotworowych w Polsce uprzejmie informuję, że na podstawie usta-
wy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program 
zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.) realizowany 
jest Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (NPZChN). Jego realizacja 
została zaplanowana na lata 2006–2015. Zgodnie z ustawą planowane nakłady z bud-
żetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być 
w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł, a nakłady na realizację działań 
z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów muszą stanowić rocznie nie mniej niż 
10% ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację Programu.

Program ma charakter interwencyjny (wspierający) działania z zakresie onkologii. 
W ramach środków zarezerwowanych na realizację NPZChN nie finansuje się leczenia 
onkologicznego (za finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiada Narodowy 
Fundusz Zdrowia). W ramach NPZChN realizowane są m.in. zadania profilaktyczne, 
o charakterze edukacyjnym oraz inwestycyjne, mające na celu zakup sprzętu dla po-
trzeb diagnostyki i leczenia nowotworów, aby zwiększyć pacjentom dostępność do 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów.

W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczno-przygotowaw-
cze nad kolejną edycją Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. 
W kwestie dotyczące modyfikacji NPZChN zaangażowane zostały ośrodki onkologiczne 
z całej Polski, instytuty naukowe, specjaliści z zakresu onkologii i ochrony zdrowia, 
a także przedstawiciele organizacji pacjentów. Należy zauważyć, że przeprowadzenie 
zmian w tak ważnym programie jakim jest NPZChN wymaga szerokich konsultacji 
ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny klinicznej, zdrowia publicznego, epi-
demiologii, a także promocji zdrowia, nauk społecznych, zarządzania i marketingu 
społecznego.

Analizie podlegają zarówno kwestie dotyczące dotychczasowej realizacji Programu 
i propozycje zmian mogących poprawić skuteczność jego funkcjonowania, jak również 
zasadności kontynuacji Programu i jego kształtu po 2015 roku.

Kwestie poruszone przez Pana Senatora nie były dotychczas rozpatrywane, nie-
mniej jednak zostaną one poddane wnikliwej analizie w trakcie przedmiotowych prac 
nad NPZChN.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. 2012, poz. 159 tekst jednolity) w art. 26 stanowi, iż podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnio-
nej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następu-
jące sposoby: do wglądu – dotyczy to także baz danych z zakresu ochrony 
zdrowia – w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, po-
przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii bądź poprzez wydanie 
oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzy-
staniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia orygina-
łów tej dokumentacji. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy po śmierci 
pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona 
przez pacjenta za życia.

Literalna wykładnia przywołanych przepisów prowadzi do konstatacji, 
iż osoby, które zostały wyraźnie upoważnione przez zmarłego pacjenta, mają 
w razie jego zgonu jedynie prawo do wglądu do jego dokumentacji medycz-
nej bez możliwości uzyskania kopii stosownych dokumentów. To sprawia, iż 
po śmierci pacjenta jedyną drogą uzyskania przez osoby upoważnione nie 
tylko wglądu do stosownych dokumentów, ale i ich kopii, jest droga sądowa, 
która niepotrzebnie wydłuża cały proces udostępniania dokumentacji.

Z uwagi zarówno na przywołane argumenty, jak i docierające do mnie 
sygnały od pracowników podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
odpowiedzialnych za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom 
i osobom przez nich upoważnionym, które potwierdzają istnienie problemu 
w tym zakresie oraz jego skalę, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 
prośbą o udzielenie następującej informacji. 

Czy Ministerstwo Zdrowia rozważało bądź planuje podjęcie kroków 
zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procedury udostępniania 
dokumentacji medycznej poprzez zmianę obowiązujących przepisów w taki 
sposób, by osoby wyraźnie upoważnione przez pacjenta mogły po jego śmier-
ci bez zbędnych przeszkód i formalności uzyskać nie tylko wgląd do doku-
mentacji medycznej, ale i możliwość wykonania jej kopii?

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.05

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Rafała Muchackie-

go podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., przekazanego przy 
piśmie znak BPS/043-25-993/13, dotyczącego sposobu udostępniania dokumentacji 
medycznej po śmierci pacjenta, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
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Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) pacjent ma prawo 
do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzie-
lonych mu świadczeń zdrowotnych. Sposoby realizacji tego prawa wymienia art. 27 
ustawy, wskazując na udostępnianie jej (1) do wglądu w siedzibie podmiotu udziela-
jącego świadczeń zdrowotnych; (2) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii; 
(3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów 
tej dokumentacji.

Z art. 26 ust. 2 ustawy wynika zaś, iż po śmierci pacjenta, prawo wglądu w doku-
mentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Ustawa nie pre-
cyzuje przy tym użytego w tym przepisie sformułowania „prawo wglądu w dokumenta-
cję”. Założona przez ustawodawcę kompleksowość uregulowania zasad udostępniania 
dokumentacji medycznej oraz lokalizacja omawianego przepisu, a także brak zastrze-
żenia w art. 26 ust. 2 ustawy, iż prawo wglądu w dokumentację ogranicza się jedynie 
do siedziby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych prowadzi do wniosku, iż 
„prawo wglądu w dokumentację” oznacza ogólne prawo jej udostępniania z zachowa-
niem wszystkich sposobów wskazanych przez ustawodawcę w art. 27 ustawy.

Mając jednak na uwadze, że brzmienie przepisu budzi wątpliwości interpretacyjne 
co do rzeczywistej intencji ustawodawcy, zasadne wydaje się rozważenie doprecyzo-
wania przedmiotowej regulacji w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego 
oraz senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się z prośbą o zdecydowaną reakcję i pilne podjęcie dzia-

łań w celu zapewnienia adekwatnego budżetu dla pomocy żywnościowej 
w UE, którego planowana redukcja stanowi duże zagrożenie dla pomocy 
żywnościowej kierowanej do najuboższych obywateli w Polsce. Dokumenty 
przedstawiane przez Komisję Europejską potwierdzają ogromne zmniejsze-
nie pomocy żywnościowej w Polsce i całej Unii Europejskiej.

W ramach finansowych na lata 2014–2020 zaplanowano powstanie 
nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który 
zastąpi obecny Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD). Na dzia-
łania nowego funduszu pomocy Komisja Europejska zaplanowała budżet 
o około 30% mniejszy niż przeznaczony na dotychczasowy program pomocy 
żywnościowej PEAD.

Ponadto wspomniany fundusz zakłada również pomoc rzeczową inną 
niż żywność, co zapewne przyciągnie do uczestnictwa w nim więcej państw 
członkowskich UE. Dodatkowo ostatnie informacje płynące z UE pokazują, 
że ostateczna propozycja budżetu Van Rompuy’a na lata 2014–2020 za-
kłada redukcję środków przeznaczonych na pomoc najuboższym o kolejne 
16% (z 2,5 miliardów euro na 2,1 miliarda euro). Zdecydowanie apelujemy 
o zwiększenie środków przynajmniej do poziomu obecnie realizowanego pro-
gramu pomocy żywnościowej.

Liczba osób ubogich i wykluczonych społecznie w Polsce i UE rośnie, 
wzrośnie również liczba państw członkowskich Unii biorących udział w pla-
nowanym funduszu pomocowym. Unijna strategia wzrostu na najbliższe 
dziesięciolecie „Europa 2020” zakłada zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem o dwadzieścia milionów. W tym samym czasie zamyka się do-
tychczasowy program pomocy żywnościowej PEAD, a na jego miejsce powo-
łuje nowy, o prawie połowę mniejszy! Jeśli weźmiemy pod uwagę alokacje 
finansowe obecnego Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 
(0,5 miliarda euro w 2012 r. i na 2013 r.; średnio 3,5 miliarda euro na okres 
7 lat) oraz to, że zapotrzebowanie państw członkowskich jest jeszcze więk-
sze i osiąga 0,68 miliarda euro na 2013 r. (to jest średnio 4,5 miliarda euro 
na okres 7 lat), to zobaczymy, że budżet, który został zaproponowany przez 
Van Rompuy’a (2,1 miliarda euro na lata 2014–2020) jest od samego począt-
ku absolutnie niewystarczający.

Organizacje charytatywne w Polsce szacują, że w wyniku zmian i cięć 
budżetu skala przekazywanej w Polsce pomocy zmniejszy się do 30–40% 
pomocy aktualnie przekazywanej najuboższym! Jest absolutnie nie do przy-
jęcia umożliwienie tak drastycznego ograniczenia niezbędnego programu 
pomocy żywnościowej. Przełoży się to na drastyczne konsekwencje dla naj-
biedniejszych obywateli Polski oraz UE. 

Liczymy na to, że z Pana pomocą i zaangażowaniem Polska zadba o losy 
najuboższych. Pana solidarne działania wraz z innymi państwami Unii, które 
również w dotkliwy sposób odczują drastyczne cięcia pomocy najuboższym, 
mogą zabezpieczyć sytuację najuboższych obywateli przed ostatecznymi decy-
zjami na szczeblu Rady Unii Europejskiej. To jest ostatni moment na działanie.

Apelujemy o pilne przeciwstawienie się polityce ograniczania środków na 
pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Apelujemy o ustalenie na forum 
europejskim stosownego, wysokiego priorytetu dla europejskiej pomocy żyw-
nościowej. Żywność jest podstawą egzystencji każdego człowieka. Potrzebuje-
my funduszu pomocy z silnym, adekwatnym do potrzeb budżetem – budżetem, 
który uwzględni realne, rosnące potrzeby i pokaże autentyczną solidarność 
UE w stosunku do ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Z wyrazami szacunku 
Ireneusz Niewiarowski 
Mieczysław Augustyn
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Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 18.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 16 stycznia 2013 r., znak 

BPS/043-25-994/13 dotyczące wspólnego oświadczenia złożonego przez senatora 
Ireneusza Niewiarowskiego oraz senatora Mieczysława Augustyna złożonego podczas 
25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., wyjaśniam co następuje.

Propozycja utworzenia Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym została za-
warta we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym (dokument COM(2012)617). Ogólnym celem Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europej-
skiej, a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubó-
stwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz 
przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych 
form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej 
potrzebującym.

Stanowisko Rządu do dokumentu COM(2012)617 zostało przyjęte przez Komitet 
do Spraw Europejskich w dniu 7 grudnia 2012 r. Zgodnie z ww. Stanowiskiem, Rząd 
RP popiera inicjatywę utworzenia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym, jako wpisującą się w realizację celu ograniczania ubóstwa, który został 
wyznaczony poprzez Strategię Europa 2020, jak również dostrzega wagę pomocy ofe-
rowanej w ramach Programu w zwalczaniu najcięższych form ubóstwa i deprywacji 
materialnej, zwłaszcza w sytuacji kiedy ubóstwo i wykluczenie społeczne nadal pozo-
staje poważnym problemem dotykającym znacznej części obywateli Unii, a przeciw-
działanie tym zjawiskom jest niezbędnym elementem służącym zwiększaniu spójno-
ści społecznej całej Unii Europejskiej. Jednocześnie Stanowisko zawiera szereg uwag 
szczegółowych do projektu rozporządzenia ustanawiającego Fundusz, wskazując ele-
menty wymagające dalszego dopracowania lub wyjaśnienia.

Odnośnie do kwestii szczegółowych projektu, Rząd RP uznaje m.in. za korzystne 
pozostawienie do decyzji państw członkowskich określenie zakresu produktów sta-
nowiących pomoc finansowaną w ramach Funduszu, jak również ustalenia kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących oraz ustaleń odnośnie do sposobu 
wdrażania Funduszu. Jednocześnie należy dążyć do zminimalizowania ryzyka zmniej-
szenia skali niezbędnej pomocy (w stosunku do aktualnych potrzeb), która będzie 
dostępna w Polsce w ramach nowego Funduszu, w porównaniu do dotychczasowej 
pomocy w ramach programu dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności 
Unii Europejskiej (Program PEAD).

Ponadto Rząd RP opowiada się za zapewnieniem maksymalnie uproszczonego sys-
temu wdrażania i rozliczania udzielanej pomocy, oceniając obecnie proponowany sys-
tem jako zbyt rozbudowany w stosunku zarówno do alokacji środków, jak też zakresu 
i rodzaju wsparcia. W odniesieniu do zasad finansowania krajowych programów ope-
racyjnych również zgłoszono postulaty mające na celu umożliwienie jak najszerszego 
wsparcia dla osób najuboższych, np. poprzez propozycję zaliczania w poczet współfi-
nansowania z budżetu krajowego środków finansowych oraz wartości produktów żyw-
nościowych i pierwszej potrzeby pozyskanych samodzielnie przez organizacje charyta-
tywne realizujące program, jak również zaliczenie ich wkładu w postaci udostępnienia 
przez nie pomieszczeń magazynowych i biurowych.
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Stanowisko Rządu zostało wypracowane również przy uwzględnieniu procesu kon-
sultacji z partnerami społecznymi oraz instytucjami i podmiotami, w szczególności 
zaangażowanymi w działalność z zakresu polityki społecznej i pomocy najbardziej po-
trzebującym. Organizacje, które wyraziły swoją opinię, pozytywnie oceniały inicjatywę 
Komisji Europejskiej, kwestionując jednak zbyt niski budżet Funduszu, a co za tym 
idzie możliwość zaspokojenia wszystkich obszarów potrzeb wskazanych w projekcie. 
Podejście takie zostało również uwzględnione w Stanowisku Rządu RP.

Stanowisko Rządu do wniosku Komisji Europejskiej zawarte w dokumencie 
COM(2012)617 było również rozpatrywane przez Sejm i Senat. W dniu 11 grudnia 
2012 r. zostało rozpatrzone przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 
a w dniu 18 grudnia 2012 r. przez Komisję Spraw Unii Europejskiej Senatu RP. Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały ten dokument, nie zgłaszając uwag do jego treści.

Należy jednocześnie podkreślić, że ze względu na fakt, że środki finansowe Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pozyskane zostaną ze środków funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrud-
nienia” dalsze stanowisko Rządu RP w przedmiotowej sprawie może ulec zmianom wy-
nikającym z przebiegu negocjacji nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi 2014–2020.

Rząd RP w pełni popiera i zabiega o dalszą kontynuację instrumentu wsparcia dla 
osób najbardziej potrzebujących. Należy pamiętać, że opinie państw członkowskich 
na temat przyszłości tego instrumentu są podzielone: siedem państw członkowskich 
sprzeciwiało się kontynuacji programu dystrybucji żywności po roku 2013. Inne pań-
stwa członkowskie, w tym Polska, zdecydowanie opowiadały się za programem i wy-
dały w grudniu 2011 r. oświadczenie, w którym zwrócono się o kontynuację programu 
dystrybucji żywności po roku 2013.

Jeśli chodzi o aspekty finansowe wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących, 
są one rozstrzygane w ramach negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na 
lata 2014–2020. Komisja Europejska we wniosku dotyczącym WRF z dn. 29 czerwca 
2011 r. zaproponowała kwotę w wysokości 2,5 mld EUR na lata 2014–2020 na wspar-
cie dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Równocześnie Komisja zadecydowała o zamrożeniu nominalnym budżetu na 
politykę spójności, co w rezultacie obniżyło kopertę na politykę spójności z 354,8 mld 
w obecnej perspektywie do 336 mld EUR na latach 2014–2020.

Należy zauważyć, że negocjacje WRF toczyły się w szczególnie trudnych dla ca-
łej Unii Europejskiej warunkach gospodarczych i były dodatkowo utrudnione silnym 
oporem większości płatników netto zdecydowanie postulujących oszczędności również 
na poziomie europejskim. Pierwsza propozycja Przewodniczącego Rady Europejskiej 
z dn. 22 listopada 2012 r. zakładała dalsze cięcia w stosunku do propozycji Komisji 
Europejskiej, a w odniesieniu do wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących obni-
żała proponowaną przez KE kwotę do 2,1 mld EUR.

Polska od początku trwania negocjacji zabiegała o ambitny budżet UE, który po-
zwoli na realizację celów i sprostanie wyzwaniom, przed którym stoi dziś cała UE. 
Równocześnie dążeniem Rządu RP była maksymalizacja środków, jakie nasz kraj 
może otrzymać w ramach programów współzarządzanych. Ten przewodni cel został 
wskazany w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 5 lutego br. pt. „Informa-
cja o stanowisku Polski na posiedzenie Rady Europejskiej w dn. 7–8 lutego 2013 r.”, 
w którym wyszczególniono, iż Polska: „za główny wyznacznik przy ocenie propozycji 
kompromisowych będzie brała wielkość środków zarezerwowanych dla Polski w ra-
mach programów współzarządzanych”.

8 lutego br. ostatecznie udało się osiągnąć kompromis Rady w sprawie Wielolet-
nich Ram finansowych na lata 2014–2020, w którym m.in. podniesiono kwotę na 
pomoc dla najuboższych o 400 mln EUR do 2,5 mld EUR, przywracając w ten sposób 
pułap zaproponowany przez Komisję Europejską. Ponadto uzgodnione porozumienie 
dopuszcza kwalifikowalność kwot z VAT dla środków z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, tj. również dla Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Tym samym, zapis ten otwiera możliwość dalszych starań w kierunku uzyskania 
kwalifikowalności kwot z VAT w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.
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Proponowany nowy Fundusz w dużej mierze zastępuje dotychczasowy program 
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (Program 
PEAD). Program PEAD jest unijnym programem realizowanym od 1987 r. w ramach 
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Celem programu jest pomoc żywnościowa 
poprzez dostarczenie osobom najbardziej potrzebującym w poszczególnych pań-
stwach członkowskich UE artykułów spożywczych uzyskanych za produkty rolne 
wycofane z zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Przez ponad 20 lat pro-
gram przyczynił się do realizacji dwóch ważnych celów – zapewnienia najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom Wspólnoty wsparcia żywnościowego oraz stabilizowa-
nia rynków, poprzez zmniejszanie zapasów interwencyjnych. Występująca obecnie 
i przewidywana na lata 2013–2020 redukcja poziomu zapasów interwencyjnych, 
wskutek kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej, wymuszają zmiany w dalszym 
funkcjonowaniu programu.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym w kształcie przedstawio-
nym przez Komisję Europejską jest instrumentem reagującym na skutki ubóstwa. 
Z uwagi na zastosowanie instrumentów aktywizacyjnych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dla którego jednym z celów tematycznych jest promowanie 
włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa, należy traktować oba fundusze na zasa-
dzie komplementarności i dążyć do takiego ich zintegrowania, które pozwoli w sposób 
kompleksowy wspierać osoby najbardziej potrzebujące pomocy poprzez uzupełnienie 
aktywnych form pomocy wsparciem rzeczowym. Kompleksowe podejście do pomocy 
osobom w najtrudniejszej sytuacji z wykorzystaniem możliwości obu instrumentów 
zapewni pozytywne skutki w perspektywie długofalowej i pozwoli osiągnąć cel założo-
ny w strategii Europa 2020.

Walka z ubóstwem i pomoc grupom najbardziej na nie narażonym jest jednym 
z celów Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno w obecnej, jak i w przyszłej per-
spektywie finansowej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby znaj-
dujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia aktywizacyjnego 
dla osób pozostających bez zatrudnienia oraz ze wsparcia oferowanego w celu prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Osoby biorące udział w projektach realizowa-
nych w powyższych obszarach obejmowane są m.in. programami aktywizacji zawodo-
wej, dostosowanymi do ich potrzeb warsztatami, szkoleniami, kursami i stażami oraz 
wsparciem psychologiczno-doradczym, Powyższe formy wsparcia mogą pomóc osobom 
najuboższym w ich aktywizacji zawodowej i polepszeniu ich sytuacji życiowej.

Ze względu na istotę tego problemu wsparcie powyższe będzie kontynuowane 
w przyszłym okresie programowania w ramach celu tematycznego nr 9, wskazanego 
w projekcie rozporządzenia ogólnego oraz projekcie rozporządzenia regulującego fi-
nansowanie EFS w latach 2014–2020. Promowanie włączenia społecznego i zwalcza-
nie ubóstwa w celu tematycznym 9 będzie realizowane na poziomie regionalnym, m.in. 
poprzez aktywną integrację, integrację społeczności marginalizowanych, ułatwianie 
dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, wspieranie gospodarki społecz-
nej i przedsiębiorstw społecznych.

Jednocześnie, mając na uwadze cele strategii Europa 2020 oraz potrzeby państw 
członkowskich w zakresie walki z ubóstwem, Komisja Europejska zaproponowała 
w projekcie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego przezna-
czenie 20% alokacji EFS w państwie członkowskim na realizację działań celu tema-
tycznego 9 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, co spotkało się 
z przychylnością Rządu RP.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z obowiązującą ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych 

(DzU z 1994 r. nr 123, poz. 600, z późn. zm.) okres funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych (dalej: SSE) kończy się w 2020 r. Dotychczasowe 
funkcjonowanie SSE dowodzi sukcesu tego sposobu pozyskiwania inwesty-
cji, szczególnie inwestycji zagranicznych. SSE stanowią dobre narzędzie do 
tworzenia współpracy w ramach sieci powiązań kooperacyjnych, które mogą 
stanowić bazę do inicjowania struktur o charakterze klastrów.

Zbliżający się termin końca funkcjonowania SSE jest jednym z czynników 
powodujących znaczny spadek nowych inwestycji na ich terenach oraz w kon-
sekwencji brak czynników ograniczających znaczny wzrost bezrobocia. Pamię-
tać należy o tym, że decyzje inwestycyjne są planowane przez przedsiębiorców 
z kilkuletnim wyprzedzeniem. Wiele ekspertyz i opracowań dowodzi, że należa-
łoby już dziś przedłużyć termin funkcjonowania SSE, bo byłoby to poważnym 
argumentem dla podjęcia decyzji przez kolejnych potencjalnych inwestorów. 

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z takim wnioskiem, 
a także z następującymi pytaniami.

1. Czy rząd polski przewiduje przedłużenie okresu funkcjonowania spe-
cjalnych stref ekonomicznych w Polsce?

2. Jeśli tak, to czy rząd raportuje przedłużenie okresu funkcjonowania 
tych stref na czas nieokreślony czy okres zamknięty?

3. Jakie czynniki będą to warunkować i jakich procedur to wymaga?
4. Kiedy należy spodziewać się tej decyzji?

Z poważaniem 
Władysław Ortyl

Oddowiedd�

Warszawa, 1.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Władysława Ortyla pod-

czas 25. posiedzenia Senatu, otrzymanego przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. znak: BPS/043-25-995/13 uprzejmie in-
formuję, że wydłużenie okresu funkcjonowania stref wymaga zmiany 14 rozporządzeń 
Rady Ministrów w sprawie poszczególnych sse. Projekty takich rozporządzeń Minister 
Gospodarki skierował już na posiedzenie Rady Ministrów, która wstrzymała ich roz-
patrzenie, zobowiązując Ministra Gospodarki do opracowania, w porozumieniu z Mi-
nistrem Finansów, kryteriów uzasadniających dalsze funkcjonowanie stref.

Do koncepcji bezterminowego funkcjonowania stref i wprowadzenia okresu ważności 
zezwolenia, co wymaga zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zamierza-
my powrócić po wydaniu przez Komisję Europejską aktów normatywnych regulujących 
zasady udzielania pomocy publicznej w nowym okresie programowym Unii Europejskiej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu



25. posiedzenie Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r.196

Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Statut jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących działal-

ność szkoły lub placówki funkcjonującej w systemie oświaty. Zawiera m.in. 
zasady oceniania wewnątrzszkolnego, kary i nagrody, prawa i obowiązki 
ucznia, kompetencje organów szkoły i wiele innych istotnych dla funkcjono-
wania szkoły uregulowań. Ten podstawowy dla rodziców i uczniów doku-
ment niewątpliwie powinien być zgodny z prawem. 

Zdarza się jednak, że niektóre przepisy statutów są sprzeczne z pra-
wem albo też statut nie zawiera tych uregulowań, które powinien. Problem 
ten zgłaszają rodzice i uczniowie. Organem uprawnionym do wprowadzenia 
zmian w statucie jest rada szkoły, a jeśli nie funkcjonuje w danej szkole, to 
jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z zapytaniami:
— jakie uprawnienia mają rodzice i uczniowie, którzy stwierdzają, że ich 

zdaniem statut jest niezgodny z prawem? 
— jakie kompetencje ma dyrektor szkoły, w której rada szkoły uchwali 

niezgodne z prawem zmiany w statucie? 
— czy kurator może wydać zalecenie dyrektorowi szkoły, aby dokonał 

stosownych zmian w statucie uchwalonym przez radę szkoły?
Rada szkoły, rada pedagogiczna i dyrektor to trzy różne organy, z których 

każdy ma inne kompetencje. Rada szkoły nie jest podporządkowana służ-
bowo dyrektorowi. Nasuwa się więc pytanie: czy w przypadku stwierdzenia 
w statucie niezgodności z prawem stosuje się tylko tryb postępowania admi-
nistracyjnego przewidziany w art. 60 ust. 3 ustawy o systemie oświaty?

Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaki organ uchwala 
zmiany w statucie w przypadku np. jednooddziałowego przedszkola, w któ-
rym jest zatrudniony tylko dyrektor i nie ma ani rady szkoły ani też nie two-
rzy się rady pedagogicznej? Przepisy oświatowe nie zawierają uregulowań, 
jak postąpić w takim przypadku, a tego typu przedszkoli jest dość dużo. 
Bywa, że w takiej sytuacji zmiany uchwala rada gminy. Pojawia się pyta-
nie: na jakiej podstawie? Organ prowadzący tylko nadaje pierwszy statut, 
a zmiany uchwala albo rada szkoły, albo rada pedagogiczna.

W przypadku przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych problem jest 
bardziej skomplikowany. Zgodnie z art. 82 ust. 4 pkt 2, w związku z art. 82 
ust. 2 pkt 4 nadzór legalnościowy nad statutem szkoły lub placówki niepu-
blicznej sprawuje jednostka samorządu terytorialnego dokonująca wpisu do 
prowadzonej ewidencji. Odpowiedni organ wydaje decyzję o odmowie wpisu 
do ewidencji m.in. wówczas, jeżeli statut szkoły lub placówki jest sprzeczny 
z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. Zdarza 
się jednak, że szkoła (placówka, przedszkole) została wpisana do ewidencji, 
a postanowienia statutu są sprzeczne z prawem. Czy w tym przypadku ma 
zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym wpis do ewidencji pod-
lega wykreśleniu w przypadkach dokonania wpisu z naruszeniem prawa? 
Wydaje się to zbyt radykalnym działaniem, ale w ustawie o systemie oświa-
ty nie ma innego trybu.

Jaki tryb postępowania należy przyjąć w przypadku stwierdzenia, że 
statut niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub placówki jest 
sprzeczny z prawem? Kto jest uprawniony do dokonywania zmian w statu-
cie szkoły lub placówki niepublicznej: wyłącznie osoba prowadząca czy też 
inny organ, np. rada pedagogiczna?

Z poważaniem 
Leszek Piechota
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Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Leszka Mariana Piechoty – (BPS- 

-043-25-996/13) – w sprawie niezgodnych z prawem zapisów w statutach szkół/pla-
cówek, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do kwestii uprawnień rodziców i uczniów w sprawie zgłaszania nie-
zgodnych z prawem zapisów w statucie szkoły lub placówki należy podnieść, że zgod-
nie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), do kompetencji rady pedagogicznej należy 
przygotowanie projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawienie 
projektu do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Przepisy art. 51 ustawy wska-
zują, że w skład rady szkoły/placówki, w zależności od typu szkoły lub placówki, 
wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie i od ich wspólnej decyzji 
zależy, czy przedstawiony przez radę pedagogiczną projekt statutu lub jego zmian 
zostanie przyjęty i wprowadzony w życie. Ponadto rodzice i uczniowie mają ustawową 
delegację, określoną w art. 54 i 55 ustawy, do przedstawiania dyrektorowi i innym or-
ganom szkoły lub placówki wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły/placów-
ki. Odnosząc się do pytania dotyczącego kompetencji dyrektora szkoły, w przypadku 
uchwalenia niezgodnych z prawem zmian w statucie szkoły/placówki należy zazna-
czyć, że dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej uczestniczy w przy-
gotowywaniu projektu statutu lub jego zmian i trudno zakładać, że rada pedagogiczna 
przygotowując projekt statutu świadomie działa niezgodnie z prawem. Z inicjatywą 
wniesienia zmian do statutu szkoły może wystąpić zarówno dyrektor szkoły/placówki 
jako przewodniczący rady pedagogicznej, członkowie rady pedagogicznej, rada rodzi-
ców, rada szkoły i samorząd uczniowski.

Odnosząc się do zagadnień dotyczących możliwości kontroli zgodności z prawem 
statutu szkoły/placówki należy wskazać, że obowiązujące przepisy ustawy o systemie 
oświaty zawierają mechanizmy prawne dające kuratorowi oświaty uprawnienia do 
skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów prawa oświatowego przez szkoły 
i placówki.

Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie oświaty, kurator oświaty sprawuje nadzór 
pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami na obszarze 
danego województwa. Przepisy at. 33 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy wskazują, że nadzoro-
wi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty podlega, między innymi, 
przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. Jeżeli statut szkoły/placówki lub niektóre 
jego postanowienia są sprzeczne z prawem, kurator oświaty może uchylić statut lub 
niektóre jego postanowienia. Kurator oświaty wydaje w tej sprawie decyzję, od której 
przysługuje organowi, który nadał lub uchwalił statut, odwołanie do ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania.

Kurator oświaty posiada także, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 31 
ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy oraz w związku z uprawnieniami wynikającymi z art. 34 
ust. 1 ustawy, ustawową delegację do podjęcia czynności mających na celu zobli-
gowanie dyrektora szkoły do przywrócenia działalności szkoły zgodnie z przepisami 
prawa oświatowego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może bowiem polecić 
usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień, jeżeli szkoła/placówka prowadzi swoją 
działalność z naruszeniem przepisów ustawy. Polecenie usunięcia uchybień następu-
je w drodze decyzji.

Wymienione wyżej uprawnienia kuratora oświaty stanowią, w naszej ocenie, do-
stateczne potwierdzenie skutecznego określenia przez ustawodawcę nadzoru kurato-
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ra oświaty nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły/placówki, w tym nad respek-
towaniem statutu szkoły/placówki.

Odnosząc się do kwestii uchwalania zmian w statucie jednooddziałowego przed-
szkola należy zaznaczyć, że ze względu na ogólny charakter przytoczonego przez Pana 
senatora przykładu jednooddziałowego przedszkola, w którym jest zatrudniony tylko 
dyrektor, trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Należy 
zauważyć, że w przypadku nieokreślenia przez ustawodawcę przepisów regulujących 
wskazany obszar spraw, rozstrzyganie tych kwestii należy odnieść do innych przepi-
sów ustrojowych, w tym przypadku do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Zgodnie z art. 6 oraz art. 7 
ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą między 
innymi zadania obejmujące edukację publiczną. Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w tych sprawach 
należy do gminy.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 
2012 r. liczba samodzielnych publicznych przedszkoli, w których jest tylko jeden od-
dział i pracuje tylko jeden nauczyciel kształtuje się w skali kraju na poziomie 64 pla-
cówek.

Kolejną poruszaną przez Pana Senatora sprawą jest nadzór nad statutami szkół/pla- 
cówek niepublicznych w aspekcie ich zgodności z przepisami prawa.

Uprzejmie informuję, że przepisy art. 82 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w spo-
sób jednoznaczny określają uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego obo-
wiązanych do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek, do wydania decyzji 
o odmowie wpisu do ewidencji. Następuje to w przypadku stwierdzenia sprzeczności 
z obowiązującym prawem przedstawionego statutu szkoły/placówki, a mimo wezwania 
ubiegającego się o uzyskanie wpisu do dokonania jego zmiany, wezwanie nie zostało 
wykonane. Natomiast w przypadku stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty, że działalność szkoły lub placówki 
jest sprzeczna z przepisami ustawy o systemie oświaty lub statutem, zgodnie z art. 83 
ust. 1 pkt 3 ustawy wpis do ewidencji podlega wykreśleniu. Wykreślenie następuje, 
jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje 
się do poleceń organu sprawującego nadzór. Podobny tryb postępowania ma zasto-
sowanie w przypadku, gdy wpisu do ewidencji dokonano z naruszeniem prawa, czyli 
np. w sytuacji, gdy w zgłoszeniu do ewidencji statut został pominięty lub jego zapisy 
były niezgodne z prawem. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w ter-
minie określonym w decyzji.

Jak wynika z powyższego, określony przez ustawodawcę tryb odmowy wpisu do 
ewidencji lub wykreślenia wpisu stwarza osobie prowadzącej szkołę/placówkę moż-
liwość usunięcia istniejących nieprawidłowości, a wykreślenie wpisu jest krokiem 
ostatecznym, umożliwiającym niedopuszczenie do rozpoczęcia działalności szkoły/pla- 
cówki lub likwidację już funkcjonującej szkoły/placówki z naruszeniem przepisów 
prawa oświatowego, która nie respektuje poleceń obligujących do usunięcia stwier-
dzonych uchybień. Natomiast kwestie uprawnień do dokonywania zmian w statucie 
przedszkola, szkoły oraz placówki niepublicznej powinien regulować, zgodnie z art. 84 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, statut szkoły/placówki.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Witolda Sitarza

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Jak dowiaduję się ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści, planowana jest zmiana przepisów prawa upadłościowego i naprawcze-
go polegająca między innymi na zmianie właściwości rzeczowej. Wynika to 
z przedstawionych rekomendacji zmian w prawie upadłościowym i napraw-
czym. Po wprowadzeniu proponowanych zmian właściwymi do prowadzenia 
postępowań upadłościowych miałyby być sądy okręgowe, sądy gospodarcze 
w miejscowościach będących siedzibami sądów apelacyjnych.

Uważam, że taka zmiana nie jest zasadna i wymaga przemyślenia. 
W okręgu, który reprezentuję (okręg kaliski) funkcjonuje V Wydział Gospo-
darczy Sądu Rejonowego z sekcją upadłościowo-naprawczą. Prowadzone 
przez ten sąd sprawy gospodarcze, w tym postępowania upadłościowe, pro-
wadzone są sprawnie i rzeczowo.

Już wcześniejsza likwidacja Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowe-
go w Kaliszu i przeniesienie spraw do Łodzi wpłynęły na pogorszenie roz-
poznawania. Z przekazanych mi informacji wynika, że czas rozpoznawania 
znacznie się wydłużył (z miesiąca do sześciu miesięcy). Podobny los czeka 
zapewne sprawy upadłościowe. Zgromadzony w Kaliszu potencjał kadrowy 
(sędziowie, syndycy i pracownicy ich biur) ulegnie zmarnowaniu, gdyż prze-
kazanie spraw do Łodzi w sposób naturalny zmarginalizuje kadry kaliskie.

Pragnę podkreślić, że prowadzone w Kaliszu postępowania upadło-
ściowe bardzo często doprowadzały do uratowania zadłużonych przedsię-
biorstw. Podam kilka przykładów:

— Jarocińska Fabryka Mebli SA w Jarocinie,
— Hellena SA w Kaliszu,
— Augusto sp. z o.o. w Kaliszu,
— Spomasz SA w Ostrowie Wlkp.
Świadczy to o prawidłowym funkcjonowaniu sądownictwa gospodarcze-

go w miejscowym Sądzie Rejonowym i o pracy syndyków, którzy – będąc 
na miejscu – znają dobrze sytuację przedsiębiorstw i dokładają starań, by 
znaleźć pozytywne rozwiązanie.

Społeczeństwo źle odbiera wszelkie zmiany prowadzące do kumulowa-
nia administracji, organów sądownictwa i innych organów państwowych 
w stolicy lub dużych aglomeracjach. Tak jest i w stutysięcznym Kaliszu bę-
dącym trzykrotnie w historii Polski stolicą województwa i posiadającym rów-
nież Sąd Okręgowy, w którym z powodzeniem działał Wydział Gospodarczy. 
W koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju – choć nie wiąże się 
ona bezpośrednio z sądownictwem – Kalisz ma również status miasta regio-
nalnego, tak jak Poznań czy Łódź.

Z obszernym apelem zwrócili się do mnie również liczni syndycy z okrę-
gu, rozumiejący skutki proponowanego rozwiązania i znający temat „od pod-
szewki”.

Dlatego wnoszę do Pana Ministra o wyjaśnienie kwestii planowanych 
zmian i ponowne zastanowienie się nad ich skutkami i potrzebą centralizacji 
ograniczającej się tylko do miast obecnie wojewódzkich.

Z poważaniem 
Witold Sitarz
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Oddowiedd

Warszawa, 12 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma nr BPS/043-25-997/13, przy którym przekazano oświad-

czenie senatora Witolda Sitarza, złożone w trybie art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu 
podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

W dniu 14 maja 2012 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół ds. Nowelizacji 
Prawa Upadłościowego i Naprawczego, którego celem było przygotowanie rekomenda-
cji zmian w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) oraz w innych powiązanych ustawach. Dzia-
łania Zespołu Ministra Sprawiedliwości mają charakter ekspercko-doradczy. Świad-
czy o tym między innymi fakt, iż w skład Zespołu weszli niezależni eksperci: sędzio-
wie upadłościowi, syndycy, adwokaci i radcowie prawni, ekonomiści i przedstawiciele 
przedsiębiorców.

W dniu 10 grudnia 2012 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Gospodarki został przedstawiony dokument 
pn.: Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upad- 
łościowego i Naprawczego. Dokument ten został następnie opublikowany poprzez 
umieszczenie go na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przygotowany przez Zespół dokument stanowi zbiór zdiagnozowanych problemów 
i propozycji ich rozwiązań w obrębie prawa upadłościowego i naprawczego. Jedna 
z tych propozycji dotyczy zmiany właściwości rzeczowej sądów w sprawach upadło-
ściowych i naprawczych.

Trzeba wszakże podkreślić, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zostały jesz-
cze podjęte końcowe decyzje zmierzające do zmiany wspomnianej wyżej właściwości 
rzeczowej sądów, tj. przeniesienia rozpoznawania spraw z zakresu Prawa upadłościo-
wego i naprawczego z sądów rejonowych do sądów okręgowych. Przedstawione przez 
Zespół w tym zakresie rekomendacje będą przedmiotem analizy przy uwzględnieniu 
stanowisk różnych środowisk zarówno na etapie tworzenia projektu zmian przepisów, 
jak i w toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W tym procesie 
zostaną rozważone również podniesione w oświadczeniu Pana Senatora okoliczno-
ści dotyczące funkcjonowania takich jednostek, jak Sekcja Upadłościowo-Naprawcza 
V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu. Pragnę zapewnić, że każda 
zmiana proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, skutkująca przekształce-
niem lub łączeniem jakichkolwiek wydziałów sądów, jest poprzedzona głęboką analizą 
strukturalną, statystyczną i demograficzną, a także analizą skutków takich zmian dla 
efektywności oraz sprawności pracy danego sądu.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W ocenie skutków regulacji zawartej w uzasadnieniu złożonego do Sej-

mu projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących dostęp do niektórych za-
wodów (druk sejmowy nr 806) można znaleźć między innymi następujące 
stwierdzenia: „W roku bieżącym do egzaminu notarialnego (który odbędzie 
się w dn. 4–6 września 2012 r.) przystąpi ponad 1000 osób. Osoby, które 
otrzymają pozytywne wyniki będą mogły ubiegać się o powołanie na stano-
wisko asesora notarialnego. Osoby, które otrzymają wynik pozytywny z tych 
egzaminów, będą mogły następnie, odpowiednio (…) ubiegać się o powołanie 
na stanowisko asesora notarialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 76 ust. 2 ustawy – Prawo o notariacie aseso-
rem notarialnym może być osoba, która zdała egzamin notarialny i przed-
stawi oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia z nią umowy o pracę. 
Oznacza to, że co do zasady nie można być asesorem notarialnym, pozosta-
jąc bez zatrudnienia u notariusza prowadzącego kancelarię notarialną.

Obowiązujące do tej pory przepisy nie przewidują żadnych instrumen-
tów prawnych umożliwiających realne zatrudnienie asesorom notarialnym. 
Brak regulacji umożliwiających realne zatrudnienie asesorom notarialnym 
oraz pozostawienie instytucji asesury notarialnej w niezmienionej postaci 
może skutkować zamknięciem przede wszystkim młodym prawnikom drogi 
do zawodu notariusza. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że osoby, które 
zdały egzamin notarialny miały trudności z rozpoczęciem asesury notarialnej 
z uwagi na brak promesy zatrudnienia w kancelarii notarialnej. W ten sposób 
możliwe było skuteczne blokowanie ich dalszego rozwoju zawodowego”.

„Przy założeniu podobnego odsetka zdających jak w latach poprzednich 
można spodziewać się, że około 700 osób po zdaniu egzaminu z września 
2012 r. będzie starało się o powołanie na asesora notarialnego. Byłaby to 
liczba osób o około 1/4 większa niż liczba wszystkich obecnych asesorów 
notarialnych. Oczekiwanym następstwem tak dużego wzrostu liczby osób 
zdających egzamin notarialny z wynikiem pozytywnym byłyby, przy obec-
nym kształcie rynku notarialnego i w dotychczasowym stanie prawnym, 
trudności z uzyskaniem przez te osoby promesy zatrudnienia w kancelarii 
notarialnej i, tym samym, wpisu na listę asesorów notarialnych”.

W związku ze stwierdzeniami co do wielokrotnych przypadków wystę-
powania trudności z rozpoczęciem asesury, co było wynikiem skutecznego 
blokowania dalszego rozwoju zawodowego młodych adeptów sztuki nota-
rialnej – w domyśle: przez notariuszy – oraz w związku z faktem, iż część 
przytoczonych założeń miała charakter czysto hipotetyczny, a wbrew pro-
gnozom egzamin notarialny z września 2012 r. zdało nie około 700 osób, 
ale około 350 osób, uprzejmie prosimy o odpowiedź przez Pana Ministra na 
następujące pytania.

Ile jest znanych Panu Ministrowi udokumentowanych przypadków trud-
ności z rozpoczęciem asesury notarialnej w poszczególnych izbach notarial-
nych w latach 1992–2011? Prosimy o dane za poszczególne lata.

Ile osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego 
w 2012 r., do dnia dzisiejszego nie złożyło wniosku o powołanie na stanowi-
sko asesora notarialnego?

Ile osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu notarialnego 
w 2012 r., zgłaszało trudności lub wręcz niemożliwość uzyskania prome-
sy zatrudnienia w charakterze asesora notarialnego pomimo zwrócenia się 
o pomoc do rady właściwej izby notarialnej?

Z poważaniem 
Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski
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Oddowiedd

Warszawa, 11 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatorów Grażyny Sztark oraz Piotra Zientarskie-

go w sprawie rzeczywistych trudności z rozpoczęciem asesury notarialnej, przekazane 
Ministrowi Sprawiedliwości przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., uprzejmie przed-
stawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem koniecznym do wydania przez 
Ministra Sprawiedliwości decyzji o powołaniu na stanowisko asesora notarialnego 
w danej izbie jest przedstawienie przez kandydata na asesora oświadczenia notariu-
sza o gotowości zawarcia z nim umowy o pracę2. Dopiero odbycie co najmniej 2-letniej 
asesury uprawnia do ubiegania się o powołanie na stanowisko notariusza, zatem je-
żeli egzaminowany aplikant nie uzyska promesy zatrudnienia, ma zamkniętą drogę 
do zawodu notariusza3. Podkreślenia wymaga, iż przepisy pozostawiają notariuszom, 
jako pracodawcom, swobodę w zakresie zatrudnienia asesorów.

Opisana droga do zdobycia i wykonywania zawodu notariusza spotyka się z coraz 
szerszą krytyką, zwłaszcza tych młodych prawników, którzy rozpoczęli kształcenie 
korzystając z obowiązującego od 1 stycznia 2006 r., zmienionego systemu naboru 
na aplikację notarialną4. Zastąpiono wówczas dotychczasowy, wyłącznie korporacyj-
ny charakter egzaminu wstępnego, egzaminem państwowym (przeprowadzanym pod 
nadzorem Ministra Sprawiedliwości), niwecząc tym samym realizowaną dotąd przez 
samorząd zawodowy politykę reglamentacji dostępu do zawodu notariusza poprzez 
ograniczenie liczby aplikantów notarialnych.

Likwidacja tych ograniczeń skutkowała zdecydowanym wzrostem liczby aplikan-
tów notarialnych. Z danych jakimi dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, 
że o ile w 2006 r. aplikację notarialną rozpoczęło 26 osób, w 2007 r. było ich już 
362, w 2008 r. były to 302 osoby, w 2009 r. – 1071 osób, w 2010 r. – 225 osób, zaś 
w 2011 r. – 157 osób. Wzrost liczby aplikantów skutkował też odpowiednio, po upły-
wie okresu aplikacji (2 lata i 6 miesięcy) wzrostem liczby ubiegających się o powołanie 
na stanowisko asesora notarialnego.

Mając na względzie powyższe uwagi wskazać należy, iż od 1991 r. do 2009 r. w za-
sadzie nie było trudności z uzyskaniem promesy zatrudnienia jako asesora notarial-
nego, głównie z uwagi na niewielką liczbę aplikantów a w konsekwencji także osób 
zdających egzamin notarialny.

Pierwsze informacje o trudnościach z uzyskaniem promesy zatrudnienia w charak-
terze asesora notarialnego dotarły do Ministerstwa Sprawiedliwości w marcu 2010 r. 
Dotyczyło to osoby, która bez odbycia aplikacji zdała w 2009 r. egzamin notarialny. Na 
skutek własnych starań i poszukiwania zatrudnienia w różnych izbach kandydat na 
asesora uzyskał jednak promesę zatrudnienia i w efekcie został powołany na asesora 
notarialnego.

Pytania kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości zatrud-
nienia asesora notarialnego w niepełnym wymiarze czasu pracy pozwalają na wnio-
sek, iż w 2010 r. trudności pojawiły się głównie ze znalezieniem zatrudnienia w cha-

2 Art. 76 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 
ze zm.).

3 Art. 11 pkt 6 Prawa o notariacie.
4 Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2005 r. Nr 163, poz. 1361).
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rakterze asesora notarialnego w pełnym wymiarze czasu pracy, Potwierdza to analiza 
składanych od 2012 r. wniosków o powołanie na stanowisko notariusza, w których 
kandydaci niejednokrotnie powołują się na zatrudnienie w okresie 2-letniej asesury 
u kilku notariuszy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dopiero po egzaminie notarialnym w 2011 r. wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedli-
wości więcej informacji od egzaminowanych aplikantów notarialnych o trudnościach 
z uzyskaniem promesy zatrudnienia. Podstawą takiej aktywności był przygotowany 
w Ministerstwie Sprawiedliwości i przedstawiony do konsultacji społecznych projekt 
ustawy deregulacyjnej. Aplikanci i asesorzy notarialni, wyrażając swe poparcie dla 
przyjętej idei deregulacji oraz proponowanych zmian ustawy Prawo o notariacie, wska-
zywali na trudności z uzyskaniem zatrudnienia w charakterze asesora notarialnego.

Potwierdzają to również posiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dane doty-
czące liczby powołanych asesorów. Spośród 247 osób, które w 2011 r. zdały egzamin 
notarialny do chwili obecnej 21 osób nie złożyło wniosku o powołanie na stanowisko 
asesora notarialnego. Warto również podkreślić, że pięcioro aplikantów, którzy zdali 
egzamin notarialny w 2011 r. złożyło wnioski o powołanie na stanowisko asesora no-
tarialnego dopiero niedawno – pod koniec 2012 r.

Ponadto 3 osoby powołane na asesora notarialnego z początkiem 2012 r., po kilku 
miesiącach zostały odwołane z tego stanowiska, wobec niepodjęcia zatrudnienia (no-
tariusze wycofali się z promesy zatrudnienia) albo rozwiązania z nimi stosunku pracy 
po kilku miesiącach.

Na chwilę obecną zatem 24 spośród osób, które zdały egzamin notarialny w 2011 r. 
nie zajmują stanowiska asesora notarialnego, przy czym dotyczy to 9 osób zdających 
egzamin w Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 8 osób z Komisji Egzaminacyjnej we 
Wrocławiu, 3 osób z Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 3 osób z Komisji Egzamina-
cyjnej w Gdańsku oraz 1 osoba z Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Zwrócić należy 
również uwagę, iż egzaminowani aplikanci notarialni oraz pozostałe osoby, które zdały 
egzamin notarialny poszukiwali zatrudnienia nie tylko w tych izbach notarialnych, 
w których odbywali aplikację, ale praktycznie w całym kraju, niejednokrotnie decydu-
jąc się na zmianę miejsca zamieszkania.

W 2012 r. egzamin notarialny zdało 350 osób. Do chwili obecnej 51 osób nie zło-
żyło jeszcze wniosku o powołanie na stanowisko asesora notarialnego. Wprawdzie 
żadna z nich nie zgłaszała wprost Ministerstwu Sprawiedliwości trudności z uzyska-
niem promesy zatrudnienia w charakterze asesora notarialnego, jednakże taki pro-
blem również istnieje. Świadczy o tym choćby fakt cofnięcia w kilku przypadkach, 
już po złożeniu wniosku o powołanie na asesora notarialnego, udzielonych wcześniej 
promes zatrudnienia. Zdarzają się ponadto przypadki rozwiązania umów o pracę za-
wartych z asesorami notarialnymi powołanymi w latach poprzednich. Konsekwencją 
tego – w przypadku braku możliwości znalezienia zatrudnienia u notariusza – jest 
decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu ze stanowiska asesora notarialnego5, 
niezależnie od pozostałego do odbycia okresu asesury.

Powyższe przykłady wskazują jednoznacznie, że obowiązująca regulacja ustawy 
Prawo o notariacie, uzależniając powołanie na stanowisko notariusza od zatrudniania 
w charakterze asesora przez potencjalnego konkurenta na rynku, blokuje w sposób 
nieuzasadniony dostęp do tego zawodu. Stąd proponowane w projekcie ustawy (druk 
sejmowy nr 806), alternatywnego wobec asesury uprawnienia dla osób, które zdały 
egzamin notarialny do złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza na 
czas określony tj. na okres 3 lat.

Projektodawca założył, iż skoro egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przy-
gotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu notarialnego do samodziel-
nego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej 
praktycznego zastosowania6, osoby które zdały egzamin notarialny posiadają niezbęd-
ną wiedzę i umiejętności do dokonywania czynności notarialnych.

5 Art. 76 §3 Prawa o notariacie, w myśl którego Minister Sprawiedliwości odwołuje asesora 
notarialnego m.in. w razie ustania jego zatrudnienia.

6 Art. 74 §2 Prawa o notariacie.
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Podkreślić należy, iż to osobom zainteresowanym pozostawiono wybór drogi do-
chodzenia do zawodu notariusza – to czy poszukiwały będą zatrudnienia i ubiegały 
się o powołania na stanowisko asesora, czy też o powołanie na stanowisko notariusza 
na czas określony.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Dochodzą do nas ze środowiska notarialnego niepokojące informacje 

o możliwym zamykaniu kancelarii notarialnych z powodów ekonomicznych, 
o znaczącym spadku liczby czynności, w tym także sporządzanych aktów 
notarialnych i poświadczeń, co w połączeniu z ustawowym zakazem podej-
mowania dodatkowego zatrudnienia spowodować może załamanie na rynku 
notarialnym, a w konsekwencji utrudnienia w dostępie obywateli do czyn-
ności notarialnych.

Mając powyższe na względzie, chcielibyśmy poprosić o udzielenie odpo-
wiedzi w następujących kwestiach:

1. Czy znane są Panu Ministrowi przypadki zamknięcia kancelarii no-
tarialnych (zaprzestania działalności z powodów ekonomicznych) na terenie 
kraju w ostatnich pięciu latach?

2. Czy ministerstwo monitoruje liczbę czynności notarialnych dokony-
wanych przez notariuszy w ciągu roku z podziałem na akty notarialne i po-
świadczenia?

3. Jaka liczba aktów notarialnych przypada na jednego notariusza w la-
tach 2005–2012 w zestawieniu rocznym?

4. Jaka liczba poświadczeń przypada na jednego notariusza w latach 
2005–2012 w zestawieniu rocznym?

5. Jaki wpływ do budżetu stanowią opłaty sądowe pobierane przez no-
tariuszy w skali roku 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 kwotowo oraz w prze-
liczeniu na jednego notariusza?

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski

Oddowiedd�

Warszawa, 13 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatorów Grażyny Sztark oraz Piotra Zientarskiego 

z dnia 9 stycznia 2013 r., przekazane Ministrowi Sprawiedliwości przy piśmie z dnia 
16 stycznia 2013 r., uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

1. Stosownie do treści art. 16 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie1 Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz zrezygno-
wał z prowadzenia kancelarii. Użyte w tym przepisie sformułowanie „odwołuje” nie 
pozostawia wątpliwości interpretacyjnych co do tego, że decyzje wydawane na tej pod-
stawie nie są decyzjami wydawanymi w granicach uznania administracyjnego, ale de-
cyzjami o charakterze związanym, co oznacza, iż organ administracji publicznej przy 
zaistnieniu sytuacji przewidzianej przepisami prawa zobligowany jest wydać decyzję 
określonej treści2.

1 Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.
2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1091/08.
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W związku z tym, Minister Sprawiedliwości jest związany oświadczeniem o rezy-
gnacji z prowadzenia kancelarii, które skutkuje decyzją o odwołaniu ze stanowiska 
notariusza bez względu na motywy rezygnacji, których zainteresowany nie musi wy-
kazywać.

Należy zaznaczyć, iż sama rezygnacja z prowadzenia kancelarii nie oznacza, że 
motywem takiej decyzji są przyczyny ekonomiczne, nierentowność czy wręcz upadłość 
kancelarii.

W latach 2008–2012 wpłynęło do Ministra Sprawiedliwości 41 rezygnacji z pro-
wadzenia kancelarii, skutkujących decyzjami o odwołaniu ze stanowiska notariusza. 
Tylko w jednym przypadku notariusz uzasadniał rezygnację zmianą planów życiowych 
oraz „sytuacją ekonomiczną”.

W 7 przypadkach wskazanym przez notariusza motywem rezygnacji było przejście 
do innego zawodu prawniczego. W pozostałych przypadkach zawierających uzasad-
nienie, jako przyczynę rezygnacji, notariusze wskazywali zły stan zdrowa lub przejście 
na emeryturę.

Mając na uwadze liczbę notariuszy, która ulega stałemu i dynamicznemu zwięk-
szeniu, skala zjawiska „zamykania kancelarii”, niezależnie od przyczyn takiej decyzji, 
jest znikoma.

Proces powstawania kancelarii notarialnych na nowych zasadach zakończył się 
w 1993 r. Na początku 1994 r. działało w Polsce 942 notariuszy. Na dzień 31 grudnia 
2012 r. działało 2348 notariuszy. Oznacza to, że przez ostatnie siedemnaście lat po 
prywatyzacji liczba notariuszy uległa zwiększeniu prawie dwuipółkrotnie.

Nie zachodzi zatem obawa załamania „na rynku notarialnym” i utrudnienia w do-
stępie do usług notarialnych. Wręcz przeciwnie, obserwowany z roku na rok wzrost 
liczby notariuszy skutkuje zwiększeniem dostępu do usług notarialnych.

Naturalną rzeczą jest również swobodny przepływ między zawodami prawniczymi. 
W przypadku notariuszy odejścia do innego zawodu prawniczego zdarzają się, jak 
wyżej wskazano, niezwykle rzadko. W 2011 roku jeden z notariuszy, który wcześniej 
zrezygnował z prowadzenia kancelarii, aby wykonywać zawód radcy prawnego, wy-
stąpił ponownie o powołanie na notariusza podnosząc, iż zawód radcy prawnego „nie 
przyniósł satysfakcji ani zawodowej, ani finansowej”.

Duże jest natomiast zainteresowanie wykonywaniem zawodu notariusza przez 
osoby wykonujące inne zawody prawnicze, zwłaszcza sędziów, adwokatów i radców 
prawnych. W latach 2008–2012 powołano na stanowisko notariusza: 118 sędziów, 
46 adwokatów i 148 radców prawnych, co w przypadku tych osób wiązało się z „rezy-
gnacją” z dotychczas wykonywanego zawodu prawniczego.

Podnieść również należy, iż nie jest zasadne twierdzenie, że w aktualnym stanie 
prawnym obowiązuje „zakaz” podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nota-
riuszy. Po pierwsze, notariusz może podejmować dodatkowe zatrudnienie (zajęcie) za 
zgodą rady właściwej izby notarialnej3. Po drugie, odmowa zgody na zatrudnienie lub 
zajęcie może być spowodowana jedynie faktem, że zatrudnienie lub zajęcie przeszka-
dza w pełnieniu obowiązków notariusza albo uchybia powadze wykonywanego zawo-
du. Nie wolno mu w szczególności zajmować się handlem, przemysłem, pośrednic-
twem i doradztwem w interesach4. Żadnych innych ograniczeń przepisy ustawy Prawo 
o notariacie nie przewidują.

Bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby notarialnej nota-
riusz może podejmować zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycz-
nego, dydaktycznego lub naukowego.

Podkreślić należy, iż decyzja rady izby notarialnej może być zaskarżona do Kra-
jowej Rady Notarialnej, a od decyzji Krajowej Rady Notarialnej służy skarga do sądu 
administracyjnego. Decyzja rady izby notarialnej podlega zatem weryfikacji Krajowej 
Rady Notarialnej i sądu administracyjnego5.

3 Art. 19 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
4 Art. 19 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 2075/04 wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 9 lutego 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa 805/10.
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3. Ministerstwo Sprawiedliwości monitoruje liczbę dokonywanych przez notariu-
szy czynności notarialnych z podziałem na akty notarialne, akty poświadczenia dzie-
dziczenia (od 2009 roku) oraz inne czynności notarialne, w tym poświadczenia.

Notariusze przekazują do Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdanie z czynności 
notarialnych (MS-Not 24) w zestawieniu półrocznym i rocznym.

Informacje statystyczne są pozyskiwane na podstawie ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r., o statystyce publicznej6, a także w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych7.

W oparciu o dostępne dane statystyczne, w przeliczeniu na jednego notariusza 
przypada:

a) w 2005 roku – 770,8 aktów notarialnych, 2331,9 innych czynności notarial-
nych, w tym 2331,5 poświadczeń;

b) w 2006 roku – 828,4 aktów notarialnych, 2437,9 innych czynności notarial-
nych, w tym 2436,6 poświadczeń;

c) w 2007 roku – 1056,5 aktów notarialnych, 2762,8 innych czynności notarial-
nych, w tym 2759,6 poświadczeń;

d) w 2008 roku – 1064,2 aktów notarialnych, 2803,6 innych czynności notarial-
nych, w tym 2803,2 poświadczeń;

e) w 2009 roku – 928,6 aktów notarialnych, 12,5 aktów poświadczenia dziedzicze-
nia, 2646,2 innych czynności notarialnych, w tym 2645,7 poświadczeń;

f) w 2010 roku – 756,5 aktów notarialnych, 20,5 aktów poświadczenia dziedzicze-
nia, 2671,7 innych czynności notarialnych, w tym 2669,6 poświadczeń;

g) w 2011 roku – 683,5 aktów notarialnych, 24,8 aktów poświadczenia dziedzicze-
nia, 2517,7 innych czynności notarialnych, w tym 2516,1 poświadczeń;

h) w I półroczu 2012 roku – 315 aktów notarialnych, 13,2 aktów poświadczenia 
dziedziczenia, 1157,5 innych czynności notarialnych, w tym 1156,2 poświad-
czeń.

4. Zestawienia pobranych przez notariuszy podatków (bez VAT) i opłat sądowych 
za lata 2008–2011 zawierają raporty o stanie notariatu składane corocznie Ministrowi 
Sprawiedliwości przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 40 §2 ustawy Prawo 
o notariacie (raport za rok 2012 jeszcze nie wpłynął).

W oparciu o dane zawarte w raportach opłaty sądowe pobrane przez notariuszy 
wynosiły:

a) w 2008 roku – 412 237 539 zł, w przeliczeniu na jednego notariusza 
– 214 038,18 zł;

b) w 2009 roku – 381 569 827 zł, w przeliczeniu na jednego notariusza 
– 181 440,71 zł;

c) w 2010 roku – 339 735 960 zł, w przeliczeniu na jednego notariusza 
– 153 518,28 zł;

d) w 2011 roku – 296 655 721 zł, w przeliczeniu na jednego notariusza 
– 131 031,67 zł.

Z wyrazami poważania 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Michał Królikowski 
Podsekretarz Stanu

6 Dz. U. z 2012 r. poz. 591.
7 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
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Oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przygotowanym projektem zmiany ustawy o bateriach 

i akumulatorach z dnia 2 lipca 2012 r. składam oświadczenie w sprawie 
zmiany zapisu art. 63 ust. 2.

Art. 63 ust. 2 projektu ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 2 lipca 
2012 r. traktuje, iż „zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte 
akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe 
kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe 
poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w zakładzie przetwarzania, któ-
ry zapewnia co najmniej przekazanie powstałych w wyniku przetwarzania 
frakcji zawierających ołów i jego związki oraz frakcji tworzyw sztucznych 
odpowiednio najbliżej położonym posiadaczom odpadów prowadzącym re-
cykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych”.

Panie Ministrze, skutkiem wprowadzenia tej zmiany do ustawy będzie do-
puszczenie możliwości tworzenia zakładów, których jedynym przeznaczeniem 
będzie rozbijanie akumulatorów w celu pozyskania najbardziej opłacalnych 
frakcji ołowiowych i pozbywania się problematycznych pozostałości akumula-
torów, które nadal będą odpadami niebezpiecznymi poza wszelką kontrolą.

Panie Ministrze, czy według ministerstwa nie wydaje się zasadne wpro-
wadzenie zmiany do art. 63 ust. 3 w proponowanym brzmieniu „zużyte ba-
terie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe 
kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe, zużyte 
akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe poddawane są przetwarza-
niu wyłącznie w przedsiębiorstwie posiadającym instalacje w zakresie re-
cyklingu ołowiu i jego związków”? Zapobiegnie ona rozregulowaniu systemu 
obrotu i recyklingu złomu akumulatorowego, powodującego długoterminowe, 
a często nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia i życia społeczeństwa.

Z poważaniem 
Bogusław Śmigielski

Oddowiedd�

Warszawa, 7.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego, przekazane 

przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
pismem z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-1000/13, w sprawie nowelizacji 
ustawy o bateriach i akumulatorach, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oddowiedd na oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego, 
drzekazane dismem z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS-043-25-1000/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS-043-25-1000/13, 
przekazujące oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego w sprawie nowelizacji 
ustawy o bateriach i akumulatorach, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Należy podkreślić, że zaproponowana w nowelizacji ustawy o bateriach i akumu-
latorach zmiana brzmienia art. 63 ust. 2 w opinii resortu środowiska nie spowodo-
wałaby rozregulowania systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi aku-
mulatorami. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie 
gospodarowania odpadami mam przekonanie, że pomimo zaproponowanej zmiany 
w zakresie recyklingu zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, zapew-
niają one bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przetwarzanie odpadów 
niebezpiecznych, w tym m.in. zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 
Warto podkreślić, że złagodzenie aktualnie obowiązującego art. 63 ust. 2 było popar-
te przede wszystkim przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych ba-
terii i akumulatorów, która nie nakłada obowiązku przetwarzania i recyklingu ww. od-
padów na terenie jednego zakładu.

Niemniej jednak, mając na uwadze liczne negatywne opinie, jakie wpływają do 
Ministerstwa w przedmiotowej sprawie, analizowana jest jeszcze zasadność wpro-
wadzenia zaproponowanych zmian i w najbliższym czasie zostanie zaproponowane 
ostateczne brzmienie art. 63 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach. Projekt za-
wierający proponowaną zmianę zostanie przedłożony pod obrady Komitetu do Spraw 
Europejskich.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Alicji Zając, 

Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Beaty Gosiewskiej, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 
prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Prezydent! Szanowny Panie 
Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!

Trwa i nasila się w Warszawie protest kupców prowadzących działal-
ność handlową w przejściach podziemnych w centrum Warszawy. Według 
uzyskanych przez nas informacji protest spowodowany jest tym, że mia-
sto stołeczne Warszawa zawarło kontrakt z prywatną firmą na eksploatację 
powierzchni handlowej w stołecznych przejściach podziemnych, a firma ta 
rażąco wygórowała stawki czynszu warszawskim kupcom, wskutek czego 
nie są oni w stanie prowadzić nadal działalności handlowej i zapewnić sobie 
środków egzystencji.

Prosimy Panią Prezydent Warszawy o informacje w tej sprawie. Czy rze-
czywiście zawarty został taki kontrakt, jaka firma została wybrana, jaki był 
cel zaangażowania prywatnego pośrednika między miastem i kupcami, jaki 
był tryb wyboru firmy i jaka jest wartość kontraktu, a także czy prezydent 
miasta stołecznego Warszawy analizowała skutki powierzenia zarządzania 
przestrzenią handlową w przejściach podziemnych prywatnej firmie, skutki 
dla kupców prowadzących tam dotychczas swoją działalność.

Do Prezesa Rady Ministrów kierujemy pytanie, czy decyzje prezydent 
Warszawy w zakresie powierzenia prywatnej firmie zarządzania przestrze-
nią handlową w przejściach podziemnych były, są lub będą przedmiotem 
badań pod kątem ich legalności?

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwracamy się o wyjaśnienie, czy 
analizowane są skutki likwidacji miejsc pracy kupców w przejściach pod-
ziemnych dla rynku pracy, ile miejsc pracy zostanie utraconych i jakie będą 
skutki tej utraty dla Skarbu Państwa?

Do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się o przeprowadzenie 
kontroli postępowania prezydent Warszawy w zakresie gospodarowania 
przestrzenią handlową w przejściach podziemnych, pod kątem legalności 
i gospodarności w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii le-
galności i rzetelności powierzenia zarządu tą przestrzenią prywatnej firmie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Alicja Zając 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski
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Oddowiedd 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 26 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pismem z dnia 16 stycznia 2013 r. (DSPA-4813- 
-158-(1)/13) oświadczenie Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie 
z innymi senatorami złożone podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 
2013 r. (BPS/043-25-1001-PRM/13) uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Działania organów Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie opisanym w oświad-
czeniu senatorskim nie były przedmiotem ingerencji organów nadzoru nad działalno-
ścią jednostek samorządu terytorialnego. Na gruncie obowiązującej regulacji praw-
no-ustrojowej, jednostki samorządu terytorialnego wykonują samodzielnie nałożone 
na nie ustawami zadania publiczne, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. 
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność jednostek samorządu terytorialnego 
tylko w przypadkach określonych ustawami. Bieżący nadzór sprawowany przez woje-
wodów, a w sprawach finansowych – przez regionalne izby obrachunkowe, obejmuje 
kontrolę legalności uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego. 
Akty prawne poddane w ustawowym trybie nadzorowi Wojewody Mazowieckiego i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nie obejmowały uchwał lub zarządzeń or-
ganów Miasta Stołecznego Warszawy, które pozostawałyby w bezpośrednim związku 
z działaniami opisanymi w oświadczeniu senatorskim.

Podkreślenia wymaga, iż charakter odrębny w stosunku do nadzoru nad działal-
nością jednostek samorządu terytorialnego ma weryfikacja rozstrzygnięć organów 
jednostek samorządu terytorialnego w sprawach indywidualnych z zakresu admi-
nistracji publicznej, podlegających kontroli instancyjnej i nadzorowi pozainstancyj-
nemu w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, 
a także – kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Sprawy z zakresu prawa 
cywilnego, w których organy jednostek samorządu terytorialnego podejmują w sferze 
dominium działania o charakterze niewładczym, objęte są natomiast kognicją sądów 
powszechnych.

Odnosząc się do kwestii adresowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
pragnę poinformować, iż MPiPS przekazało Panu Senatorowi odpowiedź odrębnym 
pismem z dnia 7 lutego br. (DRP-I-0702-1-PK/13).

Jednocześnie informuję, że w Najwyższej Izbie Kontroli aktualnie trwa rozpoznanie 
możliwości i zasadności podjęcia czynności kontrolnych w zgłoszonej sprawie.

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

Z poważaniem 
 
Włodzimierz Karpiński
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Oddowiedd 
PREZYDENTA 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 6.02.2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma nr BPS/043-25-1001-WAW/13 z dnia 16 stycznia 2013 r. 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. 
dotyczącego sytuacji w przejściu podziemnym w Al. Jerozolimskich uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Przejście podziemne zlokalizowane w rejonie Dworca Centralnego położone jest 
w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi wojewódzkiej Al. Jerozolimskich 
w Warszawie.

Udostępnienie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, re-
montem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o drogach 
publicznych jest możliwe tylko w drodze zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. 
A zatem zezwolenie na funkcjonowanie w przejściu podziemnym pawilonów handlo-
wo-usługowych może mieć jedynie formę decyzji administracyjnej – zezwolenia na za-
jęcie pasa drogowego. Decyzja administracyjna wydana może być jedynie na wniosek 
strony.

WPP Sp. z o.o. Sp. k. złożyła do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie wniosek na 
zajęcie przedmiotowego pasa i była jedynym wnioskodawcą ubiegającym się o wydanie 
zezwolenia na zajęcie przedmiotowego terenu pasa drogowego. Na podstawie złożone-
go wniosku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem 
w dniu 15 czerwca 2012 r. decyzji administracyjnych zezwalających WPP Sp. z o.o. 
Sp. k. na zajęcie pasa drogowego Al. Jerozolimskich w celu umieszczenia pawilonów 
handlowych w przejściu podziemnym na okres trzech lat.

Decyzje te nie rozstrzygają o formie w jakiej adresat decyzji realizuje w przedmio-
towych pawilonach cel zajęcia pasa drogowego tj. działalność handlową w przejściach 
podziemnych. Oznacza to, że strona decyzji posiada swobodę w określeniu sposobu 
wykorzystania umieszczonych w pasie drogowym pawilonów na cele handlowe, m.in. 
poprzez udostępnienie powierzchni handlowej osobom trzecim.

Wydając decyzje zastosowano stawki opłat przewidziane dla zezwoleń dotyczących 
umieszczania kiosków i pawilonów handlowych w przejściach podziemnych, wyni-
kające z uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r. 
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obsza-
rze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz.Urz. Woj. Maz. 
Nr 148, poz. 3717 z dnia 19.06.2004 r. z późn. zm.). Łączna kwota opłat za zaję-
cie ww. pasa drogowego wynikająca z wydanych decyzji administracyjnych wyniosła 
7 255 958,40 zł. WPP Sp. z o.o. Sp. k. w przedmiotowych decyzjach została zobo-
wiązana do wniesienia należnych opłat w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzje 
ustalające ich wysokość stały się ostateczne.

Ponadto w wydanych decyzjach ZDM nałożył na stronę decyzji szereg obowiąz-
ków (m.in. ochronę, utrzymanie czystości, pokrycie kosztów związanych z bieżący-
mi naprawami, do których należą systematyczne sprawdzanie i kontrola całodobowa 
funkcjonowania urządzeń elektrycznych, usuwanie całodobowe awarii i przywracanie 
właściwego zasilania, konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej, konserwacja 
kanalizacji ściekowej, konserwacja wentylacji nawiewnej i wyciągowej wraz z wentyla-
tornią, utrzymywanie sprawności TV przemysłowej i monitoringu, konserwacja scho-
dów ruchomych oraz platform dla niepełnosprawnych, utrzymanie wind towarowych, 
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konserwacja posadzek w ciągach pieszych, bieżąca ich wymiana, ponoszenie opłat za 
energię elektryczną oraz zużytą wodę i odprowadzenie ścieków a także wywóz nieczy-
stości, utrzymywanie szaletu miejskiego).

Od ww. decyzji wniesione zostały odwołania do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego przez byłych najemców pawilonów handlowych zlokalizowanych w przed-
miotowych przejściach podziemnych. W dniu 3 września 2012 r. Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzje nr KOC/4348/Dr/12, KOC/4349/
Dr/12 oraz KOC/4350/Dr/12, w których umorzyło postępowania odwoławcze. Tym 
samym decyzje wydane przez ZDM stały się ostateczne. Ponadto w orzeczeniach tych 
SKO potwierdziło wcześniejszą wiedzę ZDM, że pawilony wybudowane w przejściu 
podziemnym stanowią własność WPP Sp. z o.o. W dniu 2 października 2012 r. pi-
smem nr KOC/4348/Dr/12, KOC/4349/12, KOC/4350/12 Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze poinformowało Zarząd Dróg Miejskich o ostateczności wydanych przez 
ten organ decyzji.

Należy zauważyć, że sporne relacje pomiędzy WPP Sp. z. o.o. Sp. k. oraz kupca-
mi prowadzącymi działalność gospodarczą w pawilonach handlowych zlokalizowanych 
w przejściach podziemnych wynikają z umów najmu pawilonów zawartych pomiędzy 
WPP Sp. z o.o. i ww. kupcami, które obowiązywały do dnia 15 czerwca 2012 r. Prezy-
dent m.st. Warszawy nie jest organem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy 
stronami umów prawa cywilnego. Spory takie rozstrzygają właściwe sądy powszechne 
w stosownym postępowaniu wszczętym na żądanie strony stosunku cywilnoprawnego.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. PREZYDENTA 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
Włodzimierz Paszyński 
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Oddowiedd�  
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 7.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-1001-MPPS/13, dotyczącym oświadcze-
nia senatorskiego Pana Grzegorza Wojciechowskiego, złożonego podczas 25. posiedze-
nia Senatu, w sprawie analizy skutków likwidacji miejsc pracy kupców w przejściach 
podziemnych dla rynku pracy uprzejmie informuję, iż nie mając bezpośredniego wpły-
wu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i wynikający z niej stan zatrudnienia, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej skupia się na podejmowaniu działań osłonowych 
wobec osób zagrożonych zwolnieniem z pracy lub już zwolnionych.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
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(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć 
mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi 
zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy 
do zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu.

Odnosząc się do pytań zawartych w oświadczeniu uprzejmie informuję, że z przed-
stawionych informacji nie wynika, że protestujący kupcy utracili swoje miejsca pracy, 
natomiast podniesiono im jedynie wysokość stawek czynszu. Dlatego też trudno jest 
mówić o skutkach likwidacji miejsc pracy dla rynku pracy, a tym bardziej o ich ilości.

Zauważyć należy, że w przypadku likwidacji pojedynczych miejsc pracy nie może 
być mowy o zwolnieniach grupowych, a jedynie monitoring takich właśnie zwolnień 
prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Natomiast w sytuacji, gdyby kupcy rzeczywiście musieli zamknąć swoje firmy, 
zwolnić pracowników i zarejestrować się jako bezrobotni, wówczas będą mogli skorzy-
stać z szerokiego zakresu aktywnych form pomocy, oferowanych przez urzędy pracy. 
Zakres i formy tej pomocy określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy.

Do takich działań należy pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, 
w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy, a w razie braku 
możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy, także przez poradnictwo zawodowe i in-
formację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dodatkowo osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, zarejestrowane w powiato-
wych urzędach pracy, mogą skorzystać z szerokiego spektrum działań aktywizujących 
określonych w ww. ustawie, takich m.in. jak:

– pomoc w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia, 
staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, sfinansowanie studiów podyplomo-
wych, stypendia na kontynuowanie nauki,

– pomoc w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u pracodawcy przez skierowa-
nie do udziału w programie specjalnym, wykonywania prac interwencyjnych, 
robót publicznych, prac na zasadach dotyczących robót publicznych, niezwią-
zanych z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz or-
ganizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, 
opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej,

– pomoc w podjęciu samozatrudnienia przez przyznanie środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz na koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

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

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Czesława Ostrowska 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd 
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 20 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przekazujące 

oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę sena-
torów RP w sprawie wniosku o skontrolowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli działań 
Urzędu m.st. Warszawy w zakresie gospodarowania przestrzenią handlową w przej-
ściach podziemnych, uprzejmie informuję, że trwa aktualnie rozpoznanie możliwości 
i zasadności podjęcia czynności kontrolnych w zgłoszonym przez parlamentarzystów 
temacie.

Informację o ostatecznej decyzji oraz ewentualnym terminie i zakresie działań NIK 
otrzyma Pan Marszałek odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, 

Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego, 
Beaty Gosiewskiej oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie kwestii upraw-

nień do otrzymywania płatności bezpośrednich po 2013 r. Jeśli propozycje 
Komisji Europejskiej w formie zaproponowanej w pakiecie legislacyjnym 
odnośnie do WPR 2020, przedstawionym w październiku 2011 r., zosta-
ną przyjęte, to pierwszy przydział uprawnień beneficjentom do otrzyma-
nia płatności bezpośrednich (płatność podstawowa, według art. 21 ust. 1, 
COM (2011) 625, wersja ostateczna) odbędzie się w 2014 r. na podstawie 
kryterium historycznego, a uprawnienia nabędą jedynie ci rolnicy, którzy 
otrzymali płatności bezpośrednie w roku 2011 (przy zastrzeżeniu, że spełnia-
ją przesłanki statusu rolnika czynnego zawodowo, art. 9, COM (2011) 625, 
wersja ostateczna).

W związku z powyższym mamy do Pana Ministra pytanie: co będzie 
z rolnikami, którzy po 2013 r. zakupią lub wydzierżawią ziemię rolną? Nie 
mamy tu na myśli tylko całych gospodarstw, mamy na myśli także rolników 
indywidualnych, którzy mogą wydzierżawić lub zakupić pojedyncze działki. 
Czy mogą oni nie uzyskać do nich płatności bezpośrednich ze względu na 
fakt, że transakcja będzie obejmować tylko własność nieruchomości, a nie 
także prawo do unijnych dopłat. Tożsama sytuacja będzie prawdopodob-
nie dotyczyć także dzierżawców oraz tych, którzy nabyli ziemię z zasobów 
Agencji Nieruchomości Rolnych ze względu na fakt, że agencja nie posia-
da uprawnień do płatności. Agencja nie spełnia bowiem kryterium „rolnika 
czynnego zawodowo” określonych w art. 9 (COM (2011) 625, wersja osta-
teczna), zatem nie będzie posiadać uprawnień do płatności, a więc nie będzie 
mogła ich przekazać nabywcom i nowym dzierżawcom ziemi. W przypadku 
zasadniczej części gruntów będących w zasobie agencji ANR w chwili obec-
nej nie jest beneficjentem płatności, bowiem są nimi dzierżawcy oraz osoby 
bezumownie użytkujące grunty Skarbu Państwa. Jeżeli ziemia wystawiona 
na sprzedaż będzie pochodziła od tych dwóch dotychczasowych kategorii 
użytkowników, to uprawnieniami do płatności dysponować będą właśnie 
oni, a nie ANR.

Dodatkowo mamy pytanie odnośnie do wielkości przewidywanego do-
finansowania z rezerwy krajowej dla podmiotów, które będą rozpoczynać 
działalność rolniczą. Jakie będzie ono w stosunku do płatności bezpośred-
nich uzyskiwanych przez rolników z pełnymi uprawnieniami? Prosimy rów-
nież o informacje na temat planowanej wielkości rezerwy krajowej.

Z góry dziękuję za przekazane szczegółowe wyjaśnienia w powyższej 
kwestii.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Marek Martynowski
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Oddowiedd

Warszawa, 18 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043- 

-25-1002/13, oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 
2013 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przede wszystkim pragnę podkreślić, że w dyskusji na temat kształtu systemu 
wsparcia bezpośredniego po 2013 r. Polska postuluje wprowadzenie rozwiązań umoż-
liwiających nowym państwom członkowskim kontynowanie stosowania systemu jed-
nolitej płatności obszarowej (SAPS), a więc systemu uproszczonego, w którym nie ma 
uprawnień do płatności. W systemie tym płatności przysługują temu rolnikowi, który 
w danym roku użytkuje grunty rolne, a uzyskanie wsparcia nie jest dodatkowo uwa-
runkowane koniecznością posiadania uprawnień.

System ten dobrze odpowiada funkcjom przypisanym wsparciu bezpośredniemu, 
bowiem płatność jest związana z zadaniami realizowanymi na określonej powierzchni, 
a nie wynika z uprawnień odzwierciedlających historyczne wielkości produkcji (wiel-
kości referencyjne oparte na danych historycznych).

Za kontynuacją SAPS przemawia proponowane przez Komisję Europejską ujedno-
licenie wysokości stawek w państwach UE-15 (wewnętrzna konwergencja) w ramach 
nadchodzącej perspektywy finansowej (do końca 2019 r.). Takie założenie zmniejsza 
zasadność różnicowania stawek płatności między gospodarstwami w Polsce, skoro 
docelowo różnice te mają być w całej Unii Europejskiej zlikwidowane.

Zastosowanie systemu uproszczonego pozwala na lepsze wykorzystanie dostęp-
nych środków finansowych (koperta finansowa jest dzielona na hektary kwalifikujące 
się). Pozwala to uniknąć problemu niewykorzystanych środków.

Utrzymanie stosowania systemu SAPS w kolejnej perspektywie finansowej po-
zwoliłoby na uniknięcie zagrożeń związanych z implementacją systemu opartego na 
uprawnieniach, na które zwracają uwagę Panowie Senatorowie. Niemniej jednak, od-
nosząc się do kwestii możliwości uzyskania uprawnień do płatności po 2013 r., należy 
wyjaśnić, że – poza pierwszym przydziałem uprawnień – istnieją inne sposoby wejścia 
w ich posiadanie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podsta-
wie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, rolnikom udostępnia się 
wsparcie w ramach systemu płatności podstawowych, jeżeli otrzymali uprawnienia 
do płatności dzięki dierwszemu drzydziałowi udrawnień, z rezerwy krajowej lub 
dzięki drzekazaniu. Ponadto istnieje możliwość nabycia na rynku uprawnień do 
płatności, ponieważ mogą one być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży (obrót 
uprawnieniami może przebiegać niezależnie od obrotu ziemią).

Zasady przydzielania uprawnień w ramach pierwszego przydziału określono 
w art. 21 projektu rozporządzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 2 akapit pierwszy, rolnicy, 
którzy w 2011 r. aktywowali co najmniej jedno uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej – w obydwu przypadkach zgodnie z rozpo-
rządzeniem (WE) nr 73/2009, otrzymują uprawnienia do płatności w pierwszym roku 
stosowania systemu płatności podstawowych pod warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Ponadto należy zauważyć, że art. 21 ust. 3 projektu rozporządzenia daje możliwość 
przekazania prawa do otrzymania uprawnień do płatności w przypadku sprzedaży lub 
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dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego części. Przekazanie prawa do otrzymania 
uprawnień następuje w wyniku zawarcia umowy, przy czym umowa ta musi być za-
warta przed dniem 15 maja 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegał trudności z wejściem do systemu rol-
ników, którzy nie spełniają warunku aktywowania co najmniej jednego uprawnienia 
do płatności w ramach systemu płatności jednolitych lub złożenia wniosku o przyzna-
nie wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej w okresie historycz-
nym, w przypadku wejścia w życie rozporządzenia w kształcie zaproponowanym przez 
Komisję Europejską. Dlatego też od początku dyskusji nad projektem rozporządzenia 
postulował zmianę tego przepisu. Na obecnym etapie negocjacji, zarówno Rada Unii 
Europejskiej jak i Parlament Europejski proponują znaczące zmiany w tym zakresie. 
Rada proponuje rezygnację z warunku historycznego (czyli przydział uprawnień wy-
łącznie na podstawie powierzchni kwalifikujących się gruntów rolnych zadeklarowa-
nych w pierwszym roku stosowania nowego systemu) lub wybór roku 2010 albo 2011 
jako roku, w którym otrzymanie wsparcia umożliwia wejście do systemu. Natomiast 
Parlament Europejski proponuje dopuszczenie do systemu rolników, którzy w jednym 
z lat z przedziału 2009–2011 otrzymali płatności bezpośrednie.

Kolejne ograniczenie dla wejścia do systemu (otrzymania uprawnień w ramach 
pierwszego przydziału, ale także otrzymywania płatności w ogóle) wiąże się z koniecz-
nością spełniania warunku tzw. czynności zawodowej. Art. 9 ust. 1 projektowanego 
rozporządzenia stanowi, że nie przyznaje się płatności bezpośrednich osobom fizycz-
nym lub prawnym ani grupom osób fizycznych lub prawnych, których dotyczy jeden 
z poniższych przypadków:

a) roczna kwota płatności bezpośrednich nie przekracza 5% łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym; 
lub

b) ich powierzchnia użytków rolnych obejmuje głównie powierzchnię utrzymywa-
ną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie prowadzą one 
na tej powierzchni działalności minimalnej określonej przez państwa członkow-
skie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c).

Powyższa propozycja Komisji Europejskiej budzi jednak szereg zastrzeżeń i jest 
kwestionowana nie tylko przez Polskę, ale przez większość państw członkowskich oraz 
Parlament Europejski. Stanowisko Polski w tej sprawie, prezentowane wielokrotnie 
na wszystkich szczeblach Rady, mówi o tym, że „za aktywnych należy uznać tych 
rolników, którzy poprzez właściwe zarządzanie gruntami przyczyniają się do dostar-
czania przez Wspólną Politykę Rolną dóbr i funkcji publicznych”. Polska domagała 
się, aby w tej kwestii przyjąć podejście przedmiotowe, tj. aby wykluczać z płatności 
nie beneficjentów, lecz grunty niewykorzystywane do działalności rolniczej, takie jak 
np.: lotniska, pola golfowe, boiska. Rozwiązanie takie posiada tę ważną zaletę, że nie 
powodowałoby dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Również Parlament Europejski w projekcie mandatu negocjacyjnego przyjętego 
przez komisję ComAgri w dniu 23 stycznia 2013 r. proponuje zmianę projektowanych 
przepisów w tym zakresie. Zdaniem Parlamentu należy stworzyć listę negatywną, obej-
mującą podmioty (takie jak przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa 
handlu nieruchomościami, przedsiębiorstwa zarządzające instalacjami sportowymi, 
kempingi, przedsiębiorstwa górnicze), które nie mogłyby być uznane za aktywnych 
rolników. Państwo członkowskie mogłoby jednak ustanowić zasadę, że podmiotom 
tym byłyby przyznawane płatności, o ile przedstawiłyby dowody, że ich działalność 
rolnicza stanowi znaczną część ich ogólnej działalności gospodarczej.

Państwa członkowskie negatywnie oceniające propozycje Komisji Europejskiej 
w zakresie rolnika czynnego zawodowo argumentowały w szczególności, że wdrożenie 
przepisu uzależniającego przyznanie płatności od relacji kwoty płatności bezpośred-
nich do przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obro-
towym oznaczałoby powiązanie systemu kontroli w ramach płatności bezpośrednich 
z systemem fiskalnym poszczególnych krajów, co jest zbyt kosztowne i skomplikowa-
ne, a w wielu przypadkach po prostu niemożliwe. Takie rozwiązanie zdecydowanie nie 
służyłoby idei uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej.
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W odpowiedzi na te głosy prezydencja zaproponowała wykreślenie warunku doty-
czącego relacji wysokości otrzymanych płatności bezpośrednich do wysokości przy-
chodów pozarolniczych oraz dodanie nowego przepisu w art. 9, który dawałby pań-
stwu członkowskiemu możliwość stworzenia tzw. listy negatywnej (listy podmiotów 
wykluczonych z płatności takich jak: lotniska, obiekty sportowe, pola namiotowe, 
tereny łowieckie) albo określenia dodatkowych, niedyskryminujących kryteriów, wy-
kluczających z płatności rolników, dla których działalność rolnicza stanowi jedynie 
nieznaczącą część ogólnej działalności gospodarczej, lub których główna działalność 
gospodarcza lub przedmiot działalności nie polegają na prowadzeniu działalności rol-
niczej. Zaproponowane zmiany uzyskały akceptację państw członkowskich.

W chwili obecnej trwają przygotowania do rozpoczęcia rozmów w tzw. trilogach, 
tj. do rozpoczęcia negocjacji nad jednolitymi wersjami poszczególnych przepisów pro-
jektu rozporządzenia pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim 
i Komisją Europejską. Trudno zatem mówić o ostatecznych rozstrzygnięciach w tym 
zakresie, jednak wniosek płynący z analizy całości dotychczasowej dyskusji na te-
mat rolnika czynnego zawodowo jest taki, że pierwotna propozycja Komisji ulegnie 
zmianie, w przeciwnym bowiem razie nie uzyska poparcia Rady oraz Parlamentu 
Europejskiego.

Należy również podkreślić, że dla oceny, czy dany podmiot spełnia bądź nie wa-
runki do przyznania uprawnień w ramach pierwszego przydziału w zakresie aktywne-
go rolnika, nie bez znaczenia będzie treść pozostałych aktów prawnych regulujących 
tę kwestię, tj. aktów wykonawczych i delegowanych, których projekty przedstawione 
zostaną przez Komisję Europejską po osiągnięciu porozumienia w zakresie aktu ba-
zowego.

Kolejny sposób wejścia w posiadanie uprawnienia do płatności to otrzymanie 
uprawnienia z rezerwy krajowej. Zgodnie z art. 23 ust. 4 projektu rozporządzenia, 
państwa członkowskie wykorzystują rezerwę krajową, aby przydzielać uprawnienia do 
płatności – na zasadzie traktowania priorytetowego – młodym rolnikom rozpoczynają-
cym działalność rolniczą. Ponadto, stosownie do art. 23 ust. 5, państwa członkowskie 
mogą wykorzystywać rezerwę krajową, aby:

a) przydzielać uprawnienia do płatności rolnikom na obszarach objętych restruk-
turyzacją lub programami rozwoju związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące na tych obszarach;

b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym lub regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa 
przekracza 3% w danym roku.

Należy jednocześnie zauważyć, że tocząca się na forum Rady Unii Europejskiej 
dyskusja na temat sposobów wykorzystania rezerwy krajowej zmierza w kierunku 
uelastycznienia przepisów w tym zakresie tak, aby rezerwa mogła być rozdyspono-
wywana na przyznawanie uprawnień zarówno młodym, jak i nowym rolnikom, czy 
też rolnikom niezależnie od użytkowanego obszaru w celu zapobiegania opuszczaniu 
gruntów. W podobnym tonie wypowiedział się również Parlament Europejski w pro-
jekcie mandatu negocjacyjnego.

W odniesieniu do kwestii możliwości otrzymania uprawnień do płatności należy 
wspomnieć, że omawiany projekt rozporządzenia przewiduje także możliwość przeka-
zania uprawnień do płatności, co zostało uregulowane w art. 27 ust. 1. Uprawnienia 
do płatności mogą zostać przekazane wyłącznie rolnikowi prowadzącemu działalność 
w tym samym państwie członkowskim, z wyjątkiem przekazania w drodze faktyczne-
go lub przewidywanego dziedziczenia. Jednak nawet w przypadku faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia uprawnienia do płatności mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w państwie członkowskim, w którym dane uprawnienia do płatności zostały 
ustanowione.

Poza wymienionymi wyżej sposobami wejścia w posiadanie uprawnień, możliwe 
będzie nabycie uprawnień na rynku. Mechanizm rynkowy będzie przeciwdziałał niewy-
korzystaniu środków przeznaczonych na wsparcia bezpośrednie, co miałoby miejsce 
w sytuacji, gdy znaczna część uprawnień, będąc w posiadaniu rolników niedysponu-
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jących wystarczającą powierzchnią gruntów, nie byłaby aktywowana, a jednocześnie 
do znacznej części gruntów kwalifikujących się nie zostałyby przypisane uprawnienia, 
ponieważ byłyby one w użytkowaniu rolników niedysponujących odpowiednią ilością 
uprawnień. Ci pierwsi rolnicy będą tworzyć podaż uprawnień na rynku, ci drudzy – 
popyt na uprawnienia, a istnienie rynku obrotu uprawnieniami pozwoli na odpowied-
ni przepływ uprawnień.

Należy zauważyć, że posiadanie uprawnień, które nie są aktywowane, nie przynosi 
korzyści w postaci płatności, a ponadto – zgodnie z art. 24 projektowanego rozporzą-
dzenia – każde uprawnienie do płatności, które nie zostało aktywowane w okresie 
dwóch lat, zostaje oddane do rezerwy krajowej. Zatem w interesie rolników posiadają-
cych nadwyżkę uprawnień w stosunku do powierzchni kwalifikujących się hektarów 
jest poszukiwanie rolników zainteresowanych ich kupnem (lub ewentualnie poszuki-
wanie gruntów bez uprawnień). Popyt na uprawnienia tworzą rolnicy, którzy użytkują 
więcej kwalifikujących się hektarów niż posiadają uprawnień do płatności i nie są 
zainteresowani zmniejszeniem powierzchni użytkowanych gruntów. Natomiast rolni-
cy, którzy użytkują więcej kwalifikujących się hektarów niż posiadają uprawnień do 
płatności i są skłonni zmniejszyć powierzchnię użytkowanych gruntów, tworzą podaż 
gruntów bez uprawnień.

Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego planowanej wysokości rezerwy 
krajowej oraz wartości uprawnień z rezerwy krajowej w porównaniu do uprawnień 
otrzymanych w ramach pierwszego przydziału, pragnę wyjaśnić, że, zgodnie z art. 22 
ust. 1 projektowanego rozporządzenia (w wersji zaproponowanej przez Komisję Eu-
ropejską), dla każdego odnośnego roku wartość jednostkową uprawnień do płatno-
ści oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub regionalny – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia na potrzeby ustanowienia rezerwy krajowej – przez liczbę uprawnień do 
płatności przydzielonych na szczeblu krajowym lub regionalnym na 2014 r. Liczba 
uprawnień jest równa liczbie kwalifikujących się hektarów gruntów zgłoszonych do 
płatności w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu przez rolników spełnia-
jących warunki dla przyznania uprawnień w ramach pierwszego przydziału. Ponieważ 
nie jest znana liczba kwalifikujących się do płatności hektarów, na obecnym etapie 
nie jest możliwe obliczenie wartości uprawnień przyznanych w ramach pierwszego 
przydziału, nawet jeśli zostanie założona określona wielkość liniowego zmniejszenia 
na potrzeby ustanowienia rezerwy krajowej. Można jednak przewidzieć, że wartość 
uprawnień z rezerwy krajowej będzie odpowiadać wartości uprawnień już istniejących 
w systemie podstawowym (zgodnie z art. 23 ust. 6 projektu rozporządzenia).

W kwestii rezerwy krajowej należy ponadto podkreślić, że, zgodnie z art. 23 ust. 1 
projektu rozporządzenia w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską, w celu 
ustanowienia rezerwy krajowej każde państwo członkowskie w pierwszym roku sto-
sowania systemu płatności podstawowych dokonuje liniowego procentowego zmniej-
szenia pułapu dla systemu płatności podstawowej na szczeblu krajowym, aby utwo-
rzyć rezerwę krajową. Wspomniane zmniejszenie nie może przekroczyć 3%, chyba 
że zajdzie konieczność pokrycia zapotrzebowania na przydział określonego w ust. 4 
(dot. priorytetowego przydzielania uprawnień młodym rolnikom rozpoczynającym 
działalność) na rok 2014. Wysokość rezerwy krajowej w Polsce określona zostanie 
zatem z uwzględnieniem powyższego limitu, dążąc jednocześnie z jednej strony do 
jak najlepszego wykorzystania pułapu krajowego, a z drugiej strony do zapewnienia, 
aby środki wydzielone na rezerwę krajową mogły skutecznie realizować przypisane 
im cele, tj. umożliwić nowym rolnikom uczestnictwo w systemie oraz przeciwdziałać 
specyficznym problemom w niektórych sektorach.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Beaty Gosiewskiej, 
Jerzego Chróścikowskiego, Grzegorza Biereckiego, 
Andrzeja Matusiewicza, Bohdana Paszkowskiego, 

Kazimierza Wiatra, Bogdana Pęka, Przemysława Błaszczyka, 
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Koguta, 

Stanisława Karczewskiego, Waldemara Kraski, 
Stanisława Gogacza, Janiny Sagatowskiej, 

Alicji Zając, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa, 

Henryka Ciocha, Marka Martynowskiego, 
Grzegorza Czeleja, Władysława Ortyla 

oraz Michała Seweryńskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, 
ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego, 
ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, 

prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanow-
ny Panie Prezesie!

W województwie zachodniopomorskim trwa i nasila się protest rolników 
zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej. Protestujący 
rolnicy wskazują na trwający w Polsce proceder wykupu ziemi rolnej z za-
sobów Skarbu Państwa przez zagranicznych nabywców, którzy obchodzą 
wymóg uzyskania zezwolenia przez podstawianie fikcyjnych nabywców bę-
dących obywatelami polskimi, tak zwanych słupów.

Pragniemy w związku z tym skierować następujące pytania:
1. Czy rząd obserwuje zjawisko wykupywania polskiej ziemi rolnej na 

tak zwane słupy? To pytanie adresujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz do ministra spraw wewnętrznych.

2. Czy transakcje nabywania ziemi z zasobów Skarbu Państwa są ba-
dane i sprawdzane pod kątem zdolności finansowej nabywców oraz ich rze-
czywistych zamiarów w zakresie dalszego użytkowania nabytej ziemi? Czy 
transakcje nabycia ziemi, zwłaszcza transakcje o znacznej wartości, są ba-
dane pod kątem pochodzenia kapitału, za jaki ziemia jest nabywana? Czy 
jest to analizowane pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 
lub innych przestępstw gospodarczych? Czy do organów ścigania wpływają 
jakieś zawiadomienia o przestępstwach związanych z obrotem ziemią rolną, 
czy toczyły się bądź toczą się jakieś postępowania karne w tym zakresie? Te 
pytania kierujemy do ministra finansów, do ministra spraw wewnętrznych 
oraz do prokuratora generalnego.

3. Czy rząd dostrzega niebezpieczeństwo masowego, niekontrolowanego 
wykupu polskiej ziemi rolnej po 1 maja 2016 r., gdy ustanie okres ochron-
ny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców? Czy rząd uznaje za 
wystarczające dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie i czy prze-
widywane są jakieś zmiany prawa zaostrzające zasady nabywania nieru-
chomości rolnych w tym kierunku, by ziemia rolna nabywana była przez rze-
czywistych rolników, a nie osoby traktujące nabycie ziemi rolnej jako lokatę 
kapitału? To pytanie kierujemy pod adresem ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz ministra spraw wewnętrznych.

Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli kierujemy zaś wniosek o pilne 
przeprowadzenie kontroli legalności i rzetelności postępowania organów 
administracji publicznej w zakresie sprzedaży ziemi rolnej i leśnej z zaso-
bów Skarbu Państwa, w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów 
przeciwdziałających sprzedaży ziemi rolnej na rzecz osób niespełniających 
warunków formalnych do jej nabycia.
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Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia wspomnia-
nych kwestii.

Z poważaniem  Stanisław Kogut 
Grzegorz Wojciechowski Stanisław Karczewski 
Krzysztof Słoń  Waldemar Kraska 
Henryk Górski  Stanisław Gogacz 
Jan Maria Jackowski Janina Sagatowska 
Beata Gosiewska  Alicja Zając 
Jerzy Chróścikowski Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Bierecki  Andrzej Pająk 
Andrzej Matusiewicz Robert Mamątow 
Bohdan Paszkowski Henryk Cioch 
Kazimierz Wiatr  Marek Martynowski 
Bogdan Pęk  Grzegorz Czelej 
Przemysław Błaszczyk Władysław Ortyl 
Wiesław Dobkowski Michał Seweryński

Oddowiedd�  
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz 

grupy senatorów w sprawie nabywania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa przez osoby podstawione oraz w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści po 1 maja 2016 r. uprzejmie informuję, co następuje.

W celu przeciwdziałania występowania przypadków nabywania nieruchomości Za-
sobu przez osoby, które w rzeczywistości nie są zainteresowane tym, aby osobiście upra-
wiać przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi wspólnie z przedstawicielami protestujących rolników wypracowali następujące 
zasady sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

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 Tere-
nowy Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł przeprowadzić ograniczony 
przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinne-
go; kryteriami wyboru oferty poza oferowaną ceną będą powierzchnia gospo-
darstwa kandydata na nabywcę oraz odległość jego gospodarstwa od położenia 
sprzedawanej nieruchomości Zasobu,
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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 
na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego 
w linii bocznej,

f) przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczo-
nego stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla In 
blanco.

Rozwiązania te zostały uwzględnione w wydanych w dniu 18 stycznia 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 zabezpie-
czenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprze-
daży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ustosunkowując się zaś do kwestii niekontrolowanego wykupu polskiej ziemi rol-
nej przez cudzoziemców po 1 maja 2016 r. należy podnieść, że po tej dacie grunty 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa tak jak dotychczas zbywane będą w prze-
targach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych zamierzających powiększyć 
gospodarstwo rodzinne, które zgodnie z Konstytucją RP są podstawą ustroju rolnego 
w Polsce. Zgodnie z art. 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospoda-
rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych 
może zastrzec, że w przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu mogą uczestniczyć 
jedynie:

1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolne-
go, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamiesz-
kania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub 
w gminie graniczącej z tą gminą lub

2) osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu 
ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych 
przepisów.

Stosownie zaś do art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika 
indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifika-
cje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest 
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Obecne brzmienie tego prze-
pisu zostało nadane ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw. Dla uznania osoby fizycznej za rolnika indywidualnego wprowadzono wymóg 
zamieszkiwania przez okres 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Regulacja ta 
ma na celu przeciwdziałać nabywaniu nieruchomości przez osoby, które nie są zwią-
zane z rolnictwem.

Przed niekontrolowanym wykupem nieruchomości rolnych przez cudzoziemców 
na rynku prywatnym przede wszystkim chronić będą przepisy art. 3 i 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803), któ-
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re dają Agencji Nieruchomości Rolnych możliwość skorzystania z prawa pierwokupu 
i tzw. wykupu nieruchomości. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pro-
wadzone są prace nad dalszymi zmianami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke

Oddowiedd�  
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 26 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. BPS/043-25-1003-

-MSW/13), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę Senatorów podczas 25. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 9 stycznia 2013 roku w sprawie wykupu polskiej ziemi rolnej przez zagra-
nicznych nabywców, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) 
nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców jest możliwe po uzyskaniu ze-
zwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy obywatele lub przedsiębiorcy z państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają aktualnie obowiązek 
uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat 
od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nabywanie przez cudzoziemców 
z EOG innych nieruchomości nie podlega aktualnie żadnym ograniczeniom. Z dniem 
1 maja 2016 roku zakończy się okres przejściowy, w którym cudzoziemcy z EOG mu-
szą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych.

Wprowadzenie jakichkolwiek innych ograniczeń w zakresie swobody przepływu 
kapitału dotyczących cudzoziemców z EOG, a więc na przykład ograniczeń w na-
bywaniu nieruchomości rolnych tylko przez „rzeczywistych rolników”, skutkowałoby 
naruszeniem prawa europejskiego poprzez niestosowanie zasady swobody przepływu 
kapitału. W związku z powyższym, wszelkie zmiany ograniczające możliwość naby-
wania nieruchomości przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębior-
cami państw członkowskich EOG mogłyby nastąpić jedynie w trybie renegocjowania 
warunków akcesji Polski do Unii Europejskiej określonych w Traktacie Akcesyjnym 
z dnia 16 kwietnia 2003 roku.

Obecnie, w przypadku cudzoziemców spoza EOG nie przewiduje się zniesienia 
obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym nieruchomości 
rolnych) poza zwolnieniami przewidzianymi w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W odniesieniu do wskazanego w wystąpieniu procederu podstawiania przez cu-
dzoziemców jako nabywców obywateli polskich w transakcjach nabycia nieruchomo-
ści jako tzw. słupów, uprzejmie informuję, że samo podejrzenie działania w celu obej-
ścia ustawy nie jest wystarczającą podstawą do wywodzenia definitywnych skutków 
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prawnych, w tym przypadku dochodzenia stwierdzenia przed sądem powszechnym 
nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca. Należy wskazać, że opisywa-
ne sprawy często wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i stanowią przed-
miot badań prokuratury. Ewentualne działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w zakresie ww. transakcji są determinowane wynikiem prowadzonego postępowania 
karnego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że z informacji przekazanych przez Komendę 
Główną Policji wynika, iż KGP nie prowadzi postępowania przygotowawczego dotyczą-
cego wykupu ziemi rolnej na terenie województwa zachodniopomorskiego z zasobów 
Skarbu Państwa przez zagranicznych nabywców.

Niemniej jednak, opisane zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu Centralnego 
Biura Śledczego KGP w zakresie rozpoznania związku tego procesu z przestępczością 
zorganizowaną oraz prawdopodobieństwem legalizowania środków finansowych po-
chodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

W przedmiotowych sprawach prowadzone są czynności na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 roku, Nr 287, poz. 1687 z późn. 
zm.) oraz czynności polegające na współpracy z Generalnym inspektorem Informacji 
Finansowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 
roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. 
z 2010 roku Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

Ponadto, uprzejmie informuję, że CBŚ KGP w Rzeszowie, pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Tarnobrzegu prowadzi postępowanie przygotowawcze z art. 299 
§1 i §5 Kodeksu karnego w sprawie grupy osób zajmujących się legalizacją środków 
finansowych pochodzących z nieustalonych źródeł poprzez wykupywanie od osób pry-
watnych oraz instytucji państwowych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Tar-
nobrzega, Sandomierza oraz innych nieustalonych miejsc.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 13 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r. znak BPS/043-25-

-1003-MF/13 tekstem oświadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 
2013 r. z zakresu właściwości Ministra Finansów uprzejmie informuję, co następuje.

1. Problematyka wykupu gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa przez „pod-
stawione” osoby tzw. „słupy” ze środków mogących pochodzić z nieujawnionych 
źródeł przychodów, znajduje się w zainteresowaniu Ministra Finansów. Jak do-
tychczas czynności prowadzone są na terenie kilku województw. W ramach 
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prowadzonych czynności w przypadku osób, co do których zachodzi prawdopo-
dobieństwo, że nie posiadają wystarczających środków pieniężnych na zakup 
ziemi rolnej badane są przesłanki, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., 
poz. 361). Podjęte działania zmierzają do rozpoznania mienia zgromadzonego 
przez osoby uczestniczące w procederze w celu objęcia czynnościami kontrol-
nymi w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2. Podstawą do podejmowania działań przez Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej są między innymi powiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przekazywane przez 
jednostki współpracujące na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopa-
da 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Do ich grona zaliczane są także 
oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, które z reguły informują 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach 
zakupu ziemi rolnej.
Zgłoszone transakcje badane są przede wszystkim pod kątem pochodzenia źró-
deł majątkowych, które umożliwiły nabywcom zakup nieruchomości. Jeżeli wy-
niki przeprowadzonej analizy wskazują, że nabywcy uzyskali środki pieniężne 
od obywateli innych krajów Generalny Inspektor Informacji Finansowej wy-
stępuje z wnioskiem do zagranicznych partnerów o przekazanie posiadanych 
informacji na ich temat. W szczególności weryfikowane jest, czy osoby te nie 
mają potencjalnych związków z działalnością przestępczą generującą nielegal-
ne zyski/dochody.
Informacje uzyskane od zagranicznych jednostek mogą być za ich zgodą przeka-
zane organom i osobom wskazanym w ww. ustawie o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym prokuraturom, policji, Szefowi 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego lub dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.

3. Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że podatnicy są sprawdzani pod 
kątem zdolności finansowych. Wykazywanie przychodów nieznajdujących po-
krycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych są 
jednym z priorytetowych obszarów działania administracji podatkowej.
Kwestie dotyczące niewykazywania lub wykazywania dochodów w niższych 
rozmiarach zostały uregulowane w art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 
ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodów 
ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wy-
datków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i war-
tości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonych przed poniesieniem tych 
wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio 
opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
W odniesieniu do podatników, u których wystąpiła nadwyżka wydatków nad 
przychodami, przeprowadzane są czynności weryfikujące i w przypadku, gdy 
czynności te nie eliminują ww. nadwyżki urzędy skarbowe wszczynają postę-
powanie podatkowe w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2012 roku, poz. 749). Koniecznym jest podkreślenie, że 
w przedmiotowym zakresie, działania urzędów skarbowych skupiają się na oso-
bach fizycznych, które według znamion zewnętrznych dokonują dużych wydat-
ków przy równoczesnym ujawnianiu niskich dochodów.
Pragnę zauważyć, że organy podatkowe reagują głównie w przypadkach, gdy 
osoby nabywające grunty nie posiadają majątku, który pokrywa wydatki doko-
nywane w związku z kupem nieruchomości.

4. Ponadto uprzejmie informuję, iż transakcje nabycia ziemi z zasobów rolnych 
Skarbu Państwa, zgodnie z zakresem uprawnień organów kontroli skarbowej, 
wynikającym z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.), są analizowane i badane przez urzędy kontroli 
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skarbowej w odniesieniu do konkretnych podatników podobnie jak inne trans-
akcje nabycia nieruchomości bądź rzeczy ruchomych. Działania te obejmują 
nie tylko analizę nabycia ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, w ramach 
której sprawdzane są kwestie pochodzenia kapitału oraz zdolność finansowa 
nabywców, lecz dotyczą także sytuacji majątkowej osób, w stosunku do któ-
rych zachodzi podejrzenie uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Na podstawie ww. działań analitycznych, którymi w latach 2010–2012 r. objęto 
co najmniej 67 przypadków nabycia ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, 
urzędy kontroli skarbowej podjęły łącznie 24 postępowania kontrolne. Zauwa-
żyć należy zatem, iż zagadnienia poruszone w ww. oświadczeniu pozostają 
w stałym zainteresowaniu służb skarbowych, które w tym zakresie podejmowa-
ły i podejmują skuteczne działania analityczno-kontrolne.
Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Finansów zle-
ciło Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie podjęcie stosownych 
działań, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów ustawy o kontroli 
skarbowej, w zakresie dotyczącym zagadnień, o których mowa powyżej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Dominik

Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 12.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie sygn. BPS/043-25-1003-PG/13 oświad-

czenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi sena-
torami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. w zakresie do-
tyczącym pytania skierowanego do Prokuratora Generalnego, cyt. „Czy do organów 
ścigania wpływają jakieś zawiadomienia o przestępstwach związanych z obrotem zie-
mią rolną, czy toczyły się bądź toczą jakieś postępowania karne w tym zakresie?” 
uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na podstawie informacji nadesłanych przez wszystkich prokuratorów apelacyj-
nych ustalono, że w 2012 r. roku w całym kraju prowadzono 6 postępowań przygo-
towawczych, tj. 3 postępowania w okręgu koszalińskim i 3 postępowania w okręgu 
szczecińskim:

1) Ds 167/12 Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu – postępowanie dotyczyło 
przemilczenia, w dniu 29 listopada 2011 r.. istotnych okoliczności mających 
znaczenie dla zawarcia umów będących przedmiotem trzech przetargów ogra-
niczonych na dzierżawę nieruchomości położonych w gminie Rymań, obręb 
Drozdowo organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Te-
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renowy w Szczecinie Filia w Koszalinie, tj. czynu z art. 305 §2 k.k. Postano-
wieniem z dnia 23 marca 2012 r. odmówiono w tej sprawie wszczęcia śledztwa 
wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 
§1 pkt 2 k.p.k. Decyzja ta jest prawomocna.

2) 3 Ds 262/12 Prokuratury Rejonowej w Koszalinie – postanowieniem z dnia 
28 września 2012 r. odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia 
obowiązków i przekroczenia uprawnień przez pracowników Agencji Nierucho-
mości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie w okresie od 
9 grudnia 2011 r. do 22 czerwca 2012 r. w Koszalinie przy sprzedaży, na rzecz 
TSEN Spółki z o.o. z siedzibą w Ostrowcu, nieruchomości rolnych o łącznej 
powierzchni 483,7652 ha, obejmujących 21 działek, wbrew przepisom ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na 
szkodę Skarbu Państwa, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. Jako przyczynę odmo-
wy wszczęcia śledztwa przyjęto brak znamion czynu zabronionego, art. 17 §1 
pkt 2 k.p.k., a wydane w tym przedmiocie postanowienie jest prawomocne.

3) Ds 1574/12 Prokuratury Rejonowej w Szczecinku – postępowanie zostało za-
inicjowane zawiadomieniem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Tereno-
wy w Szczecinie Filia w Koszalinie dotyczącym przetargu na dzierżawę i sprze-
daż nieruchomości, w którym kandydatem na dzierżawcę i nabywcę została 
wybrana Aneta K. Wymieniona nie złożyła jednak wymaganych zabezpieczeń, 
uniemożliwiając podpisanie umowy dzierżawy i sprzedaży nieruchomości bę-
dących przedmiotem przetargów. Jednocześnie, wspólnie z Piotrem K. wymie-
niona zajęła objęte przetargiem nieruchomości bez tytułu prawnego w celu 
czerpania dochodów z produkcji oraz dopłat rolnych. Anecie K. i Piotrowi K. 
przedstawiono zarzut popełnienia występku z art. 305 §1 k.k. Postępowanie 
Ds 1574/12 pozostaje w toku.

4) 2 Ds 94/12 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie – 
w sprawie utrudniania przetargów publicznych na sprzedaż nieruchomo-
ści rolnych, organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział 
w Szczecinie, tj. o czyn z art. 305 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Postępowanie 
przygotowawcze umorzono w dniu 28 września 2012 r. wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, na podstawie 
art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. Decyzja ta jest prawomocna.

5) 2 Ds 305/12 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie – 
w sprawie wejścia dwóch osób w porozumienie w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej i nabycia w drodze przetargu publicznego nieruchomości rolnych 
w gminie Choszczno tj. o czyn z art. 305 §1 k.k. Postępowanie umorzono 
w dniu 11 grudnia 2012 r. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia czynu, na podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. Wydane 
w tym przedmiocie postanowienie jest nieprawomocne z uwagi na wywiedze-
nie zażalenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

6) 2 Ds 219/12 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie – 
śledztwo dotyczy utrudniania przetargów publicznych na zakup nieruchomo-
ści rolnych w Siedlcach i użycia w toku postępowania przetargowego doku-
mentu poświadczającego nieprawdę tj. czynów z art. 305 §1 k.k. i art. 272 k.k. 
w zb. z art. 273 k.k. z zw. z art. 11 §2 kk. Śledztwo 2 Ds 219/12 pozostaje 
w fazie in rem, a jego okres jest obecnie przedłużony do dnia 10 marca 2013 r.

Równocześnie uprzejmie informuję, że zwróciłem się do Prokuratora Apelacyj-
nego w Szczecinie o spowodowanie dokonania – w trybie przepisu §84 Regulaminu 
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – 
analizy akt tych postępowań, które zostały zakończone prawomocną decyzją o umo-
rzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, pod kątem prawidło-
wości procedowania i zasadności końcowej decyzji merytorycznej.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oddowiedd�  
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 25 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP, 

dotyczące wspólnego oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wraz z innymi senatorami na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r. 
– zawierającego prośbę o przeprowadzenie kontroli przez NIK w zakresie prawidłowo-
ści sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa uprzejmie informuję, że do Izby wpły-
nął także wniosek Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w tej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, do Kolegium NIK zostanie wniesiona propozycja 
uchwały w sprawie zmiany w rocznym planie pracy Izby w celu ujęcia ww. wniosku.

O terminie planowanej kontroli zostanie Pan Marszałek poinformowany odrębnym 
pismem.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Jezierski

Oddowiedd�  
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że Najwyż-

sza Izba Kontroli podejmie w II i III kwartale 2013 r. kontrolę pn. Sprzedaż nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji 
Nieruchomości Rolnej w: Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

O dokonanych w toku kontroli ustaleniach zostanie Pan Marszałek poinformowa-
ny po zakończeniu czynności związanych z procesem kontrolnym.

Z wyrazami szacunku 
 
Jacek Jezierski



25. posiedzenie Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r.230

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Beaty Gosiewskiej, 
Wojciecha Skurkiewicza, Alicji Zając, 

Marka Martynowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc pani Elżbieta O., która jest ofia-

rą wypadku samochodowego spowodowanego przez obywatela czeskiego 
znajdującego się pod wpływem alkoholu i narkotyków, w wyniku którego 
doznała licznych obrażeń, złamań i wstrząsu mózgu. Hospitalizowana była 
w szpitalu w Brnie. W konsekwencji wypadku doznała uszczerbku na zdro-
wiu i straciła pracę. Pani Elżbieta z powodu nieznajomości języka i prawa 
czeskiego nie umiała sformułować swoich roszczeń na tyle, by zgodnie z cze-
skim prawem móc przedstawić je w sądzie, a także samodzielnie bronić 
swoich praw. W załączeniu przekazuję pismo z opisem tej sprawy.

Prosimy Pana Ministra o wskazanie możliwości dochodzenia praw po-
szkodowanej i udzielenie jej pomocy.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk

Oddowiedd�

Warszawa, 15 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego (pismo 

nr BPS/043-23-1004/13 z dnia 16 stycznia br.) złożone podczas 25. posiedzenia Se-
natu RP w sprawie pomocy dla Pani Elżbiety O., uprzejmie informuję.

Bezpośrednią opiekę nad poszkodowaną w wypadku samochodowym Panią Elż-
bietą O. sprawował Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Z dokumentacji znajdującej 
się w urzędzie wynika, że nie występowała ona z pisemnym wnioskiem do konsula 
o pomoc, czy interwencję. W 2010 r. na prośbę Pani Elżbiety O., przekazaną w roz-
mowie telefonicznej, konsul wystąpił do szpitala o przesunięcie terminu konsultacji 
lekarskiej oraz uzgodnił z sądem w Brnie możliwość wykonania kopii akt sprawy. 
W kolejnej rozmowie telefonicznej w 2012 r. konsul udzielił informacji o warunkach 
uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, w związku ze zgłoszonym zamiarem złożenia 
skargi na przewlekłość i nierzetelność sądów w Republice Czeskiej. Konsul zasuge-
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rował kontakt z prawnikiem, specjalistą w zakresie ubezpieczeń, który udzielił Pani 
E. O. wszelkich wyjaśnień, m.in. przekazał dane teleadresowe organów właściwych 
do przyjęcia odwołania oraz informacje dotyczące trybu procedowania w tej sprawie. 
Pani O. została poinformowana o możliwości uzyskania adwokata z urzędu. Czeska 
Izba Adwokacka w uzasadnionych przypadkach wyznacza takiego adwokata i opłaca 
jego honorarium. Pani O. skorzystała z tej możliwości. Adwokat zaoferował także po-
moc w wyjaśnieniu zastosowanych przepisów prawa czeskiego, w kontekście zarzutu 
przewlekłości postępowania. Na jego prośbę o wskazanie sądów, w których toczą się 
poszczególne rozprawy, E. O. nie udzieliła odpowiedzi.

Przekazując powyższe wyjaśnienia, informuję, że Konsulat Generalny RP w Ostra-
wie podjął działania mające na celu ustalenie aktualnego stanu sprawy oraz uzyska-
nie szczegółowej oceny, dotyczącej naruszenia przez miejscowe organy praw przysłu-
gujących poszkodowanej. W tym celu konsul zwrócił się do współpracujących z Kon-
sulatem prawników oraz adwokatów reprezentujących poszkodowaną, wystąpił także 
do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w Czechach. 
Niezależnie od powyższego, zwrócił się do wybranych organizacji pozarządowych dzia-
łających na terytorium Czech w sprawie wskazania możliwości ponownego dochodze-
nia roszczeń przez poszkodowaną.

Z chwilą otrzymania konkretnych wyjaśnień, konsul przekaże Pani Elżbiecie O. 
opinię, uwzględniającą ocenę i ewentualne możliwości dalszego procedowania. Za-
pewniam, że – o ile zajdzie taka potrzeba – świadczenie pomocy na rzecz E. O. będzie 
kontynuowane.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Cisek
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Beaty Gosiewskiej, Wojciecha Skurkiewicza, 
Marka Martynowskiego oraz Alicji Zając

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, 
ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w województwie zachod-

niopomorskim miał miejsce wypadek osadzenia i przetrzymywania w zakła-
dzie karnym osoby, która nie była skazana za przestępstwo, wskutek po-
mylenia jej tożsamości z tożsamością osoby skazanej. Bezdomny mężczyzna 
blisko dwa lata przesiedział w więzieniu przez pomyłkę, bo funkcjonariusze 
Policji ze Szczecina nie potrafili właściwie obsłużyć Krajowego Systemu In-
formacji Policji. Sąd nie doparzył się jednak w ich postępowaniu znamion 
czynu zabronionego, a niewinnie osadzony człowiek przesiedział w zakła-
dzie karnym prawie dwa lata.

Prosimy o sprawdzenie podanej informacji i wyjaśnienie, czy w spra-
wie tej toczyło się jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające lub postępowa-
nie karne w stosunku do osób odpowiedzialnych za osadzenie w zakładzie 
karnym niewinnego człowieka. Kto odpowiada za taką pomyłkę?! Prosimy 
również Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Pro-
kuratora Generalnego o informacje, czy są znane inne przykłady tego rodza-
ju pomyłek, w wyniku których doszło do pozbawienia wolności osób niewin-
nych czy przypadkowych, i czy zostały podjęte jakieś działania zmierzające 
do zapobieżenia tego rodzaju sytuacjom w przyszłości. Czy ktoś sprawdza, 
pilnuje, aby nie doszło do takich sytuacji, a jeżeli tak, to kto?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień w podanej 
kwestii.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski 
Alicja Zając

Oddowiedd 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 18 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. BPS/043-25-1005- 

-MS/13), dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 



25. posiedzenie Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r. 233

9 stycznia 2013 roku w sprawie osadzenia i przetrzymywania w zakładzie karnym 
w województwie zachodniopomorskim osoby, która nie była skazana za przestępstwo, 
wskutek pomylenia jej tożsamości z tożsamością osoby skazanej, innych wypadków 
pozbawienia wolności osób niewinnych czy przypadkowych oraz działań podjętych 
w celu zapobieżenia podobnym wydarzeniom w przyszłości, uprzejmie przedstawiam 
wyjaśnienia.

W wyniku przeprowadzenia czynności weryfikujących informuję, iż opisana 
w oświadczeniu Pana Senatora sytuacja istotnie miała miejsce w latach 2008–2009, 
a osoba została doprowadzona do jednostki penitencjarnej zlokalizowanej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego przez funkcjonariuszy Policji. Funkcjonariusze, 
zgodnie z §2 ust. 1 zarządzenia nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 
2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowa-
dzeń (Dz. Urz. KGP z dnia 6 maja 2009 r.) mieli obowiązek sprawdzenia jej tożsamości 
i dołączenia tzw. „zaświadczenia tożsamości”.

W tym miejscu wskazać należy, iż na podstawie art. 14 §1 Kodeksu karnego wy-
konawczego (Dz. U. z 1997 roku Nr 90 poz. 557 z późn. zm.) organ, który poweźmie 
wątpliwość co do tożsamości osoby w postępowaniu wykonawczym, może zwrócić się 
do Policji w celu potwierdzenia jej tożsamości. W opisywanym przypadku wątpliwość 
taka nie powstała z uwagi na fakt uprzedniego stwierdzenia tożsamości przez Policję.

W okresie przebywania w jednostce penitencjarnej osoba ta w jakikolwiek sposób 
nie sygnalizowała błędnego ustalenia jej tożsamości, a tym samym braku podstawy 
prawnej do umieszczenia w jednostce penitencjarnej. Po 21 miesiącach przebywania 
w jednostce penitencjarnej, w wyniku ujęcia właściwej osoby poszukiwanej, osoba 
bezpodstawnie przebywająca w jednostce została zwolniona, a funkcjonariusze Służ-
by Więziennej przewieźli ją wraz z opieką medyczną do Schroniska dla Bezdomnych.

Niezwłocznie po opisanym zdarzeniu, poinformowano Przewodniczącego III Wy-
działu Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Prokuratora Rejonowego 
w Człuchowie. Prokurator Rejonowy w Człuchowie prawomocnym postanowieniem 
sygn. DS-1268/09 odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Odnosząc się do kolejnej kwestii poruszonej w oświadczeniu Pana Senatora, chciał-
bym zauważyć, iż w latach 2010–2012 przyjęto do jednostek penitencjarnych, w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności, łącznie 212.758 osadzonych. W okresie tym miały 
miejsce dwa wypadki błędnej identyfikacji osób w procedurze przyjęcia do jednostek 
penitencjarnych. Należy wskazać, że w obu przypadkach błąd w ustaleniu tożsamości 
osób był wynikiem celowych, zmierzających do wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, działań członków najbliższej rodziny osób, które karę pozbawienia 
wolności powinny odbywać.

Reasumując opisane powyżej przypadki miały charakter incydentalny i były wy-
nikiem błędu lub celowej próby wprowadzenia w błąd organów wymiaru sprawiedli-
wości. W świetle powyższych informacji, nie wydaje się zasadne prowadzenie działań 
zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów.

Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2013 roku (sygn. BPS/043-25-1005-

-MSW/13), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza 
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 9 stycznia 2013 roku w sprawie osadzenia i przetrzymywania w zakładzie kar-
nym w województwie zachodniopomorskim osoby, która nie była skazana za przestęp-
stwo, wskutek pomylenia jej tożsamości z tożsamością osoby skazanej, pragnę wska-
zać, że stosownie do informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji opisane 
w wystąpieniu zdarzenie było przedmiotem czynności wyjaśniających prowadzonych 
w 2009 roku przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Z wyjaśnień przedstawionych przez KGP wynika, że na podstawie art. 135 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 287, 
poz. 1687 z późn. zm.) odstąpiono od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec 
funkcjonariuszy Policji z uwagi na upływ ponad roku od dnia popełnienia przewinie-
nia dyscyplinarnego.

Materiały z ww. czynności wyjaśniających skierowano do Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie.

Należy wskazać, że czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji, 
tj. przestępstwa z art. 231 §1 Kodeksu karnego, prowadziła Prokuratura Rejonowa 
Szczecin-Zachód w Szczecinie, a następnie Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmie-
ście w Szczecinie, która w dniu 1 grudnia 2009 roku wszczęła śledztwo w przedmio-
towej sprawie. 

Powyższe śledztwo zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu, na 
które pełnomocnik pokrzywdzonego wniósł zażalenie. W dniu 30 sierpnia 2011 roku 
Sąd Rejonowy w Szczecinie nie uwzględnił zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone 
postanowienie.

Jednocześnie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez KGP, w związku z ujaw-
nionymi w trakcie śledztwa uchybieniami w zakresie korzystania z Krajowego Syste-
mu Informacyjnego Policji do kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych 
garnizonu zachodniopomorskiego zostało skierowane pismo zawierające polecenia, 
mające na celu zapobieżenie powstaniu stwierdzonych uchybień w przyszłości.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Michał Deskur 
Podsekretarz Stanu
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 15.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie sygn. BPS/043-25-1005-PG/13 oświad-

czenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senato-
rami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. uprzejmie przed-
stawiam swoje stanowisko w kwestii przypadków osadzenia i przetrzymywania w za-
kładzie karnym osoby, która nie była skazana za przestępstwo, wskutek pomylenia jej 
tożsamości z tożsamością osoby skazanej.

W Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście prowadzono postępowanie 
2 Ds 202/10 w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komisaria-
tu Policji Szczecin Nad Odrą w związku z zatrzymaniem Lucjana S. zamiast mężczyzny 
faktycznie poszukiwanego listem gończym, poprzez zaniechanie należytej weryfikacji 
tożsamości osoby zatrzymanej.

W toku śledztwa ustalono, że w dniu 4 stycznia 2008 r. funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji Szczecin Nad Odrą zostali powiadomieni przez pracownika Schroniska dla 
Bezdomnych przy ul. Zamkniętej w Szczecinie o tym, że w placówce przebywa męż-
czyzna o nieustalonej tożsamości, z którym nie można nawiązać kontaktu. W związku 
z tym do Schroniska skierowano funkcjonariuszy – Marka Ł., Marka M., Damiana M. 
i Rafała N.

Następnie policjanci razem z mężczyzną udali się do siedziby zespołu techników 
kryminalistyki KMP w Szczecinie, w celu sprawdzenia tożsamości przy użyciu urzą-
dzenia Morpho Touch, którego działanie polega na wprowadzeniu do rejestru AFIS 
odbitek linii papilarnych sprawdzanej osoby. System, po weryfikacji i stwierdzeniu 
zgodności sprawdzanych odbitek linii papilarnych ze znajdującymi się w zbiorze AFIS, 
generuje numer ID, który następnie należy wprowadzić do innej bazy danych, w celu 
uzyskania szczegółowych informacji o osobie.

Sprawdzenia na urządzeniu Morpho Touch dokonywał Rafał N. uzyskując numer. 
Następnie mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, 
w celu podjęcia dalszych czynności, zmierzających do ustalenia jego tożsamości. 
W związku z tym Marek Ł. kontynuował sprawdzenia przy użyciu bazy KSIP, wpisu-
jąc otrzymany wcześniej numer ID w jedno z wolnych pól. Przeprowadzone czynności 
doprowadziły do wygenerowania danych Andrzeja F., poszukiwanego przez Sąd Re-
jonowy w Olkuszu (II K 725/02 ) w celu osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym.

W związku z poczynionymi ustaleniami mężczyzna został osadzony w dniu 5 stycz-
nia 2008 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie, a następnie przetransportowany w dniu 
19 lutego 2008 r. do Zakładu Karnego w Czarnem, w którym przebywał do dnia 16 li-
stopada 2009 r. jako Andrzej F. Ze względu na stan zdrowia nie był on w stanie wy-
prowadzić funkcjonariuszy Służby Więziennej z błędu co do swojej tożsamości (afazja 
po przebytym urazie mózgu, padaczka).

W dniu 16 listopada 2009 r. Zakład Karny w Czarnem poinformował Komisariat 
Policji Szczecin Nad Odrą, że zatrzymany w dniu 4 stycznia 2008 r. mężczyzna nie jest 
Andrzejem F. Okazało się bowiem, że osoba, legitymująca się takimi danymi, złożyła 
w polskiej placówce dyplomatycznej w Rzymie wniosek o wydanie nowego paszportu.

Nadto porównanie wizerunków Andrzeja F., jakimi dysponowały Zakłady Karne 
w Wadowicach i Nowym Sączu z wyglądem mężczyzny, przebywającego w Zakładzie 
Karnym w Czarnem wskazywały, iż są to dwie różne osoby. Po kolejnej weryfikacji 
danych osadzonego stwierdzono, że jest to mieszkaniec Szczecina Lucjan S. Ustalono 
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nadto, że nie był on poszukiwany, zaś uzyskany z urządzenia Morpho Touch numer 
ID jest przypisany właśnie do niego.

Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP ) w roku 2003 zastąpił Zintegrowany 
System Informacyjny Policji (ZSIP). Dane z tego drugiego systemu, posiadające indy-
widualne identyfikatory cyfrowe „id ZSIP”, zostały przeniesione do nowej bazy danych 
i nadano im indywidualne identyfikatory „id KSIP osoby”. W związku z tym obaj męż-
czyźni posiadali po dwa identyfikatory:

– Andrzej F. – id KSIP i id ZSIP
– Lucjan S. – id KSIP i id ZSIP
Wykonane w toku śledztwa czynności pozwoliły na ustalenie, że pomyłka w ustale-

niu tożsamości była wynikiem tego, iż uzyskany podczas badania na urządzeniu Mor-
pho Touch numer wpisano następnie w błędnym polu, a system KSIP automatycznie 
pominął dwa ostatnie jego znaki (7N), generując dane Andrzeja F.

Podczas sprawdzenia w dniu 4 stycznia 2008 r. na urządzeniu Morpho Touch 
uzyskano numer ID AFIS. Następnie wprowadzono go do bazy KSIP w polu id ZSIP. 
Tymczasem poprawne wprowadzenie numeru ID AFIS powinno nastąpić za pomocą 
szybkodostępowej zakładki „Fakt daktyloskopowania”, a wówczas po wpisaniu otrzy-
manego wcześniej numeru uzyskano by właściwe dane Lucjana S.

Dokonujący sprawdzenia Marek L. jako członek zespołu poszukiwawczego, był 
uprawniony do korzystania z policyjnej bazy KSIP w zakresie danych, dotyczących 
poszukiwań.

Warunkiem dostępu do systemu jest posiadanie indywidualnie przydzielonej karty 
z kodem PIN. Marek Ł. przeszedł także specjalne szkolenia w zakresie dostępu i obsłu-
gi tego systemu (uzyskanie uprawnień do korzystania z bazy nie jest uzależnione od 
odbycia szkolenia), obejmujące zakres rejestracji w KSIP (moduł osoba poszukiwana), 
wprowadzania do systemu osób poszukiwanych. Ustalono przy tym, że szkolenia nie 
obejmowały procedury weryfikacji tożsamości osoby zatrzymanej w oparciu o numer 
ID AHS; nie omawiano także zasad wykorzystania zakładki szybkodostępowej, gdyż 
„leży to poza zakresem zagadnień, którymi zajmuje się Wydział Wywiadu Kryminalne-
go KWP w Szczecinie”. Pomimo więc braku przeszkolenia. Marek Ł. od 16 październi-
ka 2005 r. posiadał dostęp do uruchamiania wymienionej wyżej zakładki.

Z informacji Komendy Głównej Policji w Warszawie wynika, że zasady nadawania 
uprawnień dostępu do KSIP zostały uregulowane Decyzją nr 167 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2008 r. oraz decyzją zmieniającą poprzednią – z dnia 
16 grudnia 2009 r. Obecnie o nadanie lub odebranie uprawnień w zakresie bazy da-
nych KSIP występuje przełożony funkcjonariusza, określając ich zakres.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego uznano, że w działa-
niu policjanta Marka Ł. brak jest znamion przestępstwa, opisanego w art. 231 §1 k.k. 
Niewątpliwie błędnie wprowadził on do systemu KSIP uzyskany numer ID, jednak jego 
działanie trudno uznać za umyślne, nakierowane na wyrządzenie innej osobie szkody. 
W związku z tym śledztwo umorzono w dniu 16 sierpnia 2010 r. na podstawie art.17 
§1 pkt 2 k.p.k.

W wyniku zażalenia, złożonego przez pełnomocnika pokrzywdzonego. Sąd Rejono-
wy Szczecin-Centrum w Szczecinie postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2011 r. utrzy-
mał w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Zasadność podjętej decyzji była również badana w trybie zwierzchniego nadzoru 
służbowego. Uznano ją za słuszną, choć w postanowieniu nie odniesiono się do moż-
liwości zaistnienia czynu, opisanego w art. 231 §3 k.k.

Oceny w tym zakresie dokonał jednak sąd, rozpoznający zażalenie, nie dopatrując 
się w zachowaniu funkcjonariusza znamion tego przestępstwa, a stanowisko takie 
zostało podzielone w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Mając jednak na uwadze poważne skutki niewłaściwego ustalenia tożsamości, 
Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście wystąpił w trybie art. 19 k.p.k. do Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o podjęcie czynności, zmierzających do 
uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Z kolei w dniu 25 maja 2011 roku w Krakowie, funkcjonariusze Policji zatrzy-
mali jadącego na rowerze mężczyznę. Zatrzymany podał, że nazywa się Tomasz L. 
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s. Lucjana i Anny z d. P. Podał również pozostałe dane, a to datę i miejsce urodzenia, 
PESEL, miejsce stałego zameldowania w Krasnobrodzie, miejsce pobytu w Krakowie. 
Zatrzymany był pod wpływem alkoholu, co zostało stwierdzone badaniem przy uży-
ciu alkomatu. Podane przez niego dane osobowe zostały potwierdzone w Bazie KSiP. 
Następnego dnia wszczęto dochodzenie, które w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Kro-
wodrza w Krakowie zostało zarejestrowane pod sygn. 3 Ds 655/11. Podane przez 
zatrzymanego dane osobowe sprawdzono również w Centralnej Ewidencji Ludności, 
wszystkie się zgadzały.

W dniu 27 maja 2011 roku przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa 
z art. 178a §2 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnie-
nia zarzucanego czynu, wyjaśnił, że nie posiada dokumentu tożsamości, gdyż trzy ty-
godnie wcześniej został okradziony. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

W dniu 28 czerwca 2011 roku skierowany został akt oskarżenia przeciwko T. L. do 
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, który wyrokiem z dnia 21 lip-
ca 2011 roku (sygn. II K 484/1 l/K) skazał oskarżonego T. L. na 5 miesięcy ogranicze-
nia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na 
cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

W dniu 8 sierpnia 2011 roku Sekcja Wykonania Orzeczeń wyżej wymienionego 
Sądu przekazała wyrok do wykonania Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej, której 
pracownik – kurator zawodowy Stanisław Zborowski decyzją z dnia 13 września 2011 
roku (sygn. II WO 213/11/K) wyznaczył T. L. miejsce wykonania kary w Krakowskim 
Przedsiębiorstwie Przewozowo-Usługowym.

Jak wynika z wywiadu kuratora, skazany w okresie od 15 października do 19 li-
stopada 2011 roku przepracował jedynie 33 godziny, w miesiącu grudniu 2011 roku 
i styczniu 2012 roku w ogóle nie zgłosił się do pracy. Taki stan rzeczy legł u podstaw 
skierowania przez kuratora wniosku do Sądu o orzeczenie zastępczej kary pozbawie-
nia wolności. Sąd postanowieniem z dnia 30 maja 2012 roku (sygn. II Ko 959/12/K) 
zarządził skazanemu T. L. wykonanie zastępczej kary 58 dni pozbawienia wolności.

Wzywany do odbycia kary, na wskazany przez siebie adres dla doręczeń, skazany 
nie stawił się, co spowodowało wydanie nakazu doprowadzenia.

Nakaz zrealizowano i zgodnie z zawiadomieniem Zakładu Karnego w Zamościu 
osadzony T. L. rozpoczął odbywanie kary w dniu 1 sierpnia 2012 roku.

W dniu 6 sierpnia 2012 roku do Sekcji Wykonania Orzeczeń Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Krowodrzy w Krakowie dotarły pisma osadzonego Tomasza L. i Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie gdzie zamieszkiwał prawdziwy, a obecnie 
osadzony Tomasz L., które wskazały na istnienie wysokiego prawdopodobieństwa, że 
w Zakładzie Karnym w Zamościu przebywa inna osoba, niż uczestnicząca w zdarzeniu 
będącym przedmiotem ww. postępowań: karnego i karnego wykonawczego.

W wyniku powziętych wątpliwości sąd w dniu 8 sierpnia 2012 roku wydał posta-
nowienie (sygn. II Ko 3187/12/K) o uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zarządzenia 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności wobec Tomasza L. Wysłany został 
do Zakładu Karnego w Zamościu nakaz zwolnienia. Wobec problemów z dotarciem 
do ZK Zamość nakazu zwolnienia, na interwencję SSR W. Kolanko, nakaz zwolnienia 
został wydany przez SSO D. Filipczaka, sędziego penitencjarnego Sądu Okręgowego 
w Zamościu w dniu 10 sierpnia 2012 roku. W tym też dniu Tomasz L. został zwolniony 
z zakładu karnego.

W dniu 8 sierpnia 2012 roku w Krakowie zatrzymany został Jerzy K., który w toku 
rozpytania i przesłuchania w dniu 9 sierpnia 2012 roku wyjawił, że od kilku lat po-
daje się za Tomasza L., którego poznał w schronisku dla bezdomnych w Puławach 
ok. 10 lat temu. Wykorzystał jego dokumenty do nauczenia się danych osobowych na 
pamięć i od tamtej pory do chwili obecnej posługiwał się danymi T. L.

W dniu 9 sierpnia 2012 roku wszczęto dochodzenie w sprawie o przestępstwo z art. 
235 k.k. w zw. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i o przestępstwo z art. 178a §2 
k.k. Takie też zarzuty w tym dniu zostały przedstawione J. K.

Obecnie, wobec faktu, że J. K. odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, 
postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza w Krakowie 
pod sygn. 1 Ds 900/12 toczy się od dnia 9 listopada 2012 roku w formie śledztwa.
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Równocześnie uprzejmie informuję, że poza opisanymi wyżej dwoma przypadka-
mi, w 2012 r. nie zanotowano zdarzeń polegających na osadzeniu w zakładzie karnym 
osób, wobec których nie istniały podstawy do takiego działania.

Mając na uwadze poczynione w tej kwestii ustalenia, zwróciłem się do wszystkich 
prokuratorów apelacyjnych o podjęcie działań zmierzających do wnikliwej analizy da-
nych osobowych i tożsamości osób pozbawionych wolności.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, 

Jana Marii Jackowskiego, Beaty Gosiewskiej, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Przed Sądem Rejonowym w Choszcznie toczy się postępowanie karne, 

sygn. akt II K 2/07, przeciwko ośmiu oskarżonym o wymuszenie rozbójni-
cze, polegające na zmuszeniu pana Zbigniewa J. do wyzbycia się własności 
80 ha ziemi, mieszkania i wielu innych składników majątkowych. Czyny ob-
jęte zarzutami miały miejsce w latach 2003–2004. Postępowanie prokurator-
skie (sprawa Ds 17/05 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) toczyło się od 
2004 r. (początkowo sprawę prowadziła inna prokuratura). Akt oskarżenia 
został wniesiony w 2006 r. i od tego czasu sprawa zalega w Sądzie Rejono-
wym w Choszcznie.

Jest 2013 r., mija siódmy rok od wniesienia aktu oskarżenia i dziewią-
ty rok od wszczęcia śledztwa w bardzo poważnej sprawie kryminalnej, od 
wyniku której w dużej mierze zależy los pokrzywdzonego pana Zbigniewa J. 
i jego ewentualne szanse na odzyskanie odebranego mu poprzez przestęp-
czą działalność majątku. Według uzyskanych przez nas informacji postępo-
wanie sądowe w siódmym roku trwania sprawy wciąż nie ma widoków na 
zakończenie w I instancji.

Mamy pytania do Pana Prokuratora Generalnego i do Pana Ministra Spra-
wiedliwości. Dlaczego postępowanie w tej sprawie trwa tak długo? Dlaczego 
organy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości tak przewlekają tę sprawę, 
pozbawiając pokrzywdzonego faktycznie szans na dojście do sprawiedli-
wości. Taka sytuacja jest w naszym przekonaniu kompromitacją wymiaru 
sprawiedliwości i powinna być przedmiotem wnikliwej uwagi i niezbędnych 
interwencji, zarówno Pana Ministra Sprawiedliwości, jak i Pana Prokurato-
ra Generalnego. Powinni Panowie podjąć niezbędne działania zapewniające 
normalny tok postępowania w tych sprawach. Nie do przyjęcia jest taka sy-
tuacja, nie do przyjęcia jest to, żeby proces karny o poważne przestępstwo, 
z bardzo poważną krzywdą ludzką w tle, a w dodatku w sytuacji, gdy jed-
nym z oskarżonych w tym procesie był były prokurator, miał trwać „do końca 
świata albo jeszcze jeden dzień dłużej”.

Prosimy o informacje, jakie działania podejmą Pan Minister Sprawiedli-
wości i Pan Prokurator Generalny, aby zapewnić normalny tok postępowania 
w tej sprawie.

Pana Prokuratora Generalnego i Pana Ministra Sprawiedliwości prosimy 
również o sprawdzenie, czy prawdziwa jest informacja, że dowody rzeczo-
we w sprawie – kilkanaście samochodów o znacznej wartości należące do 
oskarżonych – zostały oddane w użytkowanie matce jednego z oskarżonych, 
a ta z kolei oddała je w użytkowanie oskarżonym, wskutek czego zabez-
pieczenie tych samochodów faktycznie nie miało miejsca i pozbawiło moż-
liwości wykorzystania tych samochodów do zabezpieczenia roszczeń osób 
pokrzywdzonych.

Prosimy również o informacje, czy w postępowaniu karnym, o którym 
mowa, dokonano zabezpieczenia majątku, który według aktu oskarżenia 
został uzyskany w wyniku przestępstwa poprzez ustanowienie zakazu dal-
szego jego zbywania, co powinno być standardowym postępowaniem w tej 
sprawie. Chodzi o nieruchomość o powierzchni 80 ha należącą do pana Zbi-
gniewa J., odebraną mu w wyniku przestępstwa. Prosimy też o informacje, 
czy prokuratura podjęła inne działania wspierające pokrzywdzonych w za-
bezpieczeniu ich roszczeń wobec sprawców przestępstwa lub innych osób, 
które z tego przestępstwa odniosły korzyść.

Prosimy Pana Prokuratora Generalnego także o sprawdzenie popraw-
ności i rzetelności postępowania w sprawach Ds 1060/05 i Ds 522/06 Pro-
kuratury Rejonowej w Choszcznie oraz II Kp 439/06 Komendy Powiatowej 
Policji w Choszcznie, gdyż według naszej oceny umorzenia są bezzasadne 
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i naruszają prawa pokrzywdzonych, uniemożliwiając im odzyskanie mająt-
ku uzyskanego w drodze przestępstwa.

Ponadto prosimy Pana Prokuratora Generalnego o informacje w sprawie 
VI Ds 4/11/Sp Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 6.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Krzyszto-

fa Słonia, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, Beaty Gosiewskiej, Wojcie-
cha Skurkiewicza i Alicji Zając złożone na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 
2013 r., przekazane wraz z pismem Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej 
z dnia 16 stycznia 2013 r., dotyczące długotrwałości postępowania w sprawie karnej, 
która pierwotnie zawisła przed Sądem Rejonowym w Choszcznie, sygn. akt II K 2/07, 
uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje ze-
wnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów, polega-
jącą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio 
związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu sprawowania wymiaru spra-
wiedliwości i ochrony prawnej. Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidłowości 
oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru admi-
nistracyjnego (art. 37f ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Natomiast zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad dzia-
łalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrz-
nego urzędowania sądu, w tym m.in. uprawnienia w zakresie badania sprawności 
postępowań w poszczególnych sprawach, powierzono wyłącznie prezesom sądów 
i podległej im służbie nadzoru (art. 9a §1 i 37b §1 powołanej ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych).

W związku z tym, że tego rodzaju kompetencje nie zostały przewidziane dla Mini-
stra Sprawiedliwości nie było możliwe uwzględnienie wniosków zawartych w oświad-
czeniu.
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Jednocześnie informuję, że z uwagi na sygnalizowaną długotrwałość postępowa-
nia w opisanej sprawie karnej kopia oświadczenia została przekazana Prezesowi Sądu 
Okręgowego w Szczecinie, jako organowi właściwemu do badania sprawności postę-
powania w poszczególnych sprawach, celem podjęcia stosownych czynności nadzor-
czych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 13.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie sygn. BPS/043-25-1006-PG/13 oświad-

czenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami 
podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., dotyczące postępo-
wań karnych w sprawie przestępstw popełnionych na szkodę Zbigniewa J., uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prowadził w formie śledztw 
własnych dwa postępowania przygotowawcze o przestępstwa popełnione na szkodę 
Zbigniewa J.

Pierwsze z nich prowadzone pod sygnaturą V Ds 17/05/Sw przeciwko Rafałowi T., 
Cezaremu K., Jerzemu Ł., Arturowi G., Robertowi M., Kazimierzowi T., Andrzejowi K. 
i Wojciechowi K. zostało zakończone skierowaniem w dniu 28 grudnia 2006 r. aktu 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w Choszcznie – sygnatura sądowa IIK 2/07.

Jednocześnie z akt sprawy V Ds 17/05/Sw wyłączono do odrębnego postępowa-
nia materiały przeciwko Grzegorzowi K. i Radosławowi K. Sprawę zarejestrowano pod 
sygnaturą V Ds 63/08/Sw kierując w dniu 30 września 2008 r. do Sądu Rejono-
wego w Choszcznie akt oskarżenia. Sprawę zarejestrowano w Sądzie pod sygnaturą 
II K 500/08.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie dążąc do zapewnienia niezwłocznego rozpozna-
nia sprawy V Ds 17/05/Sw przez Sąd – jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia 
w sprawie V Ds 63/08/Sw – i mając na uwadze, że Sąd Rejonowy w Choszcznie od 
dnia 28 grudnia 2006 r. do dnia 29 czerwca 2007 r. nie wyznaczył terminu rozprawy 
w przedmiotowej sprawie, skierował w dniu 29 czerwca 2007 r. do Prezesa Sądu Re-
jonowego w Choszcznie wniosek o jej wyznaczenie.

Z uwagi na bezskuteczność tego wniosku, pismo o wyznaczenie terminu rozprawy 
w sprawie V Ds 17/05/Sw skierowano ponownie do Sądu w dniu 11 września 2007 r. 
Mimo tych ponagleń Sąd Rejonowy w Choszcznie w dalszym ciągu nie wyznaczył ter-
minu rozprawy nie informując Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o powodach za-
niechania rozpoznania sprawy.
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W dniu 19 listopada 2007 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie ustalił, że Sąd 
Rejonowy w Choszcznie w dniu 20 lipca 2007 r. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnio-
skiem o przekazanie tej sprawy do rozpoznania równorzędnemu Sądowi.

W dniu 19 grudnia 2007 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie o nieuwzględnie-
niu wniosku Sądu Rejonowego w Choszcznie zwracając sądowi I instancji akta sprawy 
V Ds J7/05/Sw. Powyższe postanowienie nadesłane zostało Prokuraturze Okręgowej 
w Szczecinie 3 stycznia 2008 r. Wobec niewyznaczenia w dalszym ciągu przez Sąd Rejo-
nowy w Choszcznie terminu rozprawy zwrócono się z kolejnymi ponagleniami do Sądu 
w dniu 25 marca 2008 r. i 3 czerwca 2008 r. W dniu 4 czerwca 2008 r. Sąd Rejonowy 
w Choszcznie poinformował Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, że po wpłynięciu do 
Sądu aktu oskarżenia w sprawie V Ds 17/05/Sw wszyscy sędziowie Sądu Rejonowe-
go w Choszcznie złożyli wnioski o ich wyłączenie od rozpoznania tej sprawy z uwagi 
na znajomość z Alicją K., matką jednego z oskarżonych, która do dnia 26 październi-
ka 2006 r. była zatrudniona w sekretariacie Sądu Rejonowego w Choszcznie. W celu 
rozpoznania wniosków sędziów o wyłączenie od rozpoznawania przedmiotowej sprawy 
w dniu 30 stycznia 2008 r. akta sprawy przekazano do Sądu Okręgowego w Szczecinie, 
który w dniu 7 lutego 2008 r. nie uwzględnił przedmiotowych wniosków.

W dniu 20 października 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie w Sądzie Rejo-
nowym w Choszcznie w sprawie V Ds 17/05/Sw sygnatura sądowa akt II K 2/07. 
Sąd rozpoznał na nim wnioski oskarżonych Cezarego K., Rafała T. i Kazimierza T. 
o zwrot sprawy Prokuratorowi Generalnemu w Szczecinie w celu uzupełnienia istot-
nych braków postępowania przygotowawczego. Sąd nie uwzględnił powyższych wnio-
sków oskarżonych.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Choszcznie połączył 
sprawę V Ds 63/08/Sw, w której Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował akt 
oskarżenia w dniu 30 września 2008 r. sygnatura sądowa II K 500/08 do wspólnego 
prowadzenia ze sprawą V Ds 17/05/Sw sygnatura sadowa II K 2/07.

Do chwili obecnej w przedmiotowej sprawie odbyło się łącznie 57 rozpraw i posie-
dzeń. Kolejną rozprawę Sąd Rejonowy w Choszcznie II Wydział Karny wyznaczył na 
dzień 22 lutego 2013 r. Zaplanowano na niej przesłuchanie kolejnych 8 świadków 
zawnioskowanych przez prokuratora w ww. aktach oskarżenia.

W przypadku nieskładania wniosków dowodowych przez oskarżonych oraz po-
krzywdzonych, istnieje możliwość zakończenia przedmiotowego postępowania przed 
Sądem I instancji w drugiej połowie 2013 r.

Ze sprawy II K 2/07 na etapie postępowania sądowego zostały wyłączone mate-
riały przeciwko Wojciechowi K. (sygnatura sądowa II K 380/09) i Robertowi M. (sy-
gnatura sądowa II K 269/09). W obu tych sprawach oskarżeni zostali skazani przez 
Sąd Rejonowy w Choszcznie w trybie art. 387 k.p.k. Wojciech K. wyrokiem z dnia 
29 czerwca 2009 r. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 276 k.k. 
i skazany na karę 150 stawek grzywny po 10 złotych każda. Robert M. został uznany 
winnym popełnienia przestępstwa z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 233 §1 k.k. i art. 272 
k.k. i wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2010 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę 
w wysokości 50 stawek po 20 złotych każda.

W toku postępowania przygotowawczego V Ds 17/05/Sw w dniu 13 października 
2004 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie dokonali tymcza-
sowego zajęcia mienia ruchomego stanowiącego własność podejrzanego Cezarego K. 
w postaci:

1) samochodu m-ki Mercedes,
2) samochodu m-ki BMW,
3) samochodu m-ki Ford Scorpio,
4) ciągnika rolniczego m-ki Ursus C-360,
5) ciągnika rolniczego m-ki Ursus 1201,
6) samochodu m-ki VOLVO S80.
Zabezpieczone pojazdy oddano na przechowanie Alicji K., matce Cezarego K. Pro-

kurator Rejonowy w Choszcznie prowadzący w początkowej fazie przedmiotowe śledz-
two pod sygn. Ds 1113/04/S wydał w dniu 19 października 2004 r. postanowienie 
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o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Cezarego K. zabezpieczając 
roszczenia pokrzywdzonego Zbigniewa J. o naprawienie szkody w wysokości 80.500,00 
zł poprzez zajęcie ruchomości w postaci ww. sześciu pojazdów. Nadto postanowieniem 
o zabezpieczeniu majątkowym z dnia 20 października 2004 r. Prokurator Rejonowy 
w Choszcznie dokonał wobec ww. podejrzanego zabezpieczenia roszczenia o naprawie-
nie szkody poprzez zajęcie kwoty 300,00 Euro.

W toku śledztwa, przejętego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie i prowa-
dzonego pod sygnaturą V Ds 17/05/Sw, pismem z dnia 25 lipca 2005 r. Prokurator 
Okręgowy w Szczecinie poinformował Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Choszcznie, że wszystkie pojazdy będące przedmiotem zabezpieczenia majątkowego 
na mieniu Cezarego K. – cztery samochody i dwa ciągniki – zostały oddane na prze-
chowanie Alicji K., która wskazała, jako miejsce przechowywania ww. pojazdów po-
mieszczenia magazynowe w Witoszynie.

Nadto postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 maja 
2006 r. zabezpieczono na mieniu kolejnego podejrzanego – Jerzego Ł., grożącą mu 
karę grzywny w wysokości 150 stawek po 100 zł każda, poprzez zajęcie mienia rucho-
mego w postaci:

1) samochodu m-ki Mercedes 124 300D,
2) samochodu m-ki Audi B4.
Samochody pozostawiono w dyspozycji podejrzanego.
Decyzja Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o pozostawieniu pojazdów, co do 

których wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, na przechowanie za 
zobowiązaniem, podyktowana była koniecznością zminimalizowania kosztów ich prze-
chowywania na parkingu strzeżonym.

Nadto w toku śledztwa V Ds 17/05/Sw, postanowieniem Prokuratora Okręgowego 
w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2006 r. zabezpieczono na mieniu podejrzanego Cezare-
go K. roszczenie naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Zbigniewa i Aleksandry J., 
Marka i Doroty J., Kazimierza i Józefy J. w wysokości do 545.061,25 zł tj. do wysoko-
ści kwoty, jaką prokurator przyjął, jako wartość szkody wyrządzonej przez Cezarego K. 
pokrzywdzonym (zarzut I aktu oskarżenia w sprawie V Ds 17/05/Sw) poprzez obcią-
żenie hipoteką przymusową ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa, tj. Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie następujących nieruchomości:

– nieruchomości niezabudowanej – działki, gmina Choszczno, wpisanej do księgi 
wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych, stanowiącej własność Cezarego K.,

– nieruchomości niezabudowanej – działki, gmina Choszczno, wpisanej do księgi 
wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych, stanowiącej własność Cezarego K. w udziale ½ części,

– nieruchomości zabudowanej – działki, gmina Recz wraz z domem wolnostoją-
cym, wpisanej do księgi wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcz-
nie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Cezarego K. w udziale 
do ½ części.

Aktem oskarżenia z dnia 28 grudnia 2006 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie 
przekazał do dyspozycji Sądu Rejonowego w Choszcznie wszystkie ww. nieruchomo-
ści, ruchomości i pieniądze w kwocie 300,00 Euro zabezpieczone na mieniu podejrza-
nego Cezarego K. i Jerzego Ł.

Do chwili obecnej, w toku prowadzonego przez prokuratora śledztwa własnego 
i podczas procesu sądowego w którym uczestniczy prokurator Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie, nie uzyskano jakichkolwiek informacji od pokrzywdzonego Zbignie-
wa J., jego pełnomocnika oraz innych uczestników postępowania, wskazujących na 
to, aby Alicja K. przekazane jej do przechowywania za zobowiązaniem pojazdy, oddała 
w użytkowanie swojemu synowi Cezaremu K.

Wobec powyższego, w toku śledztwa, a także na obecnym etapie postępowania 
nie występowały jakiekolwiek przesłanki do wystąpienia przez prokuratora do Sądu 
Rejonowego w Choszcznie z wnioskiem o zmianę sposobu przechowywania pojazdów 
stanowiących przedmiot zabezpieczenia majątkowego, bądź wnioskiem o rozszerzenie 
zakresu zabezpieczenia majątkowego w trybie art. 292 k.p.k.
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W trakcie trwania śledztwa V Ds 17/05/Sw nie dokonano natomiast zabezpiecze-
nia majątkowego na nieruchomościach w postaci działek, stanowiących przedmiot 
postępowania karnego i objętych zarzutem I aktu oskarżenia przeciwko Rafałowi T. 
i Cezaremu K., kwalifikowanym z art. 282 k.k. w zb. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 
k.k. w zb. z art. 191 §1 k.k. w zb. z art. 191 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. 
z art. 12 k.k.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie nie miał bowiem prawnej możliwości dokona-
nia zabezpieczenia majątkowego na ww. nieruchomościach, gdyż w dacie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego, czyli w dniu 16 sierpnia 2004 r., stanowiły już one 
własność osób trzecich – Alicji K. i Kseni W. Zwrotu tychże nieruchomości domaga się 
Zbigniew J. kwestionując zasadność decyzji merytorycznych wydanych przez Proku-
ratora Rejonowego w Choszcznie w sprawach Ds 1060/05 i Ds 522/06 dotyczących 
zakupu ww. działek przez Alicję K. i Ksenię W.

Sprawy te były przedmiotem badania w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, 
na skutek czego polecono Prokuratorowi Rejonowemu w Choszcznie przeprowadzenie 
czynności w trybie art. 327 §1 k.p.k. Nadto Prokurator Rejonowy w Choszcznie reali-
zując wniosek Zbigniewa J. i Marka J. z dnia 14 kwietnia 2008 r. o podjęcie na nowo 
umorzonych postępowań Ds 1060/05 i Ds 522/06 przeprowadził wszystkie zawnio-
skowane przez ww. czynności nie znajdując podstaw do wzruszenia zapadłych w tych 
sprawach prawomocnych decyzji o umorzeniu postępowań przygotowawczych.

W sprawie Ds 1060/05 postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem Zbi-
gniewa J. Zdaniem zawiadamiającego, Alicja K. i Ksenia W. udzieliły Rafałowi T. pomo-
cy w jego przestępczej działalności, o którą został oskarżony w sprawie V Ds 17/05/Sw 
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, godząc się na sporządzenie z ich udziałem aktów 
notarialnych, na podstawie których nabyły od Rafała T. działki o numerze 230/15 
oraz numerze 219/16 położone w Stradzewie. W zawiadomieniu wskazano również, 
że Rafał T., Alicja K. i Ksenia W. wyłudziły dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Moder- W. wyłudziły dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Moder-wyłudziły dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

W dniu 16 września 2005 r. wszczęto dochodzenie w tej sprawie, w toku którego 
ustalono, że aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2004 r. Dorota J. żona Marka J. 
przeniosła prawo własności działek o numerze 230/15 oraz numerze 219/16 na rzecz 
Jana T. Aktami notarialnymi z dnia 18 lutego 2004 r. i 16 marca 2004 r. Jan T. prze- T. Aktami notarialnymi z dnia 18 lutego 2004 r. i 16 marca 2004 r. Jan T. prze- Aktami notarialnymi z dnia 18 lutego 2004 r. i 16 marca 2004 r. Jan T. prze-
niósł prawo własności działek numer 219/16 i 230/15 położonych w Stradzewie na 
rzecz Rafała T. Aktem notarialnym z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rafał T. sprzedał działkę 
numer 230/15 Alicji K. oraz działkę numer 219/16 Kseni W.

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2005 r. Prokurator Rejonowy w Choszcznie 
umorzył postępowanie w sprawie nabycia przez Alicję K. i Ksenię W. przedmiotowych 
nieruchomości, tj. o czyn z art. 291 §1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 
k.k. na podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadnia-
jących podejrzenie popełnienia przestępstwa, natomiast w zakresie czynu z art. 286 
§1 k.k. w sprawie wyłudzenia dopłat przez Alicję K. i Ksenię W. na podstawie art. 17 
§1 pkt 1 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono.

Decyzja ta była przedmiotem kontroli instancyjnej Prokuratora Okręgowego 
w Szczecinie, w zakresie czynów z art. 291 §1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., który nie za-
kwestionował jej słuszności – 1 Dsn 25/06/Ch.

Dokonane w trybie nadzoru badanie sprawy pozwoliło uznać za zasadną również 
decyzję o umorzeniu postępowania w części dotyczącej wyłudzenia dopłat z Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Choszcznie.

Ponadto w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie prowadzono postępowanie 
Ds 522/06 dotyczące przywłaszczenia zboża z powyżej opisanych działek przez Kse-
nię W. i Alicję K. Postępowanie prowadzone o czyny z art. 284 §1 k.k. umorzono 
w dniu 31 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion 
czynu zabronionego. Nie zgromadzono bowiem dowodów potwierdzających, że Kse-
nia W. i Alicja K. znały okoliczności w jakich doszło do podpisania aktów notarialnych 
dotyczących działek w Stradzewie, zatem brak było podstaw do przyjęcia, iż rozporzą-
dzając ww. zbożem z nabytych przez siebie aktami notarialnymi gruntów dopuściły się 
przestępstwa z art. 284 §1 k.k.
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Decyzja była badana przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w toku kontroli 
instancyjnej (sygn. I Dsn 847/06/Ch), który nie zakwestionował jej słuszności. Wska-
zana w przesłanym oświadczeniu senatorów sygnatura II Kp 439/06 Komendy Powia-
towej Policji w Choszcznie w istocie jest sygnaturą postępowania Sądu Rejonowego 
w Choszcznie w przedmiocie rozpoznania zażalenia Doroty J. na postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa w sprawie Ds 522/06, które to postanowienie sąd utrzymał w mocy.

Zbigniew J. składając w dniu 14 kwietnia 2008 r. wniosek o podjęcie na nowo 
umorzonych postępowań przygotowawczych Ds 1060/05 i Ds 522/06 wskazał, że 
wiedzę na temat okoliczności sprzedaży nieruchomości posiada Robert M.

Na możliwość taką wskazywała również treść zeznań złożonych przez Roberta M. 
w dniu 3 sierpnia 2007 r. w toku śledztwa 1 Ds 1868/07 Prokuratora Rejonowego 
w Stargardzie Szczecińskim. W związku z tym Prokurator Rejonowy w Choszcznie 
wykonał szereg czynności w trybie art. 327 §3 k.p.k., przeprowadzając zawniosko-
wane przez Zbigniewa J. konfrontacje Andrzeja P. z Kazimierzem J. i Zbigniewem J., 
konfrontację pomiędzy Zbigniewem J. i Ksenią W. Ponadto przesłuchano Andrzeja P., 
Alicję K. i i Kazimierza J. oraz przeprowadzono konfrontacje pomiędzy Zbigniewem 
J. i Alicją K. Nadto podjęto czynności w celu ustalenia, czy Ksenia W., Alicja K. i An-
drzej P. uiścili podatek od czynności cywilnoprawnych, a także, czy Andrzej P. zapłacił 
podatek rolny.

W dniu 25 września 2010 r. w drodze pomocy prawnej został przesłuchany Ro-
bert M. Z jego zeznań wynikało, że sprzedaż nieruchomości rolnych Alicji K. i Kseni W. 
była fikcyjna, o czym słyszał od Rafała T. Nie posiadał natomiast informacji, czy wy-
mienione wiedziały, w jaki sposób Rafał T. wszedł w posiadanie tych nieruchomości.

W związku z tym, że świadek nie podał żadnych nowych, nieznanych dotąd oko-
liczności, a także pozostałe czynności wykonane w trybie art. 327 §3 k.p.k. nie po-
zwoliły na przedstawienie zarzutów Alicji K. i Kseni W., ani innym osobom, Prokura-
tor Rejonowy w Choszcznie nie znalazł podstaw do podjęcia na nowo prawomocnie 
umorzonych postępowań. Decyzję Prokuratora Rejonowego w Choszcznie oceniono, 
w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego, jako zasadną.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że Prokuratura Okręgowa w Szcze-
cinie podjęła w sprawie V Ds 17/05/Sw wszechstronne czynności w celu skutecz-
nego zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych. Podobnie w sprawach Ds 1060/05 
i Ds 522/06 Prokurator Rejonowy w Choszcznie przeprowadził wszystkie dostępne 
czynności dowodowe zmierzające do ustalenia faktycznych okoliczności nabycia przez 
Alicję K. i Ksenię W. spornych działek. Wobec niedających się usunąć wątpliwości 
w tym przedmiocie, na obecnym etapie pokrzywdzonym przysługuje roszczenie cywil-
ne w celu odzyskania prawa własności nieruchomości.

Nadto uprzejmie informuję, że w sprawie VI Ds 4/11/Sp Prokurator Okręgowy 
w Szczecinie skierował w dniu 27 kwietnia 2011 r. do Sądu Rejonowego w Stargardzie 
Szczecińskim akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi T., Rafałowi T., Jerzemu Ł., Ce-
zaremu K., Eugeniuszowi M., o to, że działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili 
się szeregu przestępstw, w tym:

– w stosunku do Kazimierza T. z art. 9 §1 k.k.s. w zw. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. 
z art. 9 §1 k.k.s. w zw. z art. 61 §1 k.k.s. w zb. z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 62 
§2 k.k.s. w zb. z art. 9 §1 k.k.s. w zw. z art. 60 §1 k.k.s. w zb. z art. 9 §1 k.k.s. 
w zw. z art. 56 §2 k.k.s. w zw. z art. 9 §3 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. w zw. 
z art. 7 §1 k.k.s.,

– w stosunku do Rafała T. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 61 §1 k.k.s. w zb. 
z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 60 §1 k.k.s. w zb. z art. 56 
§2 k.k.s. w zw. z art. 9 §3 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. w zw. z art. 7 §1 k.k.s.,

– w stosunku do Jerzego Ł. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 61 §1 k.k.s. w zw. 
z art. 6 §2 k.k.s. w zw. z art. 7 §1 k.k.s.,

– w stosunku do Cezarego K. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 61 §1 k.k.s. w zb. 
z art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 60 §1 k.k.s. w zb. z art. 56 
§2 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. w zw. z art. 7 §1 k.k.s.,

a ponadto oskarżył Kazimierza T., Rafała T., Cezarego K. i Eugeniusza M. o prze-
stępstwa z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
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Sprawę zarejestrowano pod sygn. II K 257/11 i pozostaje ona w toku w stosunku 
do oskarżonych Kazimierza T., Rafała T., Jerzego Ł., Cezarego K. Kolejny termin roz-
prawy wyznaczono na dzień 27 lutego 2013 r.

Natomiast Eugeniusz M. wyrokiem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 
z dnia 25 listopada 2011 r. sygn. II K 297/11 został uznany za winnego popełnienia 
czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i skazany na karę grzywny w wysokości 
50 stawek dziennych każda po 50 zł. Wyrok jest prawomocny.

Powyższa informacja, w mojej ocenie, w sposób wyczerpujący stanowi odpowiedź 
na oświadczenie złożone przez grupę senatorów na 25. posiedzeniu Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Beaty Gosiewskiej, Wojciecha Skurkiewicza, Alicji Zając, 
Marka Martynowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, 
ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, 
prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

oraz do wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie 
Prokuratorze! Szanowna Pani Wojewodo!

W ramach mojej działalności interwencyjnej zapoznałem się ze sprawą 
pana Mieczysława M. dotyczącą zwrotu trzech jezior w powiecie włodawskim, 
które zostały nielegalnie przejęte na rzecz Skarbu Państwa w 1947 r. na pod-
stawie dekretu PKWN o reformie rolnej. Nielegalność przejęcia polegała na tym, 
że doszło do niego, mimo iż jeziora nie podlegały przejęciu w trybie dekretu.

Szczególny charakter tej sprawy polega na tym, że w 1992 r. w postę-
powaniu sądowym (sygn. akt II Cr 492/96) Sądu Wojewódzkiego w Lublinie 
doszło do wpisania prawa własności na rzecz spadkobierców właściciela 
nielegalnie objętych reformą rolną jezior, zaś w kolejnym postępowaniu za-
inicjowanym przez wojewodę chełmskiego (sygn. akt II Ca 682/97) Sądu Wo-
jewódzkiego w Lublinie i w postępowaniu kasacyjnym (postanowienie Sądu 
Najwyższego z 18 maja 2000 r. sygn. akt III CKN 495/98) doszło niejako do 
ponownego przejęcia tych jezior na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tego 
samego dekretu PKWN.

Z okoliczności sprawy i przedstawionych mi dokumentów dość jedno-
znacznie wynika, że Skarb Państwa nie miał żadnych uzasadnionych rosz-
czeń do jezior niepodlegających przejęciu w trybie dekretu o reformie rolnej, 
a podstawą procesu zakończonego wyżej wymienionym postanowieniem 
Sądu Najwyższego było stwierdzające nieprawdę zaświadczenie wojewody 
chełmskiego z 17 grudnia 1996 r. Wojewoda stwierdził, że wspomniane je-
ziora przeszły na własność Skarbu Państwa, co nie odpowiadało ani rzeczy-
wistości faktycznej, bo nie było decyzji o takim przejęciu, ani rzeczywistości 
prawnej, bo nie było podstaw do takiego przejęcia. W postępowaniu sądo-
wym pan M. przedstawił dokument z Archiwum Państwowego w Lublinie 
stwierdzający – wbrew treści wspomnianego zaświadczenia – że przedmio-
towe jeziora nie zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

Szczególne wątpliwości budzi teza z postanowienia Sądu Najwyższe-
go, która brzmi: „Skoro więc nie może ulegać wątpliwości, że wynikającą 
ze wskazanych przepisów podstawą do dokonania wpisu zarówno w dacie 
wszczęcia niniejszego postępowania, jak i w dacie wydania orzeczeń przez 
sądy obu instancji było zaświadczenie wojewody, a nie decyzja, to nie ozna-
cza to równocześnie, iż – w toku niniejszego postępowania – sąd władny 
był dokonywać merytorycznej oceny prawidłowości i zasadności treści tegoż 
właśnie zaświadczenia”. Kontrowersyjność tej tezy dotyczy dopuszczenia 
przez Sąd Najwyższy orzekania na podstawie zaświadczenia, którego nie-
prawdziwość była łatwa do sprawdzenia i zweryfikowania w toku postę-
powania. Sąd Najwyższy niejako dopuścił w ten sposób orzekanie na pod-
stawie nieprawdziwych czy wręcz fałszywych zaświadczeń. Uważam, że 
jeśli sąd orzeka na podstawie zaświadczenia, którego prawdziwość została 
w toku postępowania zakwestionowana, to obowiązkiem sądu powinno być 
sprawdzenie prawdziwości zaświadczenia i odniesienie się do jego treści, 
a nie bezkrytyczne jego przyjmowanie.

Polecamy sprawę pana M. uwadze Pani Rzecznik z tego powodu, że 
w jego historii doszło do, naszym zdaniem, paradoksalnej sytuacji polega-
jącej na tym, że pozbawieni użytkowania jezior legalni właściciele prawni 
odzyskali swoje prawa poświadczone wpisem w księdze wieczystej, a na-
stępnie ponownie zostali tych praw pozbawieni, i to w wolnej Polsce, na pod-
stawie tego samego dekretu PKWN o reformie rolnej, który był przywoływa-
ny jako podstawa odebrania ich rodzinie wspomnianych jezior w 1947 r. Ta 
sytuacja wydaje nam się wysoce niesprawiedliwa. Z uzyskanych informacji 
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wynika, że te jeziora pozostające obecnie w dyspozycji Skarbu Państwa mo-
głyby być bez przeszkód prawnych i bez czyjejkolwiek krzywdy zwrócone 
legalnym właścicielom, którzy udowodnili swoje do nich prawa.

Zwracamy się do Pani Rzecznik o zainteresowanie się tą sprawą i podję-
cie stosownych działań prawnych zmierzających do przywrócenia sprawied- 
liwości w tej sprawie, a także do zapewnienia właściwej ochrony prawa oby-
watela do własności, które zostało naruszone wymienionym postępowaniem 
sądowym.

Do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego kierujemy prośbę 
o wskazanie właściwego trybu postępowania w przedmiocie podania w za-
świadczeniu wojewody nieprawdziwych danych dotyczących przejęcia je-
zior na rzecz Skarbu Państwa.

Do wojewody lubelskiego mamy pytanie: czy sprawa jest Pani znana 
i czy ma Pani świadomość, że Skarb Państwa nie miał podstaw prawnych 
do przejęcia jezior niepodlegających dekretowi o reformie rolnej, i czy zamie-
rza Pani zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej podjąć procedurę 
prawną zmierzającą do zwrócenia przedmiotowych jezior ich prawowitym 
właścicielom.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Beata Gosiewska 
Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk

Oddowiedd�  
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 14.02.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2013 roku, dotyczącego oświadczenia 

złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wraz z innymi senatora-
mi podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 roku, przesyłam Panu 
Marszałkowi, wyrażone w piśmie do Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, sta-
nowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 
jezior należących do majątków ziemskich objętych Dekretem PKWN o reformie rolnej 
oraz ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. Jednocześnie informuję, że 
tożsame stanowisko zostało przesłane pozostałym senatorom, którzy przyłączyli się do 
oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Irena Lipowicz
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Oddowiedd 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 14.02.2013 r.

Pan 
Grzegorz Wojciechowski 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora na 25. posiedzeniu Se-

natu RP w dniu 9 stycznia 2013 roku, przedstawiam następujące stanowisko Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w sprawie Pana Mieczysława M. dotyczącej zwrotu trzech 
jezior w powiecie włodawskim, które miały zostać nielegalnie przejęte na rzecz Skarbu 
Państwa w 1947 r. na podstawie Dekretu PKWN o reformie rolnej.

Należy na wstępie wyjaśnić, że Pan M. zgłosił się do Rzecznika w roku 1997. W tym 
samym roku sprawa z wniosku Pana M. została zakończona. W związku z postanowie-
niami ustawy z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 ze zm.), sprawie tej został nadany 
już status wybrakowanej, a zatem jej akta uległy fizycznemu zniszczeniu. Wobec bra-
ku dokumentów nie można odtworzyć stanu faktycznego tej sprawy ani też stanowi-
ska Rzecznika.

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić uwagę Pana Senatora na oko-
liczność wskazaną w Oświadczeniu, mianowicie fakt, iż Sąd Najwyższy orzekał już 
w sprawie wpisu w księdze wieczystej. Przytaczając za Panem Senatorem okoliczności 
sprawy, sąd pierwotnie wpisał jako właścicieli jezior spadkobierców właścicieli mienia 
przejętego na mocy Dekretu na rzecz Państwa, następnie jednak sąd – już w postę-
powaniu odwoławczym – wpisał prawo własności przysługujące Skarbowi Państwa. 
Dla sformułowania odpowiedzi na wystąpienie Pana Senatora znaczenie ma przede 
wszystkim brak ustawowych kompetencji Rzecznika do wzruszenia orzeczenia wyda-
nego przez Sąd Najwyższy. Podejmowanie jakichkolwiek interwencji jest na tym etapie 
sprawy niemożliwe.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości, jakie budzi w Panu treść orzeczenia Sądu 
Najwyższego z dnia 18 maja 2000 r., sygn. akt III CKN 495/98, iż nie jest rolą sądu do-
konywanie merytorycznej oceny prawidłowości i zasadności treści zaświadczenia bę-
dącego podstawą dokonania wpisu, pragnę wyjaśnić, że orzeczenie to zapadło w toku 
tzw. postępowania wieczystoksięgowego, które ma charakter postępowania rejestro-
wego, gdzie rola sądu jest ograniczona. Zgodnie z art. 6268 §2 k.p.c., rozpoznając 
wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku 
dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Sąd Najwyższy w powołanym postanowie-
niu stwierdził, że sąd wieczystoksięgowy, rozpoznając wniosek o dokonanie wpisu 
prawa własności, może badać wyłącznie uprawnienie wnioskodawcy do występowania 
z wnioskiem oraz wymaganą formę i treść wniosku. Nie ma natomiast prawa wnikać 
w to, czy samo zaświadczenie było merytorycznie prawidłowe. Rolą sądu była co naj-
wyżej ocena pisma pod kątem poprawności formalnej (właściwość organu wydają-
cego zaświadczenie, kompletność podpisów etc.). Analogiczne stanowisko zajął Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 lipca 2001 r., sygn. akt I CKN 233/99. Wywód 
Sądu sprowadzał się do stwierdzenia, że w postępowaniu wieczystoksięgowym sąd nie 
ocenia, komu w rzeczywistości przysługuje własność i czy dokonanie wpisu zgodnego 
z wnioskiem nie doprowadzi do niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Jakiekolwiek jednak stanowisko Rzecznik zająłby w zakresie interpretacji prze-
pisu art. 6268 §2 k.p.c., istotne jest, że omawiana sprawa była rozpatrywana przez 
Sąd Najwyższy, który orzekł ostatecznie w sprawie. Ponieważ Rzecznikowi znany jest 
stan faktyczny sprawy o wpis w księdze wieczystej jedynie w zakresie wynikającym 
z treści uzasadnienia spornego postanowienia SN i nie dysponuje żadnym materiałem 
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dowodowym, który byłby pomocny w ustaleniu okoliczności tejże sprawy, trudno jest 
wskazać, jakie środki prawne mógłby obecnie podjąć Pan M., by skutecznie bronić 
swoich praw w sytuacji, jaka powstała po wydaniu orzeczenia przez Sąd Najwyższy 
(jak np. wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego, pozew 
o uzgodnienie treści księgi wieczystej itp.).

Niezależnie od powyższego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że o ile 
przedmiotowe jezioro ma status tzw. publicznej wody płynącej, podejmowanie jakich-
kolwiek działań w celu przywrócenia własności prywatnej będzie prawnie bezsku-
teczne z uwagi na treść art. 10 ust. la ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 145 ze zm.). Przepis ten stanowi między innymi, 
że śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz wody podziemne stanowią własność 
Skarbu Państwa.

Łączę pozdrowienia 
 
Irena Lipowicz

Oddowiedd�  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów: Grzegorza Wojciechow-

skiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Jana Marię Jackowskiego, Beatę Go-
siewską, Wojciecha Skurkiewicza, Alicję Zając, Marka Martynowskiego i Bogdana 
Pęka na 25. posiedzeniu Senatu RP, z dnia 9 stycznia 2013 r., nadesłane wraz z pi-
smem z dnia 16 stycznia 2013 r. – uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W oświadczeniu opisana jest sprawa, w której Sąd Rejonowy we Włodawie uwzględ-
nił wniosek z dnia 9 lipca 1997 r. ówczesnego Wojewody Chełmskiego o założenie 
księgi wieczystej i wpisanie Skarbu Państwa jako właściciela określonych nierucho-
mości na podstawie nieprawdziwego czy wręcz fałszywego zaświadczenia tegoż Woje-
wody z dnia 17 grudnia 1996 r. stwierdzającego, iż nieruchomość ta przeszła z mocy 
samego prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu 
PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W ocenie jego autorów, fakt zakwestionowania przez uczestników tego postępowa-
nia prawdziwości treści zaświadczenia będącego podstawą wpisu własności w księdze 
wieczystej, rodzi po stronie sądu orzekającego obowiązek dokonania merytorycznej 
oceny tego zarzutu.

Ostatecznie w oświadczeniu zawarty jest wniosek „o wskazanie właściwego trybu 
postępowania w przedmiocie podania nieprawdziwych danych dotyczących przejęcia 
jezior na rzecz Skarbu Państwa”.

Autorzy oświadczenia oczekują informacji co do możliwości wzruszenia prawo-
mocnego wpisu prawa własności.

Odnosząc się do problematyki poruszonej w oświadczeniu należy wyjaśnić, że 
zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadze-
niu reformy rolnej, na cele tej reformy zostały przeznaczone wszystkie nieruchomości 
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ziemskie, które stanowiły własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych 
jeżeli ich rozmiar łączny przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej. Przejście prawa wła-
sności takich nieruchomości w całości na własność Skarbu Państwa następowało 
bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia z mocy samego prawa. Należy przy tym 
podkreślić, że dekret ten stworzył podstawy do utworzenia zasobów gruntów państwo-
wych, z których następowały nadziały poszczególnym osobom.

Z kolei art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach 
hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele refor-
my rolnej (Dz.U. Nr 39, poz. 233) stanowił, że tytułem do wpisania na rzecz Skarbu 
Państwa w księdze wieczystej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich 
wymienionych w wyżej powołanym dekrecie o reformie rolnej jest zaświadczenie wo-
jewódzkiego urzędu ziemskiego stwierdzające, iż nieruchomość ziemska została prze-
znaczona na cele reformy rolnej.

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowia-
dał pogląd, iż formalne uchylenie lub zmiana przepisu nie zawsze oznacza utratę mocy 
obowiązującej wyrażonych w nim norm prawnych. Tym samym przepis, który nawet 
został derogowany ma nadal zastosowanie do ustalenia skutków zdarzeń zaistniałych 
w czasie, w którym przepis ten obowiązywał.

Kwestia obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 
(Dz.U. z 1945 r. Nr 3 poz. 13 z późniejszymi zmianami) została zawarta w uchwałach 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. (W 3/89) oraz z 16 kwietnia 
1996 r. (W 15/95). Ponadto Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia 
z dnia 28 listopada 2001 r. (SK 5/01) jednoznacznie wskazał, iż zaświadczenie woje-
wódzkiego urzędu ziemskiego stwierdzającego, iż dana nieruchomość ziemska prze-
znaczona jest na cele reformy rolnej z istoty swej stanowi dokument poświadczający 
istniejący stan, w tym przypadku stan własności gruntowej ukształtowany na mocy 
art. 2 ust. 1 lit. e dekretu.

Zaświadczenie ówczesnego Wojewody Chełmskiego, jako dokument stwierdzający 
prawo własności Skarbu Państwa do nieruchomości, o których mowa wyżej stanowiło 
podstawę wpisu tego prawa do księgi wieczystej. Wpis ten jest prawomocny, albowiem 
Sąd Wojewódzki w Lublinie postanowieniem z dnia 30 grudnia 1997 r. oddalił złożoną 
od niego apelację. Również kasacja od tego orzeczenia została oddalona postanowie-
niem Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2000 r. sygn. akt III CKN 495/98.

Odnosząc się do pytania zawartego w powyższym oświadczeniu uprzejmie infor-
muję, że udzielenie na nie odpowiedzi nie mieści się w granicach kompetencji Ministra 
Sprawiedliwości, bowiem dotyczy sfery orzekania.

Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad dzia-
łalnością sądów, a czynności z zakresu tego nadzoru nie mogą wkraczać w sferę orze-
kania, co do której sędziowie są niezawiśli.

Należy jednak zauważyć, że w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego 
z dnia 18 maja 2000 r. wskazano w jakim trybie możliwe jest wykazanie ewentualnej 
niezgodności kwestionowanego wpisu z rzeczywistym stanem prawnym.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Stanisław Chmielewski 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 31.01.2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 stycznia 2013 roku nr BPS/043-25-1007- 

-PG/13, przy którym złożone zostało oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 
9 stycznia 2013 roku, iż podstawą orzeczenia kasacyjnego Sądu Najwyższego z dnia 
18 maja 2000 roku sygn. III CKN 495/98 było stwierdzające nieprawdę zaświadcze-
nie wojewody chełmskiego z dnia 17 grudnia 1996 roku, że trzy jeziora w powie-
cie włodawskim zostały przejęte na własność Skarbu Państwa uprzejmie informuję, 
że w jednostkach organizacyjnych apelacji lubelskiej nie prowadzono postępowania 
w przedmiocie podania w zaświadczeniu wojewody chełmskiego nieprawdziwych da-
nych dotyczących przejęcia jezior na rzecz Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że kopia oświadczenia przekazana została, według właś-
ciwości, do Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie, celem stosownego załatwienia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca Prokuratora 
Generalnego

Stanowisko 
ZASTĘPCY PROKURATORA APELACYJNEGO 
w LUBLINIE

Lublin, 7 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. BPS/043- 

-25-1007-PG/13 udzielonej w dniu 31 stycznia 2013 r. przez Prokuratora Generalnego 
(sygn. PG II P 070/5/13) informuję, że kopia oświadczenia Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego złożonego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. 
przekazana została według właściwości do Prokuratora Okręgowego w Lublinie.

Z poważaniem 
 
Jerzy Krawczuk
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Oddowiedd�  
WOJEWODY LUBELSKIEGO

Lublin, 4 lutego 2013 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z 16 stycznia 2013 r. znak: BPS/043-25-1007-20B/13 oraz 

oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi 
senatorami podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r., uprzejmie 
informuję, co następuje.

Michał Krystyn M. i Mieczysław M. działający jako pełnomocnik ojca – Kazimie-
rza M. oraz Anny Z., Edwarda T. i Heleny G. złożyli 30 listopada 1992 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Chełmie wniosek o zwrot jezior na rzecz spadkobierców Wacława M. 
będącego uprzednim właścicielem nieruchomości.

W piśmie z dnia 14 grudnia 1992 r. poinformowano Pana Mieczysława M., że do 
chwili uchwalenia ustawy o „reprywatyzacji” organy administracji nie są władne do 
rozstrzygania spraw związanych z przejęciem nieruchomości przez Państwo w trybie 
dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W dniu 9 grudnia 1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego we Włodawie wystąpił 
do Wojewody Chełmskiego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że przed-
miotowa nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa w trybie przepisów 
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Z protokołu znajdującego się w aktach 
sprawy wynika, że w dniu 5 marca 1947 r. nastąpiło przejęcie na cele reformy 
rolnej, na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r., jezior i jednocześnie nieru-
chomość przekazano w administrację tymczasową Wacławowi M. (protokół został 
przez niego podpisany).

Wojewoda Chełmski 17 grudnia 1996 r. wydał zaświadczenie potwierdzające, że 
nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele refor-
my rolnej stosownie do art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włodawie z 10 września 1997 r., 
Dz. Kw 127/97, założono księgę wieczystą Kw Nr 27981 dla nieruchomości stano-
wiącej własność Skarbu Państwa. Z zawiadomienia Sądu Rejonowego we Włodawie 
Wydziału Ksiąg Wieczystych z 10 września 1997 r. wynika, że w księdze hipotecz-
nej wykreślono współwłaścicieli (spadkobierców Wacława M.): Jadwigę T., Helenę G., 
Annę Z., Kazimierza W. i Michała K. M.

W dniu 9 stycznia 1997 r. Pan Mieczysław M. złożył wniosek w imieniu spad-
kobierców Wacława M. o wydanie przedmiotowej nieruchomości, następnie w dniu 
21 lipca 1997 r., wystąpił o wydanie zaświadczenia, że przedmiotowa nieruchomość 
nie przeszła na własność Skarbu Państwa stosownie do art. 2 dekretu PKWN z 6 wrześ- 
nia 1944 r.

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 1997 r., znak: GKK.II.6013c-4/97, Wojewo-
da Chełmski odmówił wydania przedmiotowego zaświadczenia. Na to postanowienie 
Pan Mieczysław M., działając jako pełnomocnik spadkobierców Wacława M., złożył 
zażalenie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Postanowieniem z dnia 
14 listopada 1997 r., znak: GZ.rn.051/625-415/97, Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia wskazując, iż należy ją załatwić poprzez wydanie decyzji na podstawie §5 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie 
wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Wojewoda Chełmski 27 kwietnia 1998 r. wydał decyzję, znak: GKK.II.6013a- 
-7/92/97, o umorzeniu postępowania w sprawie zwrotu jezior. W wyniku odwołania 
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wniesionego przez Pana Mieczysława M. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania zaleca-
jąc wydanie merytorycznej decyzji.

Decyzją z dnia 31 marca 1999 r., znak: GKN.7242/11/99, Wojewoda Lu-
belski orzekł, iż nieruchomość ziemska stanowiąca byłą własność Wacława M. 
podlegała w całości przepisom art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Od powyższej decyzji pełnomocnik 
spadkobierców Wacława M., tj. Pan Mieczysław M. złożył odwołanie do Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ostateczną decyzją z dnia 23 lipca 1999 
r., Nr.rn.051/625-189/99, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uchy-
lił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 
wskazując, iż w sprawie tej samej nieruchomości toczy się również postępowanie 
sądowe.

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 1999 r., znak: GKN.7242/CH/11a/99, Wo-
jewoda Lubelski zawiesił postępowanie administracyjne, do czasu rozstrzygnięcia 
przez Sąd Najwyższy kasacji od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, 
wniesionej przez pełnomocnika spadkobierców Wacława M. w przedmiocie oceny 
zasadności i prawidłowości zaświadczenia wydanego przez Wojewodę Chełmskiego, 
stwierdzającego przejście przedmiotowej nieruchomości na własność Skarbu Pań-
stwa z przeznaczeniem na cele reformy rolnej. Na to postanowienie również wniesio-
no zażalenie.

Sąd Najwyższy postanowieniem z 18 maja 2000 r. (sygn. akt III CKN 495/98) od-
dalił kasację wniesioną przez Mieczysława M. Następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, po rozpatrzeniu zażalenia pełnomocnika spadkobierców Wacława M., postano-
wieniem z 13 grudnia 2011 r. uchylił zaskarżone postanowienie Wojewody Lubelskie-
go, ponieważ przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania ustała.

Akta sprawy przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 14 lu-
tego 2012 r.

W związku z faktem, że od września 1999 r. do lutego 2012 r. sprawa prowadzona 
była przez organ odwoławczy, a o podejmowanych działaniach Wojewoda Lubelski 
nie był informowany, pismem z 9 marca 2012 r. wystąpiono do Pana Mieczysława M. 
o potwierdzenie aktualności pełnomocnictw udzielonych w 1992 r. przez część spad-
kobierców Wacława M.

W odpowiedzi Pan Mieczysław M. pismem z 5 kwietnia 2012 r., poinformował, że 
tylko pełnomocnictwa udzielone przez Panią Annę Z. i Pana Kazimierza M. są aktual-
ne, natomiast wygasło pełnomocnictwo udzielone przez Helenę G. wskutek jej śmierci 
oraz Edwarda T. wskutek uzyskania przez spadkobierców Jadwigi T. pełnoletności. 
Poinformował też o śmierci Michała K. M.

Mając na uwadze treść przepisu art. 30 §4 Kpa, który stanowi, że w sprawach do-
tyczących praw dziedzicznych w razie śmierci strony w toku postępowania na miejsce 
dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni, wystąpiono do osób wskaza-
nych przez Pana Mieczysława M. o przedłożenie dokumentów stwierdzających nabycie 
spadku. Do chwili obecnej na wezwanie nie zareagowali spadkobiercy Heleny G. oraz 
Jadwigi T.

O podejmowanych w sprawie działaniach Pan Mieczysław M., pełnomocnik Kazi-
mierza M. i Anny Z., był informowany na bieżąco.

Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w omawianym trybie powinni wy-
stąpić wszyscy spadkobiercy byłego właściciela nieruchomości, ponieważ wydanie 
orzeczenia na podstawie §5 rozporządzenia z dnia 1 marca 1945 roku w sprawie wy-
konania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 
roku o przeprowadzeniu reformy rolnej może nastąpić jedynie na wniosek strony (wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt 
I OSK 992/05). W związku ze śmiercią części spadkobierców Wacława M., w postępo-
waniu powinni wziąć udział ich następcy prawni.

W chwili obecnej trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich stron po-
stępowania. Po ich zakończeniu zostaną podjęte działania zmierzające do zgromadze-
nia pełnego materiału dowodowego i dokonania oceny, czy nieruchomość podlegała 
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przejęciu na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele reformy rolnej, sto-
sownie do art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r.

Pragnę podkreślić, że moją wolą jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego spra-
wy oraz podjęcie rozstrzygnięcia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Wa-
runkiem tego jest przystąpienie do toczącego się postępowania wszystkich uprawnio-
nych osób.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA LUBELSKI 
Jolanta Szołno-Koguc
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas uroczystości barbórkowych 3 grudnia 2011 r., po 11 latach od 

zamknięcia Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczy-
nach, oficjalnie rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu „Dębieńsko” 
realizowanego przez NWR Karbonia SA, spółkę należącą do międzynarodo-
wej firmy New World Resources N.V. Licencję na wydobycie węgla oraz me-
tanu ze złoża „Dębieńsko 1” spółka uzyskała w 2008 r. na okres pięćdziesię-
ciu lat. Początkowo euforyczne deklaracje przedstawicieli spółki dotyczące 
uruchomienia w 2017 r. wydobycia węgla, efektów prac i deklaracje o podję-
tych staraniach w celu rozszerzenia koncesji w ostatnich miesiącach zostały 
zastąpione stonowanymi wypowiedziami o kalkulowaniu i analizie całego 
projektu przez zarząd firmy. Mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny z coraz większym niepokojem patrzą na zaistniałą sytuację z uwagi 
na to, że zgodnie z zapowiedziami ponowne uruchomienie „Dębieńska” miało 
dać około 2,5 tysiąca miejsc pracy.

Szanowny Panie Ministrze! Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, na 
jakim etapie znajduje się realizacja koncesji przez spółkę NWR Karbonia SA 
na terenie byłej kopalni „Dębieńsko”.

Łączę wyrazy szacunku 
Adam Zdziebło

Oddowiedd�

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: 

BPS/043-25-1008/13 oświadczenia złożonego przez senatora Adama Zdziebłę pod-
czas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. w załączeniu przesyłam 
odpowiedź, z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych w niej informacji.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oddowiedd na oświadczenie złożone drzez senatora Adama Zdziebłę 
na 25. dosiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r.

W związku z oświadczeniem senatora Adama Zdziebły przesłanym dnia 16 stycz-
nia 2013 r., w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie znajduje się realizacja 
koncesji na wydobywanie węgla kamiennego przez spółkę NWR Karbonia SA na tere-
nie byłej kopalni „Dębieńsko”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Dnia 24 czerwca 2008 r. Minister Środowiska po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego udzielił na rzecz NWR Karbonia SA koncesji nr 8/2008 na wydo-
bywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębień-
sko 1”, położonego na terenie gmin: Rybnik, Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Ornon-
towice w województwie śląskim.

Przedmiotowa koncesja została uzgodniona z organami miast i gmin, z Ministrem 
Gospodarki oraz Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyznaczenia gra-
nic obszaru i terenu górniczego.

Koncesja na wydobywanie węgła kamiennego i metanu jako kopaliny towarzy-
szącej została udzielona na okres 50 lat, z podziałem na 2 etapy: budowę zakładu 
górniczego do dnia 1 stycznia 2018 r. (Etap I) oraz wydobycie kopaliny ze złoża przez 
okres 40 lat (Etap II). Z powyższego podziału wynika, że wydobycie kopaliny powinno 
rozpocząć się z początkiem 2018 r.

Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Dębieńsko 1”, załączony do 
wniosku o udzielenie przedmiotowej koncesji, pierwotnie zakładał udostępnienie złoża 
za pomocą szybów, które przedsiębiorca sam miał wykonać.

Wnioskiem z dnia 23 września 2011 r. NWR Karbonia SA wystąpiła do Ministra 
Środowiska o zmianę ww. koncesji w zakresie udostępnienia i zagospodarowania zło-
ża poprzez budowę upadowych z powierzchni. Jednakże z uwagi na trwającą w spółce 
ponowną analizę możliwości udostępnienia złoża węgla kamiennego i metanu jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” wystąpiła o zawieszenie postępowania 
w sprawie zmiany przedmiotowej koncesji.

Ponadto uprzejmie informuję, że NWR Karbonia SA posiadała zatwierdzony de-
cyzją z dnia 17 października 2008 r. Dyrektora OUG w Rybniku plan ruchu zakładu 
górniczego na okres 1 listopada 2008 r. – 31 października 2011 r. Okres jego obowią-
zywania został przedłużony do dnia 31 października 2012 r., zatwierdzonym decyzją 
Dyrektora OUG, dodatkiem nr 4 do planu ruchu.

Z informacji uzyskanych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wynika, iż 
spółka zwróciła się o zatwierdzenie dodatku nr 5 do planu ruchu zakładu górniczego, 
ale ze względu na braki formalne, dodatek ten nie został zatwierdzony przez Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Geolog Kraju 
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Uchwalona w 2011 r. ustawa refundacyjna wprowadziła między inny-
mi stopniowe obniżanie marży hurtowej z poziomu 9,87% (przed wejściem 
w życie ustawy refundacyjnej) do poziomu 5% w roku 2014. Dystrybutorzy 
alarmują, że obniżanie marży w przypadku stale rosnących kosztów pro-
wadzenia wysokospecjalistycznej działalności wymusza na dystrybutorach 
konieczność wprowadzania programów oszczędnościowych. Oznaczają one 
ograniczenie dziennych dostaw leków do aptek, w tym do aptek szpitalnych. 
Dostawy zostały już ograniczone z trzech do dwóch dziennie. Przy marży 
w wysokości 5% apteki będą otrzymywały dostawy w ciągu kilku dni, a to 
niewątpliwie wpłynie na dostępność najpotrzebniejszych leków.

Konsekwencją obniżania marży są także znaczne redukcje zatrudnienia 
w branży farmaceutycznej. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie 
pracę straci około dwóch tysięcy osób, zaś około siedmiu – dziewięciu tysięcy 
osób straci pracę w aptekach. W związku z tym zwracam się do Pana Mini-
stra Zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo prowadzi analizy skutków wprowadzenia stopnio-
wego obniżania marży hurtowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
dostęp do leków oraz na zatrudnienie w tej branży?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w ustawie refundacyjnej 
w zakresie marży hurtowej?

3. Czy ministerstwo posiada informacje dotyczące zachwiania bezpie-
czeństwa w zakresie dostępu do leków dla pacjentów, czyli na przykład 
informacje o wydłużonym czasie oczekiwania na dostawę leku do apteki?

4. Czy Pan Minister dysponuje konkretnymi wyliczeniami, które potwier-
dzają, że przy marży w wysokości 5% prowadzenie hurtowni jest rentowne 
i że jest to poziom zapewniający bezpieczne funkcjonowanie łańcucha dys-
trybucji leków?

Z poważaniem 
Marek Ziółkowski

Oddowiedd�

Warszawa, 2013.02.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Marka Ziółkowskiego z dnia 

16 stycznia 2013 r. nr BPS/043-25-1009/13, uprzejmie informuję co następuje.
Do tej pory żaden szpital nie poinformował Ministra Zdrowia o wydłużonym czasie 

oczekiwania na dostawy leków z hurtowni farmaceutycznej. Podobnie takich informa-
cji nie przekazywała Naczelna Izba Aptekarska odnośnie do aptek ogólnodostępnych 
i punktów aptecznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny również nie przekazywał informacji o zwiększo-
nej liczbie zamykanych hurtowni farmaceutycznych.



25. posiedzenie Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r. 259

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne mające na celu znowe-
lizowanie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Przepisy dotyczące wysokości marży hurtowej będą 
szeroko konsultowane z branżą farmaceutyczną.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż każda zmiana wysokości marży hurtowej 
spowoduje zwiększenie cen leków refundowanych, a tym samym zwiększą się wydatki 
pacjentów na leki, co będzie niewątpliwie brane pod uwagę przy zmianie przedmioto-
wych przepisów.

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


