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1. POSIEDZENIE SENATU
(9 listopada 2011 r.)





Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê pañstwa Jana i Ireny ma³¿onków B.,
zamieszka³ych w D¹brówce Wielkiej, gmina Zgierz, zwracamy siê do Pana
o podjêcie stosownych dzia³añ w sprawie postêpowania administracyjnego
o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji prezydenta miasta £odzi zatwierdzaj¹cej
projekt wymiany niezabudowanych gruntów, po³o¿onych we wsi D¹brówka
Wielka, gmina Zgierz, tocz¹cego siê przed ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Nasze wyst¹pienie podyktowane jest dzia³aniem ministra rolnictwa i roz-
woju wsi w przedmiotowej sprawie. Przede wszystkim podnosimy, ¿e minis-
ter od jedenastu lat wydaje decyzje, które z powodu swoich wad s¹ uchylane
w trybie kontroli s¹dowoadministracyjnej. Zarówno Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny w Warszawie, jak i Naczelny S¹d Administracyjny dwukrotnie
uchyla³y decyzje ministra rolnictwa i rozwoju wsi z powodu braków formal-
nych oraz wadliwoœci postêpowania, wskazuj¹c przy tym, ¿e po usuniêciu
nieprawid³owoœci zasadne pozostaje stwierdzenie niewa¿noœci decyzji
z 1978 r.

Podstawowym zarzutem jest jednak okolicznoœæ, ¿e minister rolnictwa
i rozwoju wsi nie stosuje siê do wi¹¿¹cych go wskazañ Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Warszawie. Minister, pomimo wskazañ s¹du, 8 lutego 2011 r. umorzy³ po-
stêpowanie w przedmiocie uniewa¿nienia decyzji z 1978 r. Zrobi³ to wbrew
wi¹¿¹cym go zapatrywaniom NSA w Warszawie.

Dodatkowo wskazujemy, ¿e czas rozstrzygania przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi opisywanej sprawy – przesz³o jedenaœcie lat – jest skandalicz-
ny. Skutkiem tego by³a skarga pañstwa B. na bezczynnoœæ ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi z dnia 22 czerwca 2010 r. Wojewódzki S¹d Administracyj-
ny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. zobowi¹za³
ministra rolnictwa i rozwoju wsi do rozpoznania wniosku skar¿¹cych w ter-
minie trzydziestu dni.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, uprzejmie prosimy Pana Premiera o kon-
trolê ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie wymienionego postêpowania
oraz poinformowanie nas o podjêtych dzia³aniach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY SZEFA
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 20 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie1 senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pa-

na Bogdana Pêka, dotycz¹ce dzia³añ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: Ministra)
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w toku postêpowania administracyjnego o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji Prezyden-
ta Miasta £odzi z dnia 30 czerwca 1978 r.2, na podstawie art. 49 ust. 5 Regulaminu
Senatu3, przedstawiam wyjaœnienia, które zosta³y uzyskane z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (dalej: Ministerstwo).

Postêpowanie administracyjne prowadzone jest z wniosku pañstwa Ireny i Jana B.
w trybie nadzwyczajnym, tj. w trybie stwierdzenia niewa¿noœci ww. prawomocnej de-
cyzji Prezydenta Miasta £odzi z dnia 30 czerwca 1978 r.4 oraz decyzji Prezydenta Mia-
sta £odzi z dnia 26 wrzeœnia 1979 r.5, zatwierdzaj¹cej projekt wymiany niezabudo-
wanych gruntów. Minister wielokrotnie bada³ sprawê dotycz¹c¹ ukszta³towania grun-
tów, w wyniku której wydane zosta³y ww. decyzje. Minister stwierdza³ niewa¿noœæ tych
decyzji, d¹¿¹c do wydzielenia skar¿¹cym nale¿nego ekwiwalentu gruntowego. Jednak
pomimo, zdaniem Ministerstwa, korzystnych rozstrzygniêæ pañstwo B. nadal zaskar-
¿ali decyzje Ministra, nie godz¹c siê na przyjête rozwi¹zania.

Nale¿y dodaæ, ¿e niniejsza sprawa by³a tak¿e przedmiotem kontroli s¹dowoadmi-
nistracyjnej.

W opinii Ministerstwa, decyzje które zosta³y wydane w tym postêpowaniu po wyro-
kach s¹dów administracyjnych, uwzglêdnia³y zawarte w tych wyrokach wskazania
s¹dów dla organów administracji.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e w 2009 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
przeprowadzi³a kontrolê postêpowañ administracyjnych prowadzonych przez Ministra6.
Kontrola ta wykaza³a, ¿e w latach 2008–2009 Ministerstwo prowadzi³o postêpowania
administracyjne z naruszeniem zasad wyra¿onych w Kodeksie postêpowania
administracyjnego7, tj. zasady szybkoœci prowadzenia postêpowania, zasady pog³êbia-
nia zaufania obywateli do organów Pañstwa oraz zasady informowania stron postêpo-
wania. Skutkiem tego powsta³y wieloletnie zaleg³oœci Ministerstwa w rozpatrywaniu
spraw administracyjnych. Dlatego te¿ prowadzenie postêpowañ administracyjnych
przez Ministerstwo jest stale monitorowane przez Kancelariê. Z przekazywanych Kan-
celarii sprawozdañ kwartalnych Ministerstwa z realizacji zaleceñ pokontrolnych wyni-
ka, ¿e wieloletnie zaleg³oœci w rozpatrywaniu spraw administracyjnych ulegaj¹
stopniowemu zmniejszeniu.

Wyra¿am przekonanie, ¿e w¹tpliwoœci zawarte w oœwiadczeniu Panów senatorów
co do przebiegu postêpowania prowadzonego przez Ministra zosta³y dostatecznie wy-
jaœnione w piœmie Ministerstwa, a sprawa bêd¹ca przedmiotem tego postêpowania zo-
stanie rozstrzygniêta zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Z powa¿aniem

Wojciech Nowicki

8 1. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2011 r.

2 Decyzja nr OT.473-3/78 zatwierdzaj¹ca projekt wymiany niezabudowanych gruntów, po³o¿onych we wsi
D¹brówka Wielka w gminie Zgierz.

3 Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. (M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 ze zm.).
4 Decyzja nr OT.473-3/78.
5 nr OT.473-10/79.
6 Kontrola w zakresie prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postêpowañ administracyjnych,

w tym spraw skargowych w latach 2008–2009, znak: DKN-583-21/09.
7 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.



Za³¹cznik
Pismo SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 19 listopada 2009 r.

Pan Marek Sawicki
Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WYST¥PIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów1

oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów2 (da-
lej: rozporz¹dzenie w sprawie zasad i trybu kontroli), Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów3 przeprowadzi³a w okresie od 3 wrzeœnia do 22 paŸdziernika 2009 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontrolê w zakresie prowadzenia przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi postêpowañ administracyjnych, w tym spraw skargowych
w latach 2008–2009.

W zwi¹zku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym 29 paŸ-
dziernika 2009 r., stosownie do §24 rozporz¹dzenia w sprawie zasad i trybu kontroli,
przekazujê Panu Ministrowi Wyst¹pienie pokontrolne.

1. Prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postêpowañ administracyj-
nych z zakresu gospodarki ziemi¹, w tym spraw skargowych, w latach 2008–2009 na-
le¿y oceniæ negatywnie. Postêpowania te by³y prowadzone z ra¿¹cym naruszeniem
podstawowych zasad wyra¿onych w Kodeksie postêpowania administracyjnego4 (da-
lej: Kpa) – zasady szybkoœci prowadzenia postêpowania, zasady pog³êbiania zaufania
obywateli do organów Pañstwa oraz zasady informowania stron postêpowania.

Kierownictwo Ministerstwa oraz w³aœciwe rzeczowo s³u¿by Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (dalej: Minister Rolnictwa) pomimo œwiadomoœci wielkiej liczby wp³ywa-
j¹cych spraw (ponad 6 tys. w badanym okresie) oraz olbrzymich i wieloletnich zaleg³o-
œci w wydawaniu rozstrzygniêæ administracyjnych (ponad 3 tys. spraw), nie wdro¿y³y
w³aœciwych mechanizmów organizacyjno-zarz¹dczych w celu rozwi¹zania tego z³o¿o-
nego problemu. Tymczasem znaczenie spo³eczne terminowego rozpatrywania spraw
i wydawania decyzji w tak istotnym obszarze jakim jest gospodarka ziemi¹, wymaga³o
podjêcia zdecydowanych, pilnych i systemowych dzia³añ w celu stopniowej likwidacji
opóŸnieñ, bowiem wszelkie nieprawid³owoœci w tym obszarze podwa¿aj¹ zaufanie oby-
wateli do organów Pañstwa.

2. Krytycznie nale¿y oceniæ prowadzenie postêpowañ administracyjnych z naru-
szeniem terminów okreœlonych w art. 35 §1–3 Kpa, zgodnie z którymi organ obowi¹za-
ny jest za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu miesi¹ca;
sprawy szczególnie skomplikowane – w terminie dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia po-
stêpowania, zaœ w postêpowaniu odwo³awczym w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania
odwo³ania oraz 237 Kpa, zgodnie z którym organ w³aœciwy do za³atwienia skargi powi-
nien za³atwiæ skargê bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu miesi¹ca.

2.1. Naruszenia terminów za³atwienia spraw z zakresu gospodarki ziemi¹ by³y ra-
¿¹ce. W zbadanych postêpowaniach okresy bezczynnoœci wynosi³y do 6697 dni (ponad
18 lat), przy czym okres bezczynnoœci, tj. niepodejmowania przez organ ¿adnych dzia-
³añ, powy¿ej 1000 dni, dotyczy³ 34 z 50 zbadanych postêpowañ.

Przyk³adowo: w postêpowaniu odwo³awczym (GZ RN-057-625-1009/90) na 6741
dni trwania postêpowania okres niepodejmowania ¿adnych dzia³añ przez organ wyniós³
6697 dni (ponad 18 lat).
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W postêpowaniu w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji (GZ RN-057-625-
-280/92) na 5973 dni postêpowania, okres bezczynnoœci wyniós³ 5815 dni (ponad 15 lat).

W postêpowaniu administracyjnym (GZ GN-051-613-94/00) – po uchyleniu przez
NSA 17 listopada 1992 r. decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – organ
do dnia rozpoczêcia kontroli nie podj¹³ dzia³añ w celu zakoñczenia sprawy. Na 6133 dni
trwania postêpowania, bezczynnoœæ wynios³a 6103 dni.

Inne przyk³ady dotycz¹ce spraw o ró¿nym charakterze: wniosek (GZ GN-051-613-
-94/00) – czas trwania: 6133 dni, bezczynnoœæ: 6103 dni; skarga (GZ GE-051-604-
-35/95) – czas trwania: 5035 dni, bezczynnoœæ: 5005 dni; odwo³anie (GZ GN-051-621-
-9/96) – czas trwania: 4990 dni, bezczynnoœæ: 4960 dni.
2.2. W badanym okresie liczba za³atwianych spraw przez Departament Gospodarki

Ziemi¹ (dalej: DGZ) by³a ni¿sza ni¿ ich wp³yw, który dodatkowo co roku siê zwiêksza³.
Liczba spraw do rozpatrzenia w stosunku do roku poprzedniego wzros³a w 2007 r.
o 3,8%, a w 2008 r. o 17,7%. W tym okresie DGZ mia³ do rozstrzygniêcia 9612 spraw,
z czego zakoñczonych zosta³o jedynie 65%.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najistotniejszym problemem w obszarze orzeczniczej dzia³al-
noœci Ministra Rolnictwa dotycz¹cej gospodarki ziemi¹ s¹ wieloletnie, siêgaj¹ce lat
90. zaleg³oœci w wydawaniu rozstrzygniêæ administracyjnych. W odniesieniu do
spraw bie¿¹cych znaczny ich odsetek by³ za³atwiany: w latach 2006–2008 wynosi³ on
odpowiednio: 93%, 88%, 81%, a za trzy kwarta³y 2009 r. odnotowano nawet niewielk¹
nadwy¿kê spraw za³atwionych nad wp³ywaj¹cymi. Jednak¿e poza bie¿¹cymi postêpo-
waniami pozostawa³o stale ponad 3 tys. spraw zaleg³ych, tj. nierozpatrzonych w okre-
sach poprzednich. Jeœli uwzglêdni siê te zaleg³oœci, to za³atwiano coraz mniej spraw:
48% w 2006 r., 43% w 2007 i 42% w 2008 r.

Sprawy te charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem z³o¿onoœci, wystêpowaniem proble-
mów ze zgromadzeniem pe³nego materia³u dowodowego, ustaleniem wszystkich stron po-
stêpowania administracyjnego czy te¿ czêsto zmieniaj¹cym siê orzecznictwem s¹dowo-
administracyjnym.

Problem zaleg³oœci z lat ubieg³ych oraz du¿ej liczby nowych spraw w ró¿nym stopniu do-
tyczy piêciu Wydzia³ów DGZ zajmuj¹cych siê postêpowaniami z zakresu gospodarki ziemi¹.

Najwiêcej spraw zaleg³ych i nowych odnotowuje Wydzia³ Rewindykacji, tym samym
uporanie siê z zaleg³oœciami jest tam najtrudniejsze. W Wydzia³ach: Geodezji i Klasyfika-
cji Gruntów oraz Gospodarowania Nieruchomoœciami Rolnymi liczba za³atwionych
spraw w badanym okresie by³a wiêksza ni¿ ich wp³yw, co uprawnia do twierdzenia o per-
spektywach docelowego zlikwidowania powsta³ych tam zaleg³oœci.

3. Na krytykê zas³uguje bierna postawa Ministra Rolnictwa i Dyrekcji DGZ, którzy
maj¹c œwiadomoœæ powy¿szego stanu oraz obserwuj¹c nik³¹ skutecznoœæ podejmowa-
nych dzia³añ, nie ustanowili jako priorytetu konsekwentnej i zdecydowanej redukcji
zaleg³oœci w rozpoznaniu spraw z zakresu gospodarki ziemi¹. Nie wypracowano no-
wych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych terminowe wydawanie rozstrzygniêæ, utrwalaj¹c b³êd-
ne przekonanie, ¿e problem jest nierozwi¹zywalny.

Dotychczas podejmowane dzia³ania, takie jak: zwiêkszenie liczby etatów o 8%; do-
bór w³aœciwie wykwalifikowanych kadr; zmniejszenie rotacji pracowników poprzez
zwiêkszenie wynagrodzeñ (o 80% w odniesieniu do 2007 r.) i przyznawanie nagród
uznaniowych; sta³y dostêp pracowników do aktualnej bazy aktów prawnych wraz z ko-
mentarzami i orzecznictwem; partycypowanie w kosztach nauki pracowników w celu
podnoszenia ich kwalifikacji oraz nieobci¹¿anie pracowników merytorycznych zada-
niami niezwi¹zanymi stricte z prowadzonymi przez nich postêpowaniami administra-
cyjnymi z pewnoœci¹ by³y krokami we w³aœciwym kierunku i w innych okolicznoœciach
mog³yby przynieœæ zak³adane efekty. Niestety, ze wzglêdu na skalê i charakter zaleg³o-
œci, w wypadku DGZ dzia³ania te okaza³y siê niewystarczaj¹ce.

Równie¿ realizacja, na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, projektu
doskonal¹cego, s³u¿¹cego zidentyfikowaniu g³ównych problemów w jednym z Wydzia-
³ów DGZ, w niewielkim stopniu przyczyni³o siê do poprawy terminowoœci za³atwiania
spraw i zlikwidowania zaleg³oœci. Przedstawione Dyrektorowi Generalnemu wnioski
potwierdzi³y jedynie znany stan faktyczny, ale nie zawiera³y konkretnych sposobów je-
go zmiany.
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3.1. Kierownictwo DGZ wskazywa³o na niewystarczaj¹c¹ obsadê kadrow¹ jako
podstawow¹ przyczynê utrzymuj¹cych siê zaleg³oœci, jednak nie by³o w stanie przed-
stawiæ wymiernych, opartych o analizê wydajnoœci pracy, potrzeb w tym zakresie. Mi-
mo formu³owania postulatów zwiêkszenia obsady etatowej brak informacji o œredniej
efektywnoœci jednego etatu uniemo¿liwia odpowiedŸ na pytanie ile osób nale¿a³oby za-
trudniæ, aby wyeliminowaæ problemy z terminowoœci¹ za³atwiania spraw. Tym samym
Kierownictwo DGZ nie by³o w stanie wskazaæ nawet przybli¿onego terminu zlikwido-
wania zaleg³oœci orzeczniczych – co równie¿ œwiadczy o biernym podejœciu i akceptacji
obecnego stanu.

3.2. Obci¹¿enie zadaniami pracowników DGZ nie sprzyja³o rzetelnemu oraz termi-
nowemu prowadzeniu postêpowañ administracyjnych. Dysproporcje pomiêdzy refe-
rentami w poszczególnych Wydzia³ach DGZ, wynosz¹ce od 91 do 392 spraw
przypadaj¹cych na pracownika w okresie objêtym kontrol¹ powinny stanowiæ podsta-
wê do podjêcia decyzji w zakresie równomiernego obci¹¿enia prac¹ poszczególnych
pracowników.

3.3. W DGZ nie wdro¿ono typowych rozwi¹zañ organizacyjnych wspieraj¹cych pro-
ces za³atwiania spraw. I tak, np.:

– nie wykorzystywano w pe³ni mo¿liwoœci prowadzonego rejestru spraw administra-
cyjnych – podstawowego narzêdzia bie¿¹cego nadzoru nad przebiegiem postêpo-
wañ oraz terminów ich za³atwiania, tj. nie agregowano z niego danych wspiera-
j¹cych analizy niezbêdne do w³aœciwego zarz¹dzania procesem za³atwiania spraw;
ponadto rejestr ten by³ prowadzony nierzetelnie (co jednak nie mia³o wp³ywu na
prawid³owoœæ prowadzonych w DGZ postêpowañ);

– nie uwzglêdniono podstawowych mo¿liwoœci wykorzystania systemów informatycz-
nych w celu usprawnienia i przyœpieszenia procesu za³atwiania spraw; kolejne
projekty rozstrzygniêæ by³y przekazywane pomiêdzy pracownikiem i prze³o¿onym
w wersji papierowej, bez u¿ycia wewnêtrznej poczty elektronicznej i trybu nano-
szenia zmian w wersji elektronicznej projektu, co znacznie wyd³u¿a³o etap przygo-
towania decyzji;

– nie opracowano szablonów dokumentów oraz wzorów pism procesowych; decyzje
i postanowienia posiadaj¹ elementy wspólne, których zastosowanie w szablonach
mog³oby w prosty sposób skróciæ i u³atwiæ referentowi pracê nad dokumentem
i ujednoliciæ formê graficzn¹ i redakcyjn¹ dokumentów wychodz¹cych na ze-
wn¹trz (do klienta urzêdu).

3.4. Ministerstwo Rolnictwa nie wykorzystywa³o powszechnie dostêpnych mo¿li-
woœci dotarcia do uczestników postêpowañ administracyjnych z istotnymi dla nich in-
formacjami s³u¿¹cymi usprawnieniu postêpowania. Dzia³ania te prowadzi³yby do
eliminacji b³êdów formalnych po stronie sk³adaj¹cych wnioski (przed³u¿aj¹cych postê-
powanie i generuj¹cych dodatkowe koszty zwi¹zane z jego prowadzeniem) i w konsek-
wencji s³u¿y³yby pog³êbianiu zaufania obywateli do organów Pañstwa oraz podniesie-
niu ich œwiadomoœci i kultury prawnej.

Ministerstwo, oprócz „Zasad wyra¿ania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zgód na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze”, nie opublikowa³o
na stronie internetowej wskazówek u³atwiaj¹cych stosowanie przepisów prawa w ob-
szarze gospodarki ziemi¹ (tj. np. informacji o procedurze sk³adania podañ, kompletno-
œci dokumentacji, wymaganych za³¹cznikach, procedurach odwo³awczych, wzorów
prawid³owo wype³nionych i podpisanych wniosków czy podañ z ich obligatoryjnymi
elementami), podczas gdy stosowa³o tê dobr¹ praktykê w przypadku innych postêpo-
wañ administracyjnych5.

4. Negatywnie nale¿y oceniæ œwiadome odst¹pienie przez Ministra Rolnictwa od
obowi¹zku stosowania zasady informowania stron postêpowania, okreœlonej w art. 9
Kpa.
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4.1. W 15 z 16 zbadanych postêpowañ administracyjnych6, w których zaistnia³
obowi¹zek informacyjny, o którym mowa w art. 61 §4 Kpa, polegaj¹cy na zawiadomie-
niu stron o wszczêciu postêpowania administracyjnego, nie zrealizowano dyspozycji
tego przepisu.

Niezawiadomienie stron o wszczêciu postêpowania stanowi przes³ankê do uchyle-
nia przez organ odwo³awczy zaskar¿onej decyzji w ca³oœci i przekazanie sprawy do po-
nownego rozpatrzenia przez organ I instancji (art. 138 §2 Kpa). W przypadku decyzji
ostatecznej, brak powiadomienia strony o wszczêciu postêpowania jest kwalifikowan¹
wad¹ procesow¹ stanowi¹c¹ przes³ankê wznowienia postêpowania administracyjnego
na wniosek strony (art. 145 §1 pkt 4 Kpa)7. Dlatego te¿ realizacja wskazanego obowi¹z-
ku jest tak istotna w postêpowaniu administracyjnym, a odst¹pienie od tego obowi¹z-
ku – niedopuszczalne.

4.2. We wszystkich 46 zbadanych postêpowaniach, w których Minister Rolnictwa
by³ zobowi¹zany zawiadomiæ strony o nieza³atwieniu sprawy w terminie, okreœlonym
w art. 35 §3 Kpa, podaj¹c równie¿ przyczyny zw³oki oraz wskazuj¹c nowy termin za³at-
wienia sprawy – organ administracji publicznej nie dope³ni³ wskazanego obowi¹zku.

Jak poda³ Dyrektor DGZ, sama koniecznoœæ informowania stron spowodowa³aby
sytuacjê, w której pracownicy – bêd¹c zajêtymi przygotowywaniem odpowiednich pism
– byliby (z braku czasu) ca³kowicie odsuniêci od merytorycznego za³atwiania spraw, co
z kolei spowodowa³oby narastanie zaleg³oœci.

Pomimo i¿ naruszenie obowi¹zku informacyjnego, o którym mowa w art. 36 Kpa
nie powoduje wadliwoœci decyzji administracyjnej w stopniu uzasadniaj¹cym jej
uchylenie8 – to skutkowaæ ono powinno odpowiedzialnoœci¹ porz¹dkow¹ lub dyscypli-
narn¹ pracownika organu, zgodnie z art. 38 Kpa. Jednak¿e pracowników DGZ nie po-
ci¹gano do odpowiedzialnoœci porz¹dkowej lub dyscyplinarnej.

Argumenty te dowodz¹ i¿ tolerowano i nie przeciwdzia³ano sytuacji, w której
w urzêdzie administracji permanentnie naruszane by³y przepisy prawa. Nale¿y jedno-
czeœnie zauwa¿yæ, i¿ sporz¹dzaniem i wysy³aniem pism informuj¹cych strony o nieza-
³atwieniu spraw w terminie nie musz¹ zajmowaæ siê pracownicy merytoryczni, lecz
mog¹ wykonywaæ to inne osoby.

5. W prowadzonych przez DGZ postêpowaniach administracyjnych z zakresu go-
spodarowania ziemi¹ stwierdzono b³êdy polegaj¹ce m.in. na niew³aœciwym zakwalifi-
kowaniu wniosków sk³adanych przez obywateli. Konsekwencj¹ tych b³êdów by³o
pozbawienie strony mo¿liwoœci dochodzenia swoich praw na drodze postêpowania
s¹dowoadministracyjnego.

W 3 sprawach9 organ nie rozpatrzy³ wniosków o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji,
pomimo i¿ ¿¹dania stron nie budzi³y ¿adnych w¹tpliwoœci – organ potraktowa³ wnioski
jako skargi.

W przypadku 1 postêpowania odwo³awczego10 organ II instancji zakoñczy³ postêpo-
wanie w sposób nieuprawniony. W tym postêpowaniu odwo³anie od decyzji z³o¿y³y
2 strony. Nastêpnie œrodek odwo³awczy wycofa³a tylko jedna ze stron. Minister Rolnic-
twa umorzy³ przedmiotowe postêpowanie wskazuj¹c w uzasadnieniu decyzji, i¿ „strony
odwo³anie wycofa³y”.
Za niedopuszczalne nale¿y uznaæ równie¿ to, ¿e pomimo zagubienia przez Minister-

stwo akt administracyjnych dwóch postêpowañ11, nie podjêto próby ich odtworzenia.
Pozytywnie nale¿y jednak oceniæ uzyskanie od kierownictwa DGZ – jeszcze w toku

kontroli – zapewnienia, ¿e niezw³ocznie po jej zakoñczeniu zostan¹ wszczête w³aœciwe

12 1. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2011 r.

6 Dotyczy postêpowañ o sygnaturze GZGN-051-613-168/96, GZGN-051-613-94/00, GZGN-057-613-32/99,
GZGN-057-613-14/05, GZTR-057-601-15/08, GZTR-057-602-297/09, GZTR-057-602-129/08, GZRN-
-057-625-16/08, GZTR-057-602-315/08, GZRN-057-625-197/95, GZRN-057-625-280/92, GZRN-057-
-625-554/97, GZGE-051-604-50/96, GZGE-051-604-24/98, GZGE-051-604-92/98.

7 Wyrok NSA z dnia 6 paŸdziernika 2000 r., V SA 316/00.
8 Wyrok NSA z dnia 29 paŸdziernika 1985 r., III SA 696/85.
9 Postêpowania o sygnaturze: GZ GN-051-604-50/96; GZ GE-051-604-24/98; GZ GE-051-604-92/98.

10 Postêpowanie o sygnaturze: GZ GN-051-621-50/97.
11 Dotyczy postêpowañ o sygnaturze: GZ GN-057-613-57/98 (wg rejestru: skarga); GZ GN-057-613-28/03

(wg rejestru: skarga).



postêpowania nadzwyczajne maj¹ce na celu konwalidacjê wskazanych postêpowañ
administracyjnych.

6. Pracownicy DGZ nie sk³adali oœwiadczenia o braku wyst¹pienia przes³anek mo-
g¹cych skutkowaæ wy³¹czeniem ich od udzia³u w konkretnym postêpowaniu. Do akt
¿adnego ze zbadanych postêpowañ nie do³¹czono dokumentacji œwiadcz¹cej o dokona-
niu przez prze³o¿onych weryfikacji czy pracownik, któremu powierzono sprawê, nie
podlega³ wy³¹czeniu od udzia³u w postêpowaniu na podstawie art. 24 Kpa. Kwestia po-
wy¿sza nie zosta³a równie¿ uregulowana w opisach stanowisk pracy oraz w regulami-
nie organizacyjnym DGZ.

Pomimo i¿ Kpa nie precyzuje, w jaki sposób nale¿y badaæ i dokumentowaæ bezstron-
noœæ osób bior¹cych udzia³ w postêpowaniu, sk³adanie oœwiadczenia o braku przes³anek
mog¹cych skutkowaæ wy³¹czeniem pracownika od udzia³u w konkretnym postêpowaniu
by³oby przyk³adem dobrej praktyki, s³u¿¹cej lepszemu zapewnieniu obiektywizmu
i wzmocnieniu transparentnoœci dzia³alnoœci orzeczniczej Ministra Rolnictwa.

7. System organizacji rozpatrywania skarg w MRiRW by³ w³aœciwy i nie stwierdzo-
no naruszeñ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków12. Jednak¿e nale¿y wskazaæ na
jego nieskutecznoœæ w zapewnieniu, ¿e wszystkie skargi zostan¹ za³atwione w Mini-
sterstwie w terminach wynikaj¹cych z Kpa.

Pomimo podejmowania przez Biuro Kontroli systematycznych dzia³añ nadzorczych
i monitoruj¹cych za³atwianie skarg przez poszczególne komórki organizacyjne urzêdu
– nieterminowe rozpatrywanie w Ministerstwie skarg dotyczy³o 11% spraw w 2008 r.
i 8% w ci¹gu oœmiu pierwszych miesiêcy 2009 r.

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e z prowadzonego w DGZ rejestru skarg nie mo¿na wyagrego-
waæ danych dotycz¹cych ³¹cznej liczby skarg na bezczynnoœæ organu z zakresu gospo-
darowania ziemi¹.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze oceny, uwagi i wnioski, na podstawie §24 ust. 2 i 4 roz-
porz¹dzenia w sprawie zasad i trybu kontroli, zalecam Panu Ministrowi:

1. Pilne podjêcie wszelkich dozwolonych prawem dzia³añ w celu jak najszybszego
zlikwidowania zaleg³oœci w wydawaniu rozstrzygniêæ administracyjnych w zakre-
sie gospodarki ziemi¹. Oczekujê dzia³añ uwzglêdniaj¹cych:
a) wskazanie, na podstawie dokonanych analiz statystyczno-zarz¹dczych, naj-

skuteczniejszych, doraŸnych i systemowych (strukturalnych) rozwi¹zañ usu-
niêcia zaleg³oœci w rozpatrywaniu spraw, przy u¿yciu zarówno zasobów Mini-
sterstwa, jak i ewentualnie zewnêtrznych,

b) okreœlenie kosztów wdro¿enia proponowanych rozwi¹zañ,
c) opracowanie i wdro¿enie harmonogramu dzia³añ, z podaniem zadañ, terminów

ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych.
2. Zapewnienie informacyjnego i merytorycznego wsparcia dla uczestników postê-

powañ administracyjnych poprzez zamieszczenie w siedzibie Ministerstwa oraz
na stronie internetowej informacji na temat zasad i trybu za³atwiania poszczegól-
nych rodzajów spraw administracyjnych w zakresie gospodarki ziemi¹.

3. Wprowadzenie wewnêtrznych mechanizmów kontrolnych zapewnienia bezstron-
noœci osób prowadz¹cych postêpowania administracyjne, w tym skargowe.

Jednoczeœnie informujê, ¿e na podstawie §25 rozporz¹dzenia w sprawie zasad i try-
bu kontroli, oczekujê od Pana Ministra w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
Wyst¹pienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zale-
ceñ oraz o podjêtych dzia³aniach lub o przyczynach ich niepodjêcia. Proszê jednoczeœnie
o informowanie mnie w okresach kwartalnych o postêpach prac nad likwidacj¹ zaleg³o-
œci w wydawaniu rozstrzygniêæ administracyjnych w zakresie gospodarki ziemi¹.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Arabski
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Pismo DYREKTORA DEPARTAMENTU
GOSPODARKI ZIEMI¥

Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

Pani
Ineza Królik
Dyrektor
Biura Pe³nomocnika Rz¹du
do Spraw Opracowania Programu
Zapobiegania Nieprawid³owoœciom
w Instytucjach Publicznych

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 25 listopada 2011 r., nr DKN-4813-3(2)/11,
zwi¹zane z oœwiadczeniem senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pêka,
dotycz¹cym prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postêpowania ad-
ministracyjnego o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji Prezydenta Miasta £odzi z dnia
30 czerwca 1978 r., nr OT.473-3/78, zatwierdzaj¹cej projekt wymiany niezabudowa-
nych gruntów, po³o¿onych we wsi D¹brówka Wielka, gm. Zgierz, przedstawiam nastê-
puj¹ce wyjaœnienia.

Odnosz¹c siê do kwestii podnoszonych w oœwiadczeniu z³o¿onym przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pêka na 1. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listo-
pada 2011 r., nale¿y wskazaæ, ¿e postêpowanie z wniosku pañstwa Ireny i Jana
ma³¿onków B. jest prowadzone w jednym z trybów nadzwyczajnych, tj. stwierdzenia
niewa¿noœci decyzji Prezydenta Miasta £odzi z dnia 30 czerwca 1978 r., nr OT.473-
-3/78, zatwierdzaj¹cej projekt wymiany niezabudowanych gruntów, po³o¿onych we
wsi D¹brówka Wielka, gm. Zgierz oraz decyzji Prezydenta Miasta £odzi z dnia 26 wrzeœ-
nia 1979 r., nr OT.473-10/79, zatwierdzaj¹cej projekt wymiany niezabudowanych
gruntów, po³o¿onych we wsi D¹brówka Wielka i D¹brówka Strumiany, gm. Zgierz.

Celem tych wymian by³o racjonalne ukszta³towanie gruntów Rolniczej Spó³dzielni
Wytwórczej „Srebrna D¹brówka”, której grunty w³asne oraz grunty wk³adowe jej cz³on-
ków, w tym Ireny i Jana ma³¿. B., po³o¿one by³y w szachownicy z gruntami rolników in-
dywidualnych.

W wyniku przeprowadzonych postêpowañ wymiennych grunty wk³adowe Jana
i Ireny ma³¿. B., potraktowane jako grunty spó³dzielcze, zosta³y wydzielone jako grunty
zamienne innym uczestnikom tych wymian. Irena i Jan ma³¿. B. pominiêci jako uczest-
nicy powy¿szych postêpowañ, nie otrzymali w zamian za grunty w³asne ¿adnych grun-
tów zamiennych. Natomiast nale¿ny im ekwiwalent gruntowy zosta³ wydzielony Rolni-
czej Spó³dzielni Wytwórczej „Srebrna D¹brówka”.

Na podstawie ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 188, poz. 1848, z póŸn. zm.) Rolnicza Spó³dzielnia Wytwórcza „Srebrna D¹brówka”
w 1998 roku przedstawia³a propozycje maj¹ce na celu zaspokojenie roszczeñ Ireny
i Jana ma³¿. B. dotycz¹cych zwrotu im gruntów wk³adowych, ewentualnie gruntów
równowa¿nych. Jednak propozycje te zosta³y potraktowane odmownie, gdy¿ Irena i Jan
ma³¿. B. za¿¹dali zwrotu tych samych gruntów, które wnieœli jako wk³adowe
i w zwi¹zku z powy¿szym wnieœli o stwierdzenie niewa¿noœci wspomnianych decyzji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie bada³ przed-
stawion¹ wy¿ej sprawê, stwierdzaj¹c tak¿e niewa¿noœæ powy¿szych decyzji (o co wnios-
kowali Irena i Jan ma³¿. B.) w celu umo¿liwienia w nastêpstwie poprawy wadliwoœci
powsta³ych w przedmiotowych postêpowaniach wymiennych, a mianowicie wydziele-
nia skar¿¹cym nale¿nego ekwiwalentu gruntowego. Jednak mimo korzystnych roz-
strzygniêæ, Irena i Jan ma³¿. B. nadal zaskar¿ali decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, nie godz¹c siê na przyjête rozwi¹zania.

Niniejsza sprawa by³a tak¿e przedmiotem kontroli s¹dowoadministracyjnej pocz¹t-
kowo w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, a nastêpnie w Wojewódzkim S¹dzie Ad-
ministracyjnym w Warszawie.
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Wyrokiem z dnia 22 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1011/09, Wojewódz-
ki S¹d Administracyjny w Warszawie, uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2009 r., nr GZge-057-604-46/09 utrzymuj¹c¹ w mo-
cy swoj¹ decyzjê z dnia 4 marca 2009 r., nr GZge-057-604-38-1/08, stwierdzaj¹c¹ nie-
wa¿noœæ decyzji Prezydenta Miasta £odzi z dnia 30 czerwca 1978 r., nr OT.473-3/78
oraz decyzji z dnia 26 wrzeœnia 1979 r., nr OT.473-10/79, w czêœci dotycz¹cej gruntów
wydzielonych w wyniku wymian Rolniczej Spó³dzielni Wytwórczej „Srebrna D¹brówka”
stanowi¹cych obecnie jej w³asnoœæ. Nastêpnie wyrokiem z dnia 6 paŸdziernika 2010 r.,
sygn. akt IV SAB/Wa 146/10, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie zobo-
wi¹za³ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpoznania wniosku Ireny i Jana ma³¿. B.
w terminie jednego miesi¹ca od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami
administracyjnymi.

Jednak zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z póŸn. zm.) postêpowanie sca-
leniowe lub wymienne jako organ pierwszej instancji przeprowadza starosta. Przepis
ten zosta³ zmieniony z dniem 1 sierpnia 2009 r. przez art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale za-
dañ administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z póŸn. zm.).
W wyniku nowelizacji skreœlono drugie zdanie wskazuj¹ce wojewodê jako organ wy¿-
szego stopnia w stosunku do starosty. Zmiana by³a podyktowana ujednoliceniem trybu
odwo³awczego w sprawach rozpatrywanych przez organy samorz¹du terytorialnego.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê obecnie, w sprawach scaleñ i wymian gruntów orga-
nem bezpoœrednio wy¿szego stopnia jest samorz¹dowe kolegium odwo³awcze, gdy¿
stosownie do art. 17 pkt 1 Kpa organem wy¿szego stopnia w stosunku do organów jed-
nostek samorz¹du terytorialnego s¹ samorz¹dowe kolegia odwo³awcze.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, odnosz¹c siê do zarzutu podniesionego w oœwiadcze-
niu senatorów, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie stosuje siê do wskazañ S¹du,
nale¿y pokreœliæ, ¿e jest on bezzasadny. Wobec zmiany stanu prawnego, ocena prawna
dokonana przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wydanym w sprawie
wyroku z dnia 22 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1011/09, straci³a sw¹ ak-
tualnoœæ, a zatem zwi¹zanie wydanym orzeczeniem jest wy³¹czone.

Natomiast wykonuj¹c zobowi¹zanie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego za-
warte w wyroku z dnia 6 paŸdziernika 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wa 146/10, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ w terminie jednego miesi¹ca od dnia otrzymania pra-
womocnego wyroku (tj. od dnia 13 stycznia 2011 r.) decyzjê z dnia 8 lutego 2011 r.,
nr GZge-057-604-5/10, umarzaj¹c¹ postêpowanie administracyjne z wniosku Ireny
i Jana ma³¿. B. w zwi¹zku z brakiem podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrze-
nia sprawy.

Decyzj¹ z dnia 19 kwietnia 2011 r., nr GZge-057-604-15/11, po rozpoznaniu
wniosku Ireny i Jana ma³¿. B. o ponowne rozpatrzenie sprawy, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, utrzyma³ w mocy swoj¹ decyzjê z dnia 8 lutego 2011 roku.

W dniu 30 listopada 2011 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wp³yn¹³ wraz
z aktami sprawy prawomocny wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w War-
szawie z dnia 7 wrzeœnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 838/11, uchylaj¹cy decyzjê Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2011 r. z przyczyn proceduralnych,
a nie, jak podnosz¹ senatorowie w oœwiadczeniu, w zwi¹zku z niezastosowaniem siê do
wskazañ S¹du.

W zwi¹zku z powy¿szym obecnie przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczy siê
postêpowanie administracyjne z wniosku Ireny i Jana ma³¿. B. o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w wyniku którego zostanie wydana decyzja uwzglêdniaj¹ca wskazania S¹du
zawarte w prawomocnym wyroku z dnia 7 wrzeœnia 2011 roku.

z up. DYREKTORA
Departamentu Gospodarki Ziemi¹
Jerzy Koz³owski
Zastêpca Dyrektora
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Oœwiadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Jak wynika z komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów z 23 marca
2011 r., na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. bardzo du¿a liczba delegacji
w Radzie popar³a miêdzy innymi uznanie koniecznoœci bardziej sprawiedli-
wego podzia³u w latach 2014–2020 bezpoœredniego wsparcia dochodu miê-
dzy pañstwa cz³onkowskie poprzez stopniowe zmniejszanie zwi¹zku
z punktami odniesienia w przesz³oœci i z uwagi na ogólny kontekst przysz³ego
bud¿etu UE. Jednoczeœnie z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej wynika, ¿e zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na przy-
nale¿noœæ pañstwow¹. W zwi¹zku z tym mamy nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy z komunikatu wynika, ¿e obecnie dop³aty bezpoœrednie dla rolni-
ków rozdzielane s¹ w sposób niesprawiedliwy?

2. Czy z komunikatu wynika, ¿e dop³aty bezpoœrednie, poczynaj¹c od ro-
ku 2014, bêd¹ rozdzielane w sposób bardziej sprawiedliwy ni¿ obecnie, jed-
nak w dalszym ci¹gu niesprawiedliwy?

3. Czy obecnie wysokoœæ wsparcia bezpoœredniego dla rolników jest uza-
le¿niona od przynale¿noœci pañstwowej?

4. Czy wysokoœæ dop³at bezpoœrednich uzale¿niona od przynale¿noœci
pañstwowej narusza art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
Je¿eli tak, to czy wysokoœæ dop³at bezpoœrednich mo¿na zaskar¿yæ do s¹du
lub trybuna³u?

5. Czy w œwietle prawa UE kraj cz³onkowski ma prawo wyraziæ zgodê na
dyskryminacjê swoich rolników ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹?

6. Je¿eli kraj cz³onkowski wyrazi³ zgodê na niesprawiedliwy ze wzglêdu
na przynale¿noœæ pañstwow¹ podzia³ wsparcia bezpoœredniego rolników, to
czy on sam lub rolnicy z tego kraju mog¹ siê domagaæ zniesienia tej niespra-
wiedliwoœci przed s¹dem lub trybuna³em?

Uprzejmie prosimy o informacjê, jak zmieniaj¹ siê przychody, koszty i do-
chody gospodarstw rolnych od 2007 r., wraz z prognoz¹ na nastêpne lata.
Z prognoz opublikowanych przez IERiG¯ wynika, ¿e œrednie wsparcie z do-
p³at z UE na gospodarstwo wynosi oko³o 17,4 tysi¹ca z³. Kwota ta, jak wyni-
ka z danych UE, przewy¿sza wsparcie z I i II filara ³¹cznie ze wsparciem
z bud¿etu krajowego.

Prosimy zatem o podanie, jakie kwoty oraz z jakich dzia³añ i funduszy
sk³adaj¹ siê na wymienion¹ sumê. Prosimy tak¿e o podanie informacji, ile go-
spodarstw otrzymuje wsparcie z II filara, a w szczególnoœci w zwi¹zku
z: ONW, rentami strukturalnymi, zalesianiem, programami rolno-œrodowisko-
wymi, „M³odym rolnikiem”, inwestycjami w gospodarstwach rolnych, ró¿ni-
cowaniem dzia³alnoœci i innymi dzia³aniami. Prosimy równie¿ o podanie, jaki
jest poziom wsparcia ogólnego na 1 ha i ile gospodarstw skorzysta³o z wielu
programów lub wielokrotnie z tego samego.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2011.12.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przes³anymi, przy piœmie z dnia 17 listopada 2011 r. znak BPS/DSK-
-043-2/11, tekstami dwóch oœwiadczeñ z³o¿onych przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 1. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 listopada 2011 r. – uprzejmie Pana Marsza³ka informujê, co nastêpuje.

W przyjêtych w dniu 17 marca 2011 r. Konkluzjach Prezydencji Wêgierskiej, stano-
wi¹cych podsumowanie dyskusji nad Komunikatem Komisji ws. WPR do 2020 r.,
w odniesieniu do p³atnoœci bezpoœrednich zapisano, ¿e uznaje siê koniecznoœæ bardziej
sprawiedliwego podzia³u bezpoœredniego wsparcia dochodu miêdzy pañstwa cz³on-
kowskie poprzez stopniowe zmniejszanie zwi¹zku z punktami odniesienia w przesz³o-
œci i maj¹c na uwadze ogólny kontekst przysz³ego bud¿etu UE oraz, ¿e naczeln¹ zasad¹
stosowan¹ przy wyborze obiektywnych kryteriów przydzia³u oraz przy zapewnianiu
w³aœciwego i stopniowego rytmu zmian, wykluczaj¹cego powa¿ne zak³ócenia, powinien
byæ pragmatyzm.

Powy¿sze oznacza, ¿e nale¿y odejœæ od obecnych kryteriów, powi¹zanych z histo-
ryczn¹ produkcj¹ i zast¹piæ je kryteriami obiektywnymi, powi¹zanymi z aktualnymi cela-
mi WPR. Warto przypomnieæ, ¿e w trakcie negocjacji akcesyjnych Polski, obowi¹zywa³y
aktualne kryteria alokacji œrodków na p³atnoœci bezpoœrednie, a Polska kwestionowa³a
okres przejœciowy w dochodzeniu do pe³nych p³atnoœci bezpoœrednich, tzw. phasing-in
oraz negocjowa³a poziom tych kryteriów (m.in. plony, pog³owie zwierz¹t) wziêtych do
wyznaczenia koperty p³atnoœci dla Polski.

Zró¿nicowanie poziomu wsparcia bezpoœredniego w Unii Europejskiej spowodowa-
ne jest wieloma czynnikami, takimi jak: obszar bazowy, pu³apy premii oraz maksymal-
ne gwarantowane iloœci, okreœlone na podstawie danych z okresu referencyjnego.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ww. kryteria stosowane s¹ w odniesieniu do wszyst-
kich pañstw cz³onkowskich. W przypadku Polski ustalenia podjête w przedmiotowym
zakresie, s¹ wynikiem zakoñczonych w grudniu 2002 r. negocjacji i obowi¹zuj¹ od
pocz¹tku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e ró¿nice w poziomie wsparcia, w przeliczeniu na hektar,
wystêpuj¹ nie tylko pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, ale tak¿e pomiêdzy regiona-
mi w danym pañstwie cz³onkowskim, co wynika ze stosowania ró¿nych modeli syste-
mu p³atnoœci bezpoœrednich. P³atnoœci w „nowych” pañstwach cz³onkowskich
(UE-12), w tym równie¿ w Polsce, wprowadzane s¹ stopniowo, zgodnie z wynegocjowa-
nym harmonogramem dochodzenia do pe³nego poziomu p³atnoœci stosowanych w pañ-
stwach UE-15 (zasada phasing-in). W zwi¹zku z powy¿szym poziom tego wsparcia
wzrasta corocznie (do momentu osi¹gniêcia wartoœci 100%, tj. w przypadku Polski do
roku 2013) i pocz¹wszy od 2004 r. w kolejnych latach kszta³towa³ siê w sposób nastê-
puj¹cy: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%. W 2011 r. wynosi 80% poziomu p³atno-
œci stosowanych w UE-15.

W celu zminimalizowania ró¿nicy w wysokoœci wsparcia bezpoœredniego w Polsce
i w krajach UE-15, Polska stosuje uzupe³niaj¹ce krajowe p³atnoœci bezpoœrednie, które
mog¹ byæ stosowane w wysokoœci do 30%1 p³atnoœci stosowanych w krajach UE-15.
Oznacza to, ¿e ju¿ od 2010 r. ca³kowite wsparcie skierowane do polskich producentów
(unijne i krajowe) wynosi 100% p³atnoœci stosowanych w UE-15.

1. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2011 r. 17

1 Z uwagi na stopniowe zwiêkszanie udzia³u bud¿etu unijnego (zgodnie z zasad¹ phasing-in), w latach
2011–2012 maksymalna wysokoœæ uzupe³nienia krajowego bêdzie mog³a wynieœæ odpowiednio 20% i 10%
pe³nej koperty p³atnoœci.



Dziêki zg³aszanym przez Polskê, jak równie¿ inne pañstwa cz³onkowskie, postula-
tom w tym zakresie, koniecznoœæ wprowadzenia zmian w obecnie funkcjonuj¹cym syste-
mie zosta³a dostrze¿ona równie¿ przez Komisjê Europejsk¹, co znalaz³o odzwierciedlenie
w Komunikacie z dnia 18 listopada 2010 r.: „WPR do 2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przy-
sz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”,
który zawiera stwierdzenie, i¿ „(...) zreformowana WPR powinna obejmowaæ bardziej
ekologiczny i opieraj¹cy siê na sprawiedliwym podziale œrodków pierwszy filar (...)”.

Równie¿ Parlament Europejski, w swojej rezolucji z dnia 23 czerwca 2011 r.
w sprawie WPR do 2020 r.: sprostaæ wyzwaniom przysz³oœci zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹,
zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2011/2051 (INI)), domaga siê
„sprawiedliwego rozdzia³u œrodków WPR na pierwszy i drugi filar zarówno pomiêdzy
pañstwa cz³onkowskie, jak i pomiêdzy rolników w tych pañstwach cz³onkowskich, przy
czym pragmatyczne podejœcie powinno stanowiæ podstawê dla tworzenia obiektyw-
nych kryteriów. Sprzeciwia siê tak¿e du¿ym ró¿nicom przy podziale tych œrodków
wœród pañstw cz³onkowskich i jest zdania, ¿e wymaga to stopniowego odejœcia od hi-
storycznych wartoœci referencyjnych, wychodz¹cych obecnie z u¿ycia, i zast¹pienia ich
po zakoñczeniu okresu przejœciowego p³atnoœciami sprawiedliwymi, czyli lepiej roz-
dzielonymi miêdzy pañstwa, ró¿ne sektory rolnictwa i rolników. Oznacza to równie¿
zwiêkszenie efektywnoœci p³atnoœci, ich lepsze ukierunkowanie i zwiêkszenie ich walo-
ru zachêty, aby przyczyniæ siê do ukierunkowania rolnictwa na bardziej zrównowa¿one
systemy rolnicze”.

Przedstawiona przez Komisjê Europejsk¹ w paŸdzierniku 2011 r., propozycja legis-
lacyjna w zakresie p³atnoœci bezpoœrednich przewiduje stopniowe zwiêkszanie wyso-
koœci wsparcia w pañstwach cz³onkowskich, w których wysokoœæ tego wsparcia jest
ni¿sza ni¿ 90% œredniej unijnej, w wyniku odpowiedniego zmniejszenia p³atnoœci
w pañstwach, w których p³atnoœci przekraczaj¹ œredni¹ unijn¹. Propozycja ta nie spot-
ka³a siê ani z poparciem ze strony nowych pañstw cz³onkowskich, które oczekiwa³y
pe³nego zrównania p³atnoœci bezpoœrednich w ca³ej UE, ani ze strony starych pañstw
cz³onkowskich, które zaprotestowa³y przeciwko obni¿eniu wsparcia bezpoœredniego.
W przypadku Polski, zgodnie z tymi za³o¿eniami, koperta finansowa na wsparcie bez-
poœrednie wzrasta³aby przez trzy lata, od roku 2015, o ok. 27,5 mln euro rocznie.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y uznaæ, ¿e proponowany kierunek zmian pro-
wadzi do bardziej równomiernego rozdzielenia wsparcia bezpoœredniego pomiêdzy
pañstwa cz³onkowskie, niemniej jednak jest to dla Polski niewystarczaj¹ce i opowiada
siê ona za bardziej pog³êbionymi zmianami.

O przyznaniu p³atnoœci i ich wysokoœci nie decyduje narodowoœæ rolnika. Obcokra-
jowcy, jeœli posiadaj¹ grunty rolne w Polsce, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie p³atnoœci
na takich samych zasadach i w takiej samej wysokoœci, jakie obowi¹zuj¹ polskich rol-
ników. W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e w Polsce ma
miejsce dyskryminacja rolników ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹.

Warto zaznaczyæ, ¿e dziêki aktywnoœci i determinacji Ministra Rolnictwa w ostatnich
latach, uda³o siê przekonaæ zarówno pañstwa cz³onkowskie, jak i Komisjê Europejsk¹,
¿e powierzchnia u¿ytków rolnych (UR) jest w³aœciwym i zasadniczym kryterium, które
powinno decydowaæ docelowo o wysokoœci kopert krajowych p³atnoœci bezpoœrednich
i tym samym, ¿e docelowe stawki w przeliczeniu na ha UR powinny byæ jednakowe we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Kwesti¹ nierozstrzygniêt¹ pozostaje jednak czas
wyrównania tych stawek. Jest to sprawa wci¹¿ otwarta i bêdzie ona g³ównym elementem
debaty o WPR, jak i o nowych ramach finansowych. Niestety, fakt, ¿e WPR ma najwiêk-
szy udzia³ w bud¿ecie UE (oko³o 40%), nie u³atwia pañstwom cz³onkowskim podjêcia
w³aœciwych decyzji w tej sprawie w sytuacji kryzysu finansowego w UE.

Odnoœnie do informacji jak zmieniaj¹ siê przychody, koszty i dochody gospodarstw
rolnych w za³¹czeniu przedk³adam opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnoœciowej:

1. Produkcja, koszty i dochód polskiego sektora rolnego w latach 2007–2011 wyko-
nany na bazie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) (Zbigniew Flo-
rianczyk),

18 1. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2011 r.



2. Wyniki uzyskane w latach 2007–2010 przez indywidualne gospodarstwa rolne
w gospodarstwach znajduj¹cych siê w polu obserwacji Polskiego FADN (Lech Go-
raj, Stanis³aw Mañko),

3. Informacja o kwotach wyp³aconych œrodków finansowych (³¹cznie ze wsparciem
z bud¿etu krajowego) z I i II filaru dla wybranych dzia³añ przygotowane na podsta-
wie danych monitoringu ARiMR (Ma³gorzata Bukowska).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e z uwagi na to, i¿ w oœwiadczeniu nie wskaza-
no o jakiej publikacji jest mowa, w zwi¹zku z powy¿szym brak jest mo¿liwoœci weryfi-
kacji danych w nim zawartych.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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ZA£¥CZNIK
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ¯YWNOŒCIOWEJ
PAÑSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1. Produkcja, koszty i dochód polskiego sektora rolnego w latach 2007–2011

Uwagi metodyczne.
Przedstawiony rachunek wyników sektora rolnego zosta³ wykonany na bazie Ra-

chunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) opracowywanych w Instytucie Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – PIB we wspó³pracy z GUS. Zapre-
zentowane wartoœci odnosz¹ce siê do produkcji jak te¿ nak³adów odnosz¹ siê do ca³ego
sektora rolnego. W opracowaniu dane liczbowe dla roku 2011 maj¹ charakter szacun-
kowy.

Produkcja sektora rolnego w latach 2007–2011
W latach 2007–2011 wartoœæ produkcji sektora rolnego w cenach bie¿¹cych, bez

uwzglêdnienia dop³at do produktów kszta³towa³a siê na poziomie 70,3–85,3 miliardów
z³otych (Wykres 1). Wartoœæ produkcji roœlinnej waha³a siê w granicach od 32,1 miliar-
dów z³otych w roku 2009 do 44,8 miliardów z³otych w roku 2011. Z kolei wartoœæ pro-
dukcji zwierzêcej w analizowanym okresie systematycznie zwiêksza³a siê z 33,8 do
blisko 38 miliardów z³otych w roku 2011. Wartoœæ pozosta³ej produkcji rolnictwa
(us³ug rolniczych i drobnego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych) kszta³towa³a siê
na poziomie 2–2,5 miliarda z³otych. WyraŸny, ponad 17% wzrost wartoœci produkcji
rolniczej w roku 2011 w stosunku do roku 2010 to efekt silnego wzrostu cen produkcji
roœlinnej (zw³aszcza zbó¿ i owoców).

Wykres 1. Wartoœæ produkcji rolnictwa polskiego w latach 2007–2011 w cenach bie-
¿¹cych

* dane szacunkowe
�ród³o danych: RER

Wartoœæ nak³adów materia³owych, us³ug i kosztów produkcji rolniczej
Wœród kosztów produkcji rolniczej w RER wyró¿nia siê zu¿ycie poœrednie obejmu-

j¹ce wartoœæ bezpoœrednich nak³adów rzeczowych i us³ug u¿ytych do produkcji rolnej.
W okresie 2007–2011 ³¹czna wartoœæ pasz w³asnych i zakupywanych, noœników ener-
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gii, nawozów i œrodków ochrony roœlin, nasion, us³ug weterynaryjnych, kosztów na-
praw budynków i maszyn i pozosta³ych us³ug kszta³towa³y siê na poziomie od 44,6
miliardów z³ w roku 2007 do 54,7 miliardów z³ w roku 2011 (Wykres 2).

Wykres 2. Wartoœæ zu¿ycia poœredniego w rolnictwie polskim w latach 2007–2011

* dane szacunkowe
�ród³o danych: RER

Wœród sk³adowych zu¿ycia poœredniego najwa¿niejszymi pozycjami w badanym
okresie by³y wartoœci pasz w³asnych i zakupu (17–22 miliardy z³), noœników energii
(11–13 miliardy z³) oraz wartoœæ nawozów i œrodków ochrony roœlin (5–8 miliardów z³).

Pozosta³e koszty zwi¹zane z produkcj¹ rolnicz¹ obejmowa³y koszty zu¿ycia œrod-
ków trwa³ych w produkcji rolniczej, op³aconej pracy w rolnictwie, podatki zwi¹zane
z gospodarstwem rolnym, zap³acone odsetki oraz koszty dzier¿awy (Wykres 3). Wszyst-
kie z wymienionych kosztów charakteryzowa³y siê tendencj¹ wzrostow¹. Najwa¿niejsze
koszty amortyzacji wzros³y z 5,3 do 6,0 miliardów z³otych, koszty zwi¹zane z op³at¹
pracy najemnej z 3,6 do 4,8 miliarda z³otych, podatki do gospodarstwa rolnego z 1,5 do
1,7 miliarda z³otych, koszty dzier¿awy do 0,5 miliarda z³otych a odsetki zap³acone do
1,3 miliarda z³otych.

Wykres 3. Pozosta³e koszty w rolnictwie polskim w latach 2007–2011

* dane szacunkowe
�ród³o danych: RER

1. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2011 r. 21



Dochód i dop³aty w rolnictwie polskim w latach 2007–2011
W latach 2007–2011 dochód w rolnictwie polskim bez dop³at do produkcji i pozo-

sta³ych dop³at kszta³towa³a siê na poziomie od 10,6 miliarda z³otych w roku 2009 do
16,3 miliarda z³otych w roku 2011 (Wykres 3). W tym czasie dop³aty do produktów,
których cz³on stanowi³y uzupe³niaj¹ce dop³aty powierzchniowe, p³atnoœæ zwierzêca
i dla producentów buraków cukrowych, kszta³towa³y siê na poziomie od 3,7 miliarda
z³otych w roku 2007 do blisko 5 miliardów z³otych w roku 2010. Pozosta³e dop³aty,
w tym: jednolita p³atnoœæ obszarowa, p³atnoœci do obszarów o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania, rolno-œrodowiskowe oraz z programów krajowych kszta³towa³y
siê na poziomie 6,4 miliarda z³otych w roku 2008 i blisko 12 miliardów z³otych w roku
2011. £¹cznie kwoty bezpoœredniego wsparcia dochodów w rolnictwie kszta³towa³y siê
na poziomie 10,5–16,5 miliarda z³otych i stanowi³y zale¿nie od roku 43–60% dochodu
przedsiêbiorcy rolnego.

Wykres 4. Wartoœæ dodana rolnictwa polskiego bez dop³at bezpoœrednich w latach
2007–2011

* dane szacunkowe
�ród³o danych: RER

Przyjmuj¹c zgodnie ze wstêpnymi danymi Powszechnego Spisu Rolnego, opubliko-
wanymi przez GUS, ¿e w Polsce jest 1 mln 563 tys. gospodarstw powy¿ej 1 ha, dochód
na jedno gospodarstwo kszta³towa³ siê na poziomie od 14 tysiêcy z³otych w roku 2008
do ponad 21 tysiêcy w roku 2011. Równoczeœnie ³¹cznie dop³aty na statystyczne go-
spodarstwo rolne o powierzchni powy¿ej 1 ha kszta³towa³y siê na poziomie od 6,7 ty-
si¹ca z³otych w roku 2008 i do 10,5 tysi¹ca z³otych na gospodarstwo w roku 2011.

(dane z³) 2007 2008 2009 2010 2011*

Dochód rolniczy/gospodarstwo
o powierzchni powy¿ej 1 ha

17 142 13 807 17 388 17 820 21 043

Dop³aty/gospodarstwo o powierzchni
powy¿ej 1 ha

7 471 6 750 10 472 10 784 10 542

* dane szacunkowe
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2. Wyniki uzyskane w latach 2007–2010 przez indywidualne gospodarstwa
rolne w gospodarstwach znajduj¹cych siê w polu obserwacji Polskiego FADN

Zawarte w tabeli dane opisuj¹ zrealizowane wyniki przez indywidualne gospodar-
stwa rolne zorientowane prorynkowo. Wed³ug metodyki FADN UE, minimalna wielkoœæ
ekonomiczna gospodarstw rolnych w³¹czanych do pola obserwacji FADN wynosi³a
2 europejskie jednostki wielkoœci (ESU) odpowiadaj¹ce wartoœci 2400 euro standardo-
wej nadwy¿ki bezpoœredniej (wg wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych – WTGR)
obowi¹zuj¹cej do 2009 r., a od roku 2010 po zmianie zasad WTGR gospodarstwa
o wielkoœci ekonomicznej wynosz¹cej co najmniej 4 tys. euro wartoœci standardowej
produkcji (SO).

Dobór próby dla pola obserwacji odbywa siê wg 3 kryteriów: po³o¿enia regionalne-
go, wielkoœci ekonomicznej i typu rolniczego. Zatem próba w tym wymiarze jest staty-
stycznie reprezentatywna dla pola obserwacji Polskiego FADN.

Zawarte w tabeli dane o dop³atach do inwestycji odnosz¹ siê do kwot przyznanych
a nie do kwot u¿ytych do rachunku wyników za dany rok obrachunkowy. Zgodnie
z metodyk¹ rachunku wyników FADN za okreœlony rok obrachunkowy, kwota otrzy-
manych dotacji do inwestycji jest rozpisywana na okres przewidywanego u¿ytkowania
wprowadzonych dotowanych sk³adników maj¹tku rzeczowego (w bilansie finansowym
pozosta³a kwota dotacji zamieszczona jest w pozycji dochody przysz³ych okresów).

Tabela 1. Wybrane wskaŸniki charakteryzuj¹ce indywidualne gospodarstwa rolne
znajduj¹ce siê w polu obserwacji Polskiego FADN w latach 2007–2010.

Symbol ze
Standard
Results

Wyszczególnienie j.m. 2007 2008 2009 2010

SYS02 Liczba gospodarstw reprezentowanych Szt. 693 105 726 420 721 824 706 372

SYS03 Liczba gospodarstw w próbie Szt. 11 067 11 892 11 788 10 603

SE005 Wielkoœæ ekonomiczna
EDU/SO

(euro)
8,7 8,6 8,6 16 791

SE025 Powierzchnia UR ogó³em ha 15,38 15,81 16,00 16,76

SE015 Nak³ady pracy w³asnej FWU 1,50 1,51 1,51 1,46

SE025-SE030 Powierzchnia UR w³asnych ha 11,87 12,27 12,44 12,91

SE436-SE485 Kapita³ w³asny z³ 260 520 271 714 264 437 281 059

SE131 Produkcja ogó³em z³ 80 293 76 067 73 044 84 103

SE270 Koszty ogó³em z³ 61 054 66 457 67 032 68 160

SE131-SE270 Dochód wed³ug cen rynkowych z³ 19 239 9 610 6 012 15 942

SE420 Dochód netto gospodarstwa rolnego z³ 29 215 24 207 22 340 34 310

SE605 Dop³aty do dzia³alnoœci operacyjnej z³ 11 571 15 907 17 661 19 311

SE622 w tym: LFA z³ 1 360 1 928 1 872 1 773

SE621 rolno-œrodowiskowe z³ 815 1 382 1 486 1 764

SE632 JPO z³ 3 602 5 324 6 498 7 889

Dop³aty do inwestycji (przyznane) z³ 1 664 642 2 186 2 241
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3. Informacja o kwotach wyp³aconych œrodków finansowych (³¹cznie ze wspar-
ciem z bud¿etu krajowego) z I i II filaru dla wybranych dzia³añ

Informacjê o kwotach wyp³aconych œrodków finansowych (³¹cznie ze wsparciem
z bud¿etu krajowego) z I i II filaru z wyszczególnieniem takich dzia³añ jak: Renty struk-
turalne, Programy rolnoœrodowiskowe, Modernizacja gospodarstw rolnych, Grupy pro-
ducentów rolnych, Zalesianie gruntów rolnych, ONW, M³ody rolnik, Ró¿nicowanie
dzia³alnoœci rolniczej, Wsparcie gospodarstw niskotowarowych oraz Dostosowanie do
standardów UE, ogó³em, w podziale na poszczególne lata oraz w przeliczeniu na 1 be-
neficjenta, na 1 gospodarstwo powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych (UR) oraz na 1 ha UR
przedstawiono w zawartych w dalszej czêœci tekstu tabelach.

Do obliczeñ wykorzystano aktualne dane opublikowane przez MRiRW, ARiMR oraz
GUS, tj.:

1. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 wg stanu na dzieñ 31 paŸdziernika 2011 r., Bie¿¹ca informacja o sta-
nie realizacji PROW, MRiRW;

2. Sprawozdanie roczne z realizacji dzia³añ w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 za rok 2007, 2008, 2009 i 2010;

3. Informacja tygodniowa o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004–2006 na dzieñ 16.03.2007 r., PROWinki nr 11, MRiRW;

4. Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006 na dzieñ 28 lutego 2009 r., „SPOtkania miesiêczne”, MRiRW, marzec
2009 r.,

5. Raport koñcowy z realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000–2006,
MRiRW, czerwiec 2007, str. 71;

6. P³atnoœci bezpoœrednie – kampanie 2004–2010 – stan na dzieñ 31.10.2011,
ARiMR;

7. Dane PSR z 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
W¹tpliwoœci dotycz¹ce podanej przez IERiG¯ kwoty wsparcia na jedno gospodar-

stwo wynikaj¹ najprawdopodobniej z tego, ¿e odniesiono j¹ do liczby gospodarstw po-
wy¿ej 1 ha UR, a nie do wszystkich gospodarstw w kraju. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce wysokoœci wsparcia z poszczególnych dzia³añ i programów w przeliczeniu na
1 gospodarstwo powy¿ej 1 ha UR na 1 ha UR oraz na 1 beneficjenta zawarte s¹ w tabeli
2, 3 oraz 6, z kolei wysokoœæ wsparcia z tytu³u p³atnoœci bezpoœrednich w przeliczeniu
na 1 beneficjenta w tabeli 8. Nieznaczne ró¿nice w podanej wysokoœci wsparcia na
1 gospodarstwo wynikaj¹ z przyjêtego okresu sprawozdawczego. Na potrzeby przedsta-
wionych tu wyliczeñ wykorzystano dane z 31 paŸdziernika 2011 r. Podana w Oœwiad-
czeniu kwota wsparcia by³a oparta najprawdopodobniej na danych z wczeœniejszego
okresu sprawozdawczego.
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2. POSIEDZENIE SENATU
(17 listopada 2011 r.)





Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka,
do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki

generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo! Szanowny Panie
Dyrektorze!

Zrównowa¿ony rozwój Polski jest w du¿ej mierze uzale¿niony od inwe-
stycji infrastrukturalnych, w tym zw³aszcza bezpiecznych i nowoczesnych
rozwi¹zañ z zakresu komunikacji drogowej. W ostatnich latach mieszkañcy
Lubelszczyzny s³usznie czuli siê pomijani, poniewa¿ drogi ekspresowe, nie
mówi¹c o autostradach, omija³y ten region naszego kraju. Tym bardziej
z wielk¹ radoœci¹ przyjêto rozpoczêcie budowy drogi ekspresowej S17 ma-
j¹cej ³¹czyæ Warszawê i Hrebenne w ci¹gu trasy europejskiej E372. Obecnie
jest realizowana budowa odcinka Piaski – Kurów. Wczeœniej oddano do u¿yt-
ku obwodnicê Garwolina, przez co zlikwidowano olbrzymie korki i czas poko-
nania trasy Lublin – Warszawa skróci³ siê o kilkadziesi¹t minut, oraz
umo¿liwiono normaln¹ egzystencjê mieszkañcom tego miasta.

Nadal jednak pokonanie stuszeœædziesiêciokilometrowej trasy Lublin –
Warszawa zajmuje co najmniej trzy godziny. Niestety, ta tak zwana szosa lu-
belska jest jedn¹ z najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce, a wed³ug
opracowania naukowców z Politechniki Gdañskiej – najniebezpieczniejsz¹.
Nale¿y tak¿e mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e mieszkañcy Polski wschodniej nie
maj¹ wyboru w zakresie komunikacji do stolicy ze wzglêdu na nie najlepsze
po³¹czenia kolejowe i wci¹¿ jeszcze brak po³¹czeñ lotniczych. Na trasê S17
warto te¿ spojrzeæ jako na nie tylko jedyne po³¹czenie Lubelszczyzny z War-
szaw¹, ale tak¿e trasê ³¹cz¹c¹ Polskê centraln¹ z Ukrain¹, co jest niezwykle
istotne, nie tylko w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej.

Obecnie „punktem krytycznym” szosy lubelskiej jest rondo w Ko³bieli
w powiecie otwockim, gdzie trasa S17 krzy¿uje siê z drog¹ krajow¹ nr 50
³¹cz¹c¹ Ma³opolskê i Œl¹sk z pó³nocno-wschodni¹ czêœci¹ kraju. Od momen-
tu, kiedy tiry nie mog¹ wje¿d¿aæ do Warszawy, przed i za rondem w Ko³bieli
tworz¹ siê wielokilometrowe korki, które apogeum osi¹gaj¹ w poniedzia³ko-
we przedpo³udnie i w pi¹tek wieczorem. Rondo w Ko³bieli w rzeczywistoœci
pe³ni wówczas funkcjê blokady, co wyd³u¿a o kilkadziesi¹t minut czas nie-
zbêdny na pokonanie trasy.

W tym kontekœcie nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania:
1. Kiedy rozpocznie siê budowa ostatniego etapu trasy S17 na odcinku

Kurów – Zakrêt? W tym wzglêdzie pojawiaj¹ siê sprzeczne sygna³y. Zarówno
GDDKiA, jak i Ministerstwo Infrastruktury oraz Mazowiecki Urz¹d Wojewódz-
ki podaj¹ sprzeczne informacje. Pojawiaj¹ siê daty 2014, 2015 i 2017 r.

2. Czy mo¿liwe jest przyspieszenie tego terminu?
3. Jaki jest szacunkowy koszt budowy stusiedemnastokilometrowego

odcinka trasy S17 Kurów – Zakrêt, a jaki jest koszt budowy obwodnicy
Ko³bieli?

4. Czy mo¿liwe jest jak najszybsze rozpoczêcie budowy tego odcinka od
szeœciokilometrowej obwodnicy Ko³bieli, zw³aszcza ¿e Urz¹d Gminy Ko³biel
opracowa³ ju¿ odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie
planowanej inwestycji oraz zosta³y ju¿ wydane odpowiednie decyzje œrodo-
wiskowe umo¿liwiaj¹ce budowê obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Henryk Cioch
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha przekazane przy piœmie

z dnia 18 listopada 2011 r. znak BPS/DSK-043-03/11, w sprawie budowy drogi eks-
presowej S-17 uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Uprzejmie informujê, i¿ budowa drogi ekspresowej S-17 (Zakrêt) – Lublin – Zamoœæ
– Hrebenne (Lwów) realizowana jest zgodnie z za³o¿eniami Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 25 stycz-
nia 2011 r.

Aktualnie realizowane s¹ roboty budowlane na 5 pododcinkach zadnia pn. Budo-

wa drogi S-l7 Kurów – Lublin – Piaski, ujêtego w za³¹czniku Nr 1 Programu na liœcie
zadañ inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie siê do 2013 roku.

Natomiast budowa S-17 na odcinkach: Warszawa (wêze³ Zakrêt) – Garwolin –

Kurów, Piaski – Hrebenne i wêze³ Drewnica – wêze³ Zakrêt, ujêta zosta³a w za³¹cz-
niku Nr 2 na liœcie zadañ przewidzianych do realizacji po roku 2013.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami zosta-
nie zaktualizowany w 2012 roku. Wskazany zostanie wówczas zakres rzeczowy oraz
niezbêdne œrodki finansowe na lata 2014–2015. Jedn¹ z podstaw aktualizacji finanso-
wej bêdzie wielkoœæ wsparcia projektów drogowych przez UE w ramach perspektywy fi-
nansowej 2014–2020.

Nadmieniam, i¿ zadanie pn. Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkach

Warszawa (wêze³ Zakrêt) – Garwolin – Kurów, przewidziane zosta³o jako priorytet 1
do realizacji przy wykorzystaniu œrodków UE w ramach ww. perspektywy finansowej.
Wartoœæ tego projektu szacowana jest na kwotê 430 mln euro. Realizacja przedmioto-
wych zadañ bêdzie mo¿liwa pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji administra-
cyjnych i zapewnienia niezbêdnych œrodków finansowych. W chwili obecnej nie jest
mo¿liwe jednoznaczne okreœlenie terminów rozpoczêcia ich budowy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 5 stycznia 2012 r.

Pan
Henryk Cioch
Senator RP

W zwi¹zku z Pana oœwiadczeniem z³o¿onym na drugim posiedzeniu Senatu w dniu
17 listopada 2011 r., w sprawie dotycz¹cej budowy drogi ekspresowej S-17 ³¹cz¹cej
Warszawê i Hrebenne, które przes³ane zosta³o do Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkie-
go w Warszawie w dniu 29 listopada 2011 r., pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e kom-
petencje wojewody w powy¿szym zakresie ograniczone s¹ wy³¹cznie do prowadzenia
postêpowañ administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.). Wykonuj¹c przyznane
przez ustawodawcê zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wo-
jewoda rozpoznaje wnioski w³aœciwych zarz¹dców drogi, a nastêpnie wydaje decyzjê
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej. Do chwili obecnej Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad nie z³o¿y³a wniosku w sprawie rozbudowy drogi krajowej
Nr 17, który dotyczy³by któregokolwiek z odcinków wymienionych w oœwiadczeniu z³o-
¿onym przez Pana Senatora. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e znane mi s¹ problemy tej
czêœci mieszkañców województwa mazowieckiego, dlatego te¿ do³o¿ê wszelkich starañ,
aby z chwil¹ z³o¿enia przez inwestora odpowiedniego wniosku, niezw³ocznie podjête zo-
sta³y czynnoœci procesowe zmierzaj¹ce do szybkiego, sprawnego i rzetelnego rozpatrze-
nia sprawy dotycz¹cej przedmiotowej inwestycji drogowej.

Dodatkowo zaznaczam, ¿e w dniu 20 grudnia 2011 r. wyst¹pi³em do Pana Stanis³awa
Dmuchowskiego Zastêpcy Dyrektora Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Warszawie, z proœb¹ o zajêcie stanowiska w sprawie rozbudowy drogi krajowej
Nr 17, terminu, jak równie¿ koszów realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z pismem*

dnia 22 grudnia 2011 r., znak: GDDKiA O/WA-P.1/400/51/2011, którego kserokopiê za-
³¹czam, zosta³em poinformowany o wydaniu w listopadzie 2010 r. decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej Nr 17, na odcinku od wêz³a
„Lubelska” do granicy województwa lubelskiego (z wy³¹czeniem fragmentu obejmuj¹cego
obwodnicê Garwolina). Powy¿sza decyzja, po rozpatrzeniu odwo³añ i wydaniu w grudniu
2011 r. decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska, sta³a siê ostateczna.
W zwi¹zku z tym, zgodnie ze z³o¿onym zapewnieniem, w najbli¿szym okresie uruchomio-
na zostanie przez Oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie pro-
cedura przetargowa, dotycz¹ca kolejnego etapu przygotowania inwestycji zwi¹zanego
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia.

Informujê równie¿, i¿ zgodnie z wyjaœnieniami przedstawionymi przez Pana Dyrek-
tora Stanis³awa Dmuchowskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
uzyska³a decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach na budowê innego odcinka
drogi krajowej Nr 17 – od miejscowoœci Zakrêt do wêz³a „Lubelska” w Wi¹zownej. Obec-
nie, w celu rozbudowy powy¿szego odcinka drogi krajowej Nr 17 do parametrów drogi
ekspresowej, inwestor podj¹³ prace projektowe.

Mam nadziejê, ¿e w za³¹czonym piœmie znajdzie Pan równie¿ odpowiedzi na pozosta³e py-
tania dotycz¹ce terminów oraz kosztów planowanych inwestycji. Pragnê tak¿e dodaæ, ¿e zarów-
no ja, jak i podlegli mi pracownicy, pozostajemy w ci¹g³ych kontaktach roboczych z przedsta-
wicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dziêki czemu posiadamy niezbêd-
ne informacje dotycz¹ce planowanych inwestycji, co pozwala nam na odpowiednie przygoto-
wanie siê do wszczêcia postêpowañ w sprawie wydania decyzji budowlanych.

Jacek Koz³owski
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OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 2.01.2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2011 r., znak: BPS/DSK-043-05/11,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Henryka Ciocha dotycz¹ce budo-
wy S17 na odc. Zakrêt – Kurów oraz przebudowy ronda w m. Ko³biel, uprzejmie przed-
stawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W listopadzie 2010 r. zosta³a wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œro-
dowiska w Warszawie decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy
drogi krajowej Nr 17 na odcinku od wêz³a „Lubelska” do granicy województwa lubel-
skiego (z wy³¹czeniem odcinka obejmuj¹cego obwodnicê Garwolina), okreœlaj¹ca m.in.
warunki realizacji omawianej inwestycji drogowej. Decyzja ta, w oparciu o decyzjê Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska z grudnia 2011 r., po rozpatrzeniu odwo³añ
od decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach z listopada 2010 r. sta³a siê ostatecz-
na. Na tej podstawie w najbli¿szym okresie zostanie wszczêta procedura zwi¹zana
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjê omawianego przedsiêwziêcia (przy za-
³o¿eniu uzyskania tej decyzji w IV kwartale 2013 r.).

W paŸdzierniku 2007 r. w ramach projektowanej trasy ekspresowej Wschodniej
Obwodnicy Warszawy (WOW), zosta³a wydana decyzja o œrodowiskowych uwarunko-
waniach obejmuj¹ca odcinek drogi krajowej Nr 17 od rejonu drogi krajowej Nr 2 w Za-
krêcie do wêz³a „Lubelska” w Wi¹zownej. Obecnie dla ww. odcinka drogi krajowej Nr 17
prowadzone s¹ prace projektowe na etapie koncepcji programowej, przy za³o¿eniu uzy-
skania decyzji o zezwoleniu na realizacjê dla ww. przedsiêwziêcia w IV kwartale 2013 r.

Zgodnie z przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 25.01.2011 r. „Programem Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015" przedmiotowa inwestycja zwi¹zana z budo-
w¹ drogi ekspresowej S-17 na ww. odcinkach, tj. Zakrêt – wêze³ „Lubelska”, wêze³
„Lubelska” – pocz¹tek obwodnicy Garwolina, koniec obwodnicy Garwolina – Kurów
tj. obejmuj¹cym odcinek do granicy woj. lubelskiego znajduje siê na liœcie zadañ, któ-
rych realizacja przewidywana jest po roku 2013. Przy powy¿szym na wszystkich trzech
ww. odcinkach drogi krajowej Nr 17 rozpoczêcie robót, pod k¹tem jej rozbudowy do pa-
rametrów drogi ekspresowej, planuje siê na I kwarta³ 2014 r.

Szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadañ omawianej inwestycji (brutto):
– odcinek: droga krajowa Nr 2 w Zakrêcie – wêze³ „Lubelska” – 648,33 mln z³,
– odcinek: wêze³ „Lubelska” – pocz¹tek obwodnicy Garwolina – 1 353,47 mln z³

(w tym 295,97 mln z³ obwodnica Ko³bieli d³ugoœci ok. 8 km),
– odcinek: koniec obwodnicy Garwolina – granica woj. lubelskiego – 915,72 mln z³.
W ramach przygotowania omawianej inwestycji, przy ju¿ istniej¹cym podziale na

trzy ww. zadania, nie przewiduje siê wydzielenia do odrêbnego postêpowania odcinka
drogi krajowej Nr 17 w rejonie Ko³bieli. Dotyczy to równie¿ okreœlenia kosztów realiza-
cji tego odcinka. Nie wyklucza to jednak na etapie przygotowania materia³ów przetar-
gowych do realizacji budowy, uwzglêdnienia mo¿liwoœci wydzielenia odcinka drogi
krajowej S-17 na wysokoœci Ko³bieli, pod k¹tem ewentualnego, wyprzedzaj¹cego wyko-
nania, powi¹zania pomiêdzy drog¹ ekspresow¹, a drog¹ krajow¹ Nr 50 w stosunku do
ca³ego odcinka wêze³ „Lubelska” – pocz¹tek obwodnicy Garwolina.

W 2008 r. zosta³o wykonane opracowanie projektowe pn. Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Œrodowiskowe (STEŒ) drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakrêt – Lub-
lin – Zamoœæ – Hrebenne (Lwów) na odcinku: granica województw mazowieckiego i lubel-
skiego – wêze³ „Sielce” (k. Kurowa), które zosta³o zatwierdzone Protoko³em nr 7/2009
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z dnia 22.04.2009 r. z posiedzenia Komisji Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych (KOPI)
przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. W 2009 r. powsta³o opraco-
wanie pn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowe (Etap II) drogi ekspreso-
wej S-17 – Materia³y do uzgodnienia, zawieraj¹ce uzupe³nienia i zmiany wynikaj¹ce
z zapisów ww. protoko³u KOPI. Dla rekomendowanego wariantu D przebiegu projekto-
wanej trasy na ww. odcinku drogi ekspresowej S17 uzyskano decyzjê o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach, wydan¹ przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska
w Lublinie w dniu 18.04.2011 r., znak: WOOŒ.4200.1.1.2011.LP. Z dniem 20.05.2011 r.
decyzja sta³a siê prawomocna. Przeprowadzenie procedury przetargowej planowane
jest na I kwarta³ 2012 r.

Ww. przedsiêwziêcie zosta³o przewidziane do realizacji w ramach Wieloletnich Ram
Finansowych UE na lata 2014–2020 (lista podstawowa). Planowany okres realizacji in-
westycji: marzec 2015 r. – luty 2017 r.

Szacunkowa wartoœæ inwestycji to: 1.385.755,6 tys. z³.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura
Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dostrzegaj¹c znacz¹c¹ rolê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w rozwoju

rynków lokalnych w utrzymywaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu no-
wych miejsc pracy oraz zwiêkszaniu wykorzystywania coraz bardziej zaa-
wansowanych technologii, mo¿na stwierdziæ, ¿e konieczne jest wprowadze-
nie w ustawie zmiany polegaj¹cej na utworzeniu nowego dzia³u administracji
rz¹dowej – do spraw ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Wprowadzenie takiej modyfikacji i powierzenie kierowania tym dzia³em
w³aœciwemu ministrowi bêdzie istotnym narzêdziem wspierania konkretnych
podmiotów gospodarczych oraz poprawi administracyjno-prawne warunki
ich funkcjonowania. Nale¿y podkreœliæ, i¿ takie innowacje s¹ zgodne z kierun-
kami polityki Unii Europejskiej wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o przeanalizowanie przedstawionej pro-
pozycji.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 19.12.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z proœb¹ Prezesa Rady Ministrów, skierowan¹ do Ministra Gospodarki,

w sprawie oœwiadczenia senatora Roberta Dowhana, przekazanego Prezesowi Rady Mi-
nistrów przy piœmie BPS/DSK-043-06/11 z dnia 18 listopada 2011 r., przedstawiam
stanowisko Ministra Gospodarki w przedmiotowej sprawie.

Postulowane przez Pana Senatora utworzenie nowego dzia³u administracji rz¹do-
wej w postaci odrêbnego dzia³u do spraw ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP),
z punktu widzenia resortu gospodarki, wymaga szczegó³owego rozwa¿enia.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym, w istniej¹cym obecnie dziale gospo-
darka zdefiniowano obszary, które ten dzia³ obejmuje. S¹ to, zgodnie z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65 poz. 437 z póŸn. zm.)
m.in.: konkurencyjnoœæ gospodarki, wspó³praca gospodarcza z zagranic¹, w³asnoœæ
przemys³owa, innowacyjnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej, promocja gospodarki polskiej
w kraju i za granic¹ oraz wspó³praca z organizacjami samorz¹du gospodarczego. Art. 9
ust. 2 wyszczególnia kategorie zagadnieñ, bêd¹ce w kompetencji ministra do spraw go-
spodarki, które odnosz¹ siê w sposób bardziej szczegó³owy do zdefiniowanych wczeœ-
niej obszarów, np. kszta³towanie warunków podejmowania i wykonywania dzia³al-
noœci gospodarczej (pkt 1) czy podejmowanie dzia³añ sprzyjaj¹cych wzrostowi konku-
rencyjnoœci oraz innowacyjnoœci gospodarki polskiej (pkt 2). Oznacza to, ¿e w ramach
ww. zagadnieñ Minister Gospodarki prowadzi szereg dzia³añ skierowanych do wszyst-
kich przedsiêbiorców. Jednoczeœnie wiele z instrumentów wsparcia skierowanych jest

42 2. posiedzenie Senatu w dniu 17 listopada 2011 r.



wy³¹cznie do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Wydaje siê zatem, ¿e nie ma potrze-
by tworzenia odrêbnego dzia³u administracji publicznej, który w sposób szczególny
odnosi³by siê do sektora MSP, poniewa¿ mog³oby to doprowadziæ do dublowania siê
kompetencji.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ Minister Gospodarki w pe³ni docenia istotn¹ ro-
lê MSP w budowaniu konkurencyjnej gospodarki, kreowaniu nowych, stabilnych
miejsc pracy oraz zapewnieniu silnego i d³ugotrwa³ego wzrostu gospodarczego. Misj¹
Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej. Z kolei wspieranie przedsiêbiorczoœci, innowacyjnoœci
i konkurencyjnoœci stanowi jeden z priorytetów strategicznych Ministerstwa Gospo-
darki. Oznacza to, ¿e dzia³ania podejmowane w tym obszarze maj¹ na celu stworzenie
bardziej przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego przedsiêbiorstw, przy jedno-
czesnej realizacji zasady „MSP przede wszystkim”, która obliguje projektodawców no-
wych regulacji do uwzglêdniania w pierwszym rzêdzie oddzia³ywania tych projektów na
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Do najwa¿niejszych dzia³añ, jakie prowadzi Minister-
stwo Gospodarki w tym zakresie nale¿¹:

1) poprawa jakoœci istniej¹cego i stanowionego prawa,
2) wprowadzanie systematycznych u³atwieñ w podejmowaniu i prowadzeniu dzia-

³alnoœci gospodarczej,
3) wzmacnianie przyjaznego przedsiêbiorcom systemu otoczenia biznesowego,
4) wzmacnianie postaw innowacyjnych wœród przedsiêbiorców,
5) u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania dzia-

³alnoœci, w tym system funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych, rozwój rynku
funduszy venture capital,

6) wsparcie dla przedsiêbiorców chc¹cych inwestowaæ na rynkach zagranicznych.
Ponadto pragnê zwróciæ uwagê, ¿e obecnie Ministerstwo Gospodarki koñczy pracê

nad przygotowaniem dokumentu strategicznego w obszarze innowacyjnoœci – Strategii
innowacyjnoœci i efektywnoœci gospodarki. G³ównym celem wspomnianego dokumen-
tu jest okreœlenie warunków dla wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
i wspó³pracy. Wœród kierunków dzia³añ zaproponowanych w Strategii, istotnych
z punktu widzenia MSP, nale¿y w szczególnoœci wskazaæ na poprawê systemu regulacji
gospodarczych, uproszczenie oraz zapewnienie spójnoœci i przejrzystoœci systemu da-
nin publicznych, u³atwienie przedsiêbiorstwom dostêpu do kapita³u we wszystkich fa-
zach ich rozwoju, ze szczególnym uwzglêdnieniem kapita³u wysokiego ryzyka i potrzeb
sektora MSP, wzrost innowacyjnoœci polskiej gospodarki, czy wspieranie polskiego
eksportu oraz polskich inwestycji za granic¹.

Jednoczeœnie Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem programu wyko-
nawczego do ww. Strategii. W ramach Programu Rozwoju Przedsiêbiorstw (PRP) opra-
cowana zostanie szczegó³owa koncepcja systemu wsparcia przedsiêbiorstw w Polsce,
ze szczególnym uwzglêdnieniem poprawy ich innowacyjnoœci. Program obejmie zarów-
no usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiêbiorczoœci, jak i ak-
tywne dzia³ania, finansowe i pozafinansowe, na rzecz wzrostu konkurencyjnoœci pol-
skich przedsiêbiorstw. PRP bêdzie równie¿ odnosi³ siê do zapisów unijnej strategii
Europa 2020 oraz bêdzie stanowi³ wk³ad do kszta³tu przysz³ych programów operacyj-
nych na lata 2014–2020 w obszarze przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci. PRP bêdzie
obejmowa³ przede wszystkim instrumenty skierowane do sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Gospodarki planuje podjêcie dzia-
³añ zmierzaj¹cych do zbudowania na poziomie krajowym systemu wspierania przed-
siêbiorców znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji finansowej. Za³o¿enia do budowy tego
systemu znalaz³y siê w projekcie dokumentu pt. „Kierunki przeciwdzia³ania upad³oœci
przedsiêbiorstw oraz polityka drugiej szansy”. Po raz pierwszy dokument na szczeblu
rz¹dowym odnosi siê w sposób kompleksowy do problematyki zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem w sytuacji kryzysowej oraz zagadnieñ zwi¹zanych z upad³oœci¹ przedsiê-
biorstw. Jednoczeœnie, równie¿ po raz pierwszy, pojawia siê w nim polityka drugiej
szansy jako niezbêdny element polityki przedsiêbiorczoœci, prowadzonej przez pañ-
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stwo, co jest o tyle istotne, ¿e dotychczasowa polityka pañstwa na rzecz przedsiêbior-
czoœci nie uwzglêdnia³a w wystarczaj¹cym stopniu potrzeby wsparcia wartoœciowych
przedsiêbiorstw pozostaj¹cych w niestabilnej sytuacji finansowo-ekonomicznej. Na
obecnym etapie prac nad dokumentem, którego g³ównym celem jest zwiêkszenie prze-
¿ywalnoœci przedsiêbiorstw, zidentyfikowano g³ówne kierunki, w jakich nastêpnie bê-
d¹ projektowane konkretne dzia³ania:

1) skuteczne zastosowanie instrumentów prewencyjnych wobec trudnoœci w prowa-
dzeniu dzia³alnoœci gospodarczej,

2) upowszechnienie stosowania narzêdzi prawnych s³u¿¹cych ochronie i restruktu-
ryzacji dzia³alnoœci gospodarczej a w szczególnoœci prawa naprawczego,

3) zapewnienia efektywnego wykorzystania prawa upad³oœciowego – jako narzêdzia
ratowania, restrukturyzacji, i sprawnej (lecz tylko w ostatecznoœci) likwidacji za-
sobów przedsiêbiorstwa,

4) stworzenie warunków do ponownego podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej
przez przedsiêbiorców, którzy doœwiadczyli bankructwa.

Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ w 2011 r. wprowadzono szereg zmian, które mog¹ siê
przyczyniæ do wzrostu liczby i rozwoju istniej¹cych przedsiêbiorstw. Do najwa¿niej-
szych z nich nale¿¹ uchwalone przez Sejm RP dwie ustawy deregulacyjne, których pro-
jekty zosta³y przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Pierwsza z ww. ustaw,
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, uchwalona
w dniu 25 marca 2011 r., wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 2011 r. Jej najistotniejszymi
efektami s¹: wprowadzenie mo¿liwoœci sk³adania oœwiadczeñ przez obywateli i przed-
siêbiorców w miejsce zaœwiadczeñ wymaganych przez ró¿ne urzêdy; rezygnacja z nie-
których zezwoleñ i rejestrów dzia³alnoœci regulowanej; mo¿liwoœæ przekszta³cenia
spó³dzielni pracy w spó³kê prawa handlowego. Szczególnie wa¿ne w tej regulacji jest
rozpoczêcie wprowadzania kultury oœwiadczeñ, jako elementu w budowaniu kapita³u
zaufania spo³ecznego, który w Polsce nie osi¹gn¹³ jeszcze zadowalaj¹cego poziomu.

Druga ustawa deregulacyjna o redukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przed-
siêbiorców uchwalona 16 wrzeœnia 2011 r., wejdzie, w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2012 r.
i odnosi siê przede wszystkim do dzia³añ zmniejszaj¹cych koszty ponoszone przez
przedsiêbiorców i ograniczaj¹cych obowi¹zki informacyjne. Ustawa uwzglêdniaj¹c po-
stulaty zg³aszane przez organizacje gospodarcze wprowadza m.in. nastêpuj¹ce zmiany:

1) likwiduje Monitor Polski B i w konsekwencji zwalnia przedsiêbiorców z kosztow-
nego obowi¹zku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (obecny
koszt to ok. 750 z³ za stronê),

2) skraca z 10 do 5 lat okres przedawnienia nale¿noœci z tytu³u sk³adek do ZUS
i KRUS,

3) umo¿liwia stosowania procedur uproszczonych z zakresu prawa celnego do wyro-
bów akcyzowych,

4) zobowi¹zuje Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatko-
wych na wniosek podatników.

W chwili obecnej prowadzone s¹ prace nad trzeci¹ ustaw¹ deregulacyjna, która
swoim zakresem ma obj¹æ m.in. kwestiê pozwoleñ na budowê.

Dodatkowo, nowym rozwi¹zaniem, którego celem jest u³atwienie przedsiêbiorcom
prowadzenia, ale przede wszystkim rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej, jest funk-
cjonuj¹cy od 1 lipca 2011 r. system Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej (CEIDG), zmieniony nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, prowadzony przez Ministra Gospodarki. System ten umo¿liwia osobom fizycz-
nym zarejestrowanie firmy za pomoc¹ formularza elektronicznego. T¹ drog¹
przedsiêbiorcy mog¹ te¿ zawiesiæ, wznowiæ, wyrejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
a tak¿e uzupe³niaæ i aktualizowaæ swoje dane w ewidencji. Do koñca paŸdziernika
2011 r. 80 tysiêcy osób zarejestrowa³o dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przesy³aj¹c zg³oszenie
do CEIDG.

Dzia³ania Ministerstwa Gospodarki realizowane w ramach polityki na rzecz ma³ych
i œrednich przedsiêbiorców s¹ uzupe³niane poprzez politykê prowadzon¹ na poziomie
Unii Europejskiej. Kluczow¹ inicjatyw¹ okreœlaj¹c¹ ramy polityki wobec sektora MSP
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na szczeblu wspólnotowym jest „Small Business Act for Europe” (SBA), opublikowany
w 2008 r. Integruj¹c dotychczasowe instrumenty wsparcia, program ten wskazuje jed-
noczeœnie 10 obszarów tematycznych i nakreœla g³ówne kierunki dzia³añ na rzecz mi-
kro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, zarówno na szczeblu europejskim, jak i po-
szczególnych pañstw cz³onkowskich. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za
koordynacjê wdra¿ania postanowieñ SBA jest Minister Gospodarki.

W 2011 r. dokonano przegl¹du dzia³añ przedstawionych w SBA. Jedn¹ z najistot-
niejszych, nowych propozycji zawartych w Przegl¹dzie by³o powo³anie sieci krajowych
Pe³nomocników ds. MSP. Na poziomie europejskim Pe³nomocnik ma byæ ³¹cznikiem
struktur wspólnotowych z przedstawicielami poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
Na poziomie krajowym jego g³ównym zadaniem jest zapewnienie efektywnego dialogu
pomiêdzy administracj¹ a sektorem MSP, przede wszystkim poprzez monitorowanie
polityk i dzia³añ maj¹cych wp³yw na przedsiêbiorców, a tak¿e przyczynianie siê do re-
dukcji nadmiernych obci¹¿eñ administracyjnych. Ponadto zadania Pe³nomocnika obej-
muj¹ m.in. regularne informowanie przedstawicieli MSP o nowych, istotnych inicjaty-
wach legislacyjnych, proponowanie nowych rozwi¹zañ w zakresie polityki przedsiê-
biorczoœci oraz uproszczenie dostêpu MSP do informacji nt. ró¿nych programów
i inicjatyw wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ. Polski Pe³nomocnik ds. MSP funkcjonuje
w strukturze Ministerstwa Gospodarki w randze Podsekretarza Stanu.

Dialog pañstwa zarówno z ogó³em obywateli, jak i z poszczególnymi grupami spo³ecz-
nymi wp³ywa na przebieg procesów gospodarczych. Po pierwsze, dziêki niemu
wzmacniane s¹ instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego, niezbêdne dla sprawnego
funkcjonowania demokracji. Po drugie, anga¿uj¹c spo³eczeñstwo w formu³owanie ce-
lów polityki gospodarczej, zapewnia siê szersze poparcie dla podejmowanych decyzji.
Proces ten stwarza obywatelom szansê na kszta³towanie prawa i przyjmowanie roz-
wi¹zañ zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami spo³ecznymi. Wychodz¹c z tego za³o¿e-
nia Ministerstwo Gospodarki pracuje obecnie nad systemem konsultacji on-line,
którego g³ównym za³o¿eniem jest umo¿liwienie przedsiêbiorcom wiêkszego uczestnic-
twa w tworzeniu przyjaznych regulacji prawnych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, pragnê zaznaczyæ, i¿ podnoszona przez pana senatora
Roberta Dowhana rola sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw znajduje pe³ne od-
zwierciedlenie w polityce i dzia³aniach podejmowanych przez Ministra Gospodarki. Jed-
noczeœnie chcê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Gospodarki jest otwarte na wszelkie propo-
zycje, które mog¹ usprawniæ zarówno proces wspierania polskich przedsiêbiorców po-
przez bezpoœrednie dzia³ania administracji publicznej, jak równie¿ zapewniæ
efektywny dialog pomiêdzy przedsiêbiorcami a administracj¹ publiczn¹.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wydarzeniami, które mia³y miejsce w Warszawie w Œwiêto

Niepodleg³oœci, jestem przekonany o koniecznoœci zmian w prawie odnoœnie
do zwiêkszenia odpowiedzialnoœci organizatorów zgromadzeñ i manifestacji
za szkody. Nowelizacja powinna nak³adaæ na organizatorów zgromadzeñ
obowi¹zki analogiczne jak w przypadku organizatorów imprez masowych,
a w szczególnoœci obowi¹zek:

1) zapewnienia bezpieczeñstwa osobom uczestnicz¹cym w zgromadze-
niu poprzez zapewnienie profesjonalnej s³u¿by porz¹dkowej i informacyjnej,
w liczbie uzale¿nionej od liczby uczestników zgromadzenia, w celu nale¿ytej
ochrony osób i mienia;

2) ochrony porz¹dku publicznego;
3) zabezpieczenia pod wzglêdem medycznym, w tym zabezpieczenia

w miejscu zgromadzenia odpowiedniej liczby lekarzy i karetek;
4) zakazu zas³aniania twarzy.
Niezbêdn¹ czynnoœci¹ powinno byæ wprowadzenie obowi¹zku uzyski-

wania akredytacji przez fotoreporterów i przedstawicieli mediów dokumentu-
j¹cych przebieg zgromadzeñ oraz obowi¹zku oznakowania uprawnionych
dziennikarzy w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê (na przyk³ad wymóg po-
siadania identyfikatorów oraz kamizelek odblaskowych). Brak obowi¹zku
identyfikacji powy¿szych osób w czasie zgromadzenia dezorganizuje dzia³a-
nia s³u¿b porz¹dkowych i uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia ustalenie, kto
jest uczestnikiem zgromadzenia, a kto osob¹ postronn¹.

Konieczne jest wprowadzenie zakazu u¿ywania materia³ów pirotechnicz-
nych w miejscu zgromadzenia (z wyj¹tkiem dni 31.12 i 1.01 – Sylwestra i Nowe-
go Roku). Wykorzystanie materia³ów pirotechnicznych przez organizatora
zgromadzenia powinno byæ dozwolone pod warunkiem uprzedniego zawiado-
mienia i uzyskania zgody na wykonanie pokazu przez wyspecjalizowan¹ firmê.

Postulujê równie¿, aby zaostrzyæ kary za bezprawne czyny pope³nione
w czasie zgromadzeñ, co przyczyni siê do wzmocnienia funkcji prewencyjnej
œrodków karnych i czêœciowo powstrzyma potencjalnych sprawców przed
pope³nieniem czynu zabronionego.

D¹¿enie do zwiêkszenia bezpieczeñstwa zgromadzeñ oraz zapobiegania
wszelkim aktom chuligañstwa i wandalizmu powinno byæ jednym z wa¿niej-
szych celów dla wszystkich uczestników procesu legislacyjnego. Wed³ug mo-
jej oceny zaproponowane powy¿ej dzia³ania le¿¹ w interesie publicznym i nie
naruszaj¹ wolnoœci zgromadzeñ zagwarantowanej w art. 57 Konstytucji RP.

Wnoszê o przy³¹czenie siê do wniosku i wszczêcie postêpowania w spra-
wie zg³oszonej inicjatywy.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 grudnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 listopada 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-07/11) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Roberta Do-
whana podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 roku w sprawie ko-
niecznoœci zmian w przepisach dotycz¹cych zgromadzeñ publicznych, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zwróciæ uwagê, i¿ inicjatywê w kwestii wprowadzenia zmian do
ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297,
z póŸn. zm.) przedstawi³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 35).

Wskazany projekt przewiduje wprowadzenie zakazu uczestnictwa w zgromadzeniu
osób, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wygl¹du
nie jest mo¿liwe, dopuszczaj¹c jednak¿e stosowanie œrodków uniemo¿liwiaj¹cych
identyfikacjê uczestnika zgromadzenia, gdy takie œrodki bêd¹ zwi¹zane z celem zgro-
madzenia i organizator zgromadzenia w zawiadomieniu poinformuje o planowanym
udziale w nim ww. osób.

Projektowana ustawa wprowadza równie¿ zakaz uczestniczenia w zgromadzeniach
osób posiadaj¹cych przy sobie wyroby pirotechniczne oraz materia³y po¿arowo niebez-
pieczne, których u¿ywanie podczas zgromadzenia, w sytuacji gdy brak jest mo¿liwoœci
przestrzegania niezbêdnych wymogów bezpieczeñstwa, mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
¿ycia lub zdrowia.

Ponadto, ww. projekt w dodawanym rozdziale 2a wprowadza przepisy karne, które
przewiduj¹ kary grzywny – z tytu³u niewykonania przez przewodnicz¹cego ci¹¿¹cych
na nim obowi¹zków wynikaj¹cych z potrzeby utrzymania lub przywrócenia pokojowe-
go przebiegu zgromadzenia oraz z tytu³u niewykonania przez inne osoby poleceñ prze-
wodnicz¹cego podejmowanych w ramach ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków.

Reasumuj¹c zauwa¿yæ nale¿y, ¿e propozycje przedstawione w projekcie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej realizuj¹ w du¿ej mierze postulaty zawarte w wyst¹pieniu.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Piotr Stachañczyk
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

4 listopada bie¿¹cego roku na Uniwersytecie w Daugavpils na £otwie
odby³a siê podnios³a uroczystoœæ z okazji dziewiêædziesiêciolecia istnienia tej
uczelni.

Daugavpils to miasto szczególnie zwi¹zane z Polsk¹, i to zarówno w prze-
sz³oœci, jak i wspó³czeœnie. Prawa miejskie zosta³y mu nadane przez króla
Stefana Batorego. Miasto by³o stolic¹ polskich Inflant. 3 stycznia 1920 r. zo-
sta³o ono oswobodzone od bolszewików przez wojska polskie dowodzone
przez genera³a Edwarda Rydza-Œmig³ego. W latach trzydziestych XX wieku
mieszkaj¹cy tam Polacy z w³asnych prywatnych œrodków zakupili Dom Pol-
ski, obecnie uzyskano równie¿ prawo w³asnoœci gruntu. W Daugavpils 15%
mieszkañców to Polacy i jest ich tylu, ilu mieszkaj¹cych tam £otyszy.

Polacy mieszkaj¹cy w tym mieœcie maj¹ bardzo dobre warunki do promo-
wania kultury polskiej. Uniwersytet w Daugavpils posiada Wydzia³ Filologii
Polskiej, co szczególnie ceni¹ sobie Polacy. Uniwersytet utrzymuje kontakty
naukowe z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, uniwersytetem toruñskim,
Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego.

Podczas bardzo podnios³ej i uroczystej gali, jaka mia³a miejsce w teatrze
w Daugavpils, gratulacje i ¿yczenia sk³ada³o uniwersytetowi bardzo wielu
goœci, wœród których szczególnie uwidocznieni byli przedstawiciele placówek
dyplomatycznych akredytowanych na £otwie, to jest ambasador Francji,
konsul Bia³orusi i konsul Federacji Rosyjskiej. By³em bardzo zaskoczony, ¿e
nie by³ obecny ¿aden przedstawiciel polskiej placówki dyplomatycznej. Nie
zauwa¿y³em te¿, aby przywo³ywano jakiœ list gratulacyjny od polskiej pla-
cówki dyplomatycznej. Dowiedzia³em siê, ¿e zaproszenie na tê uroczystoœæ
zosta³o wys³ane do ambasady polskiej.

Jestem zaskoczony zaistnia³¹ sytuacj¹, podobnie jak wielu Polaków,
z którymi rozmawia³em, i proszê o poinformowanie, dlaczego w momencie tak
wa¿nym dla Polaków z Daugavpils zabrak³o przedstawiciela pañstwa pol-
skiego. Proszê te¿ o poinformowanie, czy ambasada polska zamierza doceniæ
dziewiêædziesiêciolecie uniwersytetu, a je¿eli tak, to w jaki sposób to zrobi.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Gogacza (pismo nr BPS/DSK-

-043-08/11 z 18 listopada br.) z³o¿one podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 lis-
topada br., uprzejmie informujê.

Nieobecnoœæ przedstawicieli Ambasady na uroczystoœciach 90. rocznicy Uniwersy-
tetu w Daugavpils by³a spowodowana faktem, i¿ w tym samym czasie w Rydze trwa³a
konferencja zorganizowana przez Ambasadê RP we wspó³pracy z placówkami Francji
i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej poœwiêcona wspó³pracy ekonomicznej
w regionie ba³tyckim. Konferencja, bêd¹ca jednym z kluczowych – na terenie £otwy –
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wydarzeñ zwi¹zanych z Prezydencj¹ Polski w Radzie UE, wywo³a³a na tyle du¿e zainte-
resowanie i nap³yw goœci z Polski i Europy, ¿e w jej prowadzenie i obs³ugê by³a zaanga-
¿owana znaczna czêœæ pracowników placówki. Rektor Uniwersytetu w Daugavpils
zosta³ przez Ambasadora RP uprzedzony o nieobecnoœci przedstawicieli placówki na
uroczystoœci jubileuszowej z uwagi na ww. konflikt terminów.

Pragnê ponadto zwróciæ uwagê, ¿e Ambasada utrzymuje bardzo dobre i intensywne
kontakty z Uniwersytetem w Daugavpils, a uczelnia wykazuje du¿e zainteresowanie
utrzymywaniem kontaktów naukowych i studenckich z Polsk¹. Od 1990 roku na Uni-
wersytecie istnieje mo¿liwoœæ nauczania jêzyka polskiego. W 2010 roku na bazie Ka-
tedry Rusycystyki i Slawistyki powsta³o (m.in. dziêki wsparciu placówki) Centrum
Jêzyka i Kultury Polskiej. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku
„filologia polska z drugim jêzykiem obcym” oraz „filologia angielska/niemiecka z jêzy-
kiem polskim”, studia drugiego stopnia (magisterskie) „t³umacz” oraz studia uzu-
pe³niaj¹ce „nauczyciel jêzyka polskiego”, a tak¿e studia o specjalnoœci filologia
angielska/niemiecka z drugim jêzykiem polskim. Placówka obejmuje patronatem wy-
darzenia naukowe, m.in. miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ „Polsko-ba³tyckie
zwi¹zki kulturowe”, wspiera te¿ projekty zg³oszone przez samych studentów –
np. w paŸdzierniku i listopadzie br. odby³y siê uroczystoœci poœwiêcone obchodom Ro-
ku Mi³osza, projekcja filmu „Dolina Issy”, cykl wyk³adów prof. K. Zajasa, konkurs wie-
dzy o Polsce: Co? Gdzie? Kiedy? skierowany do absolwentów szkó³ miasta Daugavpils.
W paŸdzierniku br. Ambasador RP J. M. Nowakowski spotka³ siê z w³adzami uczelni
(Prorektor Irena Kamiñska, Kierownik Katedry Rusycystyki i Slawistyki Anna Stankie-
wicz) i wyg³osi³ wyk³ad dotycz¹cy relacji Polski i £otwy na przestrzeni wieków. Rektor
Uniwersytetu w Daugavpils jest czêstym goœciem Ambasady i uczestniczy w imprezach
przez ni¹ organizowanych.

Reasumuj¹c: Ambasada dok³ada wszelkich starañ, aby pielêgnowaæ i umacniaæ
kontakty z Uniwersytetem w Daugavpils realizuj¹c inicjatywy po¿yteczne zarówno
z punktu widzenia uczelni, jak i promocji jêzyka polskiego i polskiej kultury.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej szóstej, siódmej i ósmej kadencji

oraz pierwszy rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
w pe³ni popieram wniosek profesorów Olhy i Serhiya V. oraz ich synów Ole-
ksandra i Sergiya o nadanie obywatelstwa polskiego.

Ostatnie cztery lata utwierdzi³y mnie w pe³nym przekonaniu, ¿e rekomen-
dacje z³o¿one w 2007 r. profesorom V. w sprawie ich aplikacji o nadanie pol-
skiego obywatelstwa by³y jak najbardziej w³aœciwe. Nadal wiêc popieram ich
wniosek w tej sprawie.

Profesorowie Olha i Serhiy V. s¹ wybitnymi uczonymi. Na Uniwersytecie
Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie zaliczani s¹ do przoduj¹cych badaczy
oraz nauczycieli akademickich maj¹cych wysokie przygotowanie merytorycz-
ne. Ich dalsze zatrudnienie warunkuje funkcjonowanie kierunków „politologia”
i „bezpieczeñstwo narodowe”. Dlatego te¿ ich dalsza obecnoœæ na uczelni jest
nie tylko bardzo po¿¹dana, lecz wrêcz niezbêdna. Poza tym ich aktywnoœæ jest
niezmiernie wa¿na dla regionu warmiñsko-mazurskiego.

Syn Oleksandr (ur. 1983 r.) ukoñczy³ studia magisterskie na Uniwersyte-
cie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, a obecnie finalizuje rozprawê doktor-
sk¹ z zakresu ekonomii na tej uczelni. Podj¹³ te¿ pracê dydaktyczn¹. Z kolei
syn Sergiy (ur. 2002 r.) prawie ca³e ¿ycie spêdzi³ w Polsce, a obecnie uczêsz-
cza do drugiej klasy szko³y podstawowej. Obaj synowie czuj¹ siê Polakami.

Chcia³bym te¿ podkreœliæ, i¿ rodzina V. nie mo¿e zrzec siê obywatelstwa
ukraiñskiego z powodów technicznych, a nie z w³asnej woli.

Nadanie pañstwu V. obywatelstwa polskiego utrwali ich zwi¹zek z na-
sz¹ ojczyzn¹.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
SZEFA KANCELARII
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 22 grudnia 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Oœwiadczenia z³o¿o-

nego przez Senatora RP Ryszarda Góreckiego podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 listopada 2011 r. uprzejmie informujê, i¿ oœwiadczenie Pana Senatora dotycz¹ce
nadania obywatelstwa polskiego pañstwu Olhe i Serhieyowi V. oraz ich synom zostanie
do³¹czone – jako wyraz poparcia dla ich wniosków – do akt sprawy w Kancelarii Prezy-
denta RP.

£¹czê uk³ony

Jacek Micha³owski

50 2. posiedzenie Senatu w dniu 17 listopada 2011 r.



Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Jedn¹ z licz¹cych siê ga³êzi gospodarczych w naszym kraju jest przemys³

okreœlany jako przemys³ lekki. Obejmuje on ró¿ne rodzaje produkcji w³ókien-
niczej, przetwórstwo materia³ów w³ókienniczych, tkanin i dzianin, produkcjê
przêdz, garbowanie skór oraz wytwarzanie gotowych wyrobów konsumenc-
kich – s¹ to zarówno wyroby odzie¿owe, jak i obuwie czy galanteria. Prze-
mys³ ten w du¿ym stopniu zrestrukturyzowa³ siê i dostosowa³ do istniej¹cych
realiów gospodarczych. Aktualnie cech¹ charakterystyczn¹ produkcji, zarów-
no w³ókienniczo-odzie¿owej, jak i obuwniczo-galanteryjnej, jest doœæ znaczne
rozproszenie. Znakomita wiêkszoœæ produkcji pochodzi z przedsiêbiorstw mi-
kro i ma³ych. W skali kraju zatrudniaj¹ one ponad 200 tysiêcy osób.

W obecnej sytuacji realizacja polityki dotycz¹cej gospodarki opartej na
wiedzy znajduje istotny odzew wœród przedsiêbiorców bran¿y w³ókien-
niczo-odzie¿owej i obuwniczej. Rozumiej¹ oni, ¿e innowacja i nowoczesnoœæ
produkcji to jedne z istotnych metod wsparcia pozycji rynkowej. Bardzo wa¿-
n¹ rolê w innowacyjnym wspieraniu przedsiêbiorstw tej bran¿y odgrywaj¹
w³aœnie instytuty badawcze. Instytuty dzia³aj¹ce w obszarze przemys³u lek-
kiego zosta³y zrestrukturyzowane i skonsolidowane. Takie jednostki jak In-
stytut W³ókiennictwa czy Instytut Przemys³u Skórzanego w £odzi stanowi¹
czêsto jedyne w kraju oœrodki zaplecza. Kadra i zaplecze aparaturowe tych
placówek nastawione s¹ na wspó³pracê z przemys³em, zw³aszcza z sektorem
MŒP, na rozwi¹zywanie jego problemów, na pe³nienie roli pompy ss¹co-
-t³ocz¹cej, przekazuj¹cej informacje i rozwi¹zania technologiczne – w³asne
oraz pochodz¹ce z oœrodków zajmuj¹cych siê czyst¹ nauk¹, bezpoœrednio do
przemys³u. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kadra instytutów badawczych poprzez czê-
sty udzia³ w pracach komitetów technicznych PKN ma wp³yw na kszta³t do-
kumentów normalizacyjnych powstaj¹cych w UE, a nastêpnie wdra¿anych
tak¿e w naszej gospodarce.

W œwietle przedstawionej roli instytutów badawczych zapisy znajdu-
j¹ce siê w propozycji kryteriów przyznawania kategorii naukowej budz¹
niepokój. Szczególnie proszê o ponown¹ analizê zapisów dotycz¹cych
osi¹gniêæ naukowych i twórczych oraz potencja³u naukowego. W zapisie do-
tycz¹cym osi¹gniêæ naukowych du¿y nacisk po³o¿ono na publikowanie wy-
ników prac w formie monografii w jêzykach kongresowych w czasopismach
z listy filadelfijskiej, o wysokim wspó³czynniku IF. Jest oczywiœcie s³uszne
i celowe motywowanie pracowników naukowych jednostki badawczej do
publikowania wyników swych prac, ale w przypadku jednostek bran¿o-
wych, œciœle zwi¹zanych z przemys³em bardziej celowe jest premiowanie
publikacji „in¿ynierskich”, skierowanych bezpoœrednio do kadry technicznej
sektora MŒP. Ze wzglêdu na realn¹ znajomoœæ jêzyków obcych w przemyœle
publikacje takie powinny byæ pisane w jêzyku polskim i zamieszczane w ogól-
nodostêpnych periodykach bran¿owych, oczywiœcie znajduj¹cych siê na li-
œcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, jak np. „Przegl¹d
W³ókienniczy”, lub w tematycznych wydawnictwach w³asnych instytutów
badawczych.

W zapisie dotycz¹cym potencja³u naukowego parametrem przyno-
sz¹cym punkty jednostce jest jedynie liczba zatrudnionych profesorów i do-
ktorów habilitowanych. Nie uwzglêdniono tu pracowników ze stopniem
naukowym doktora, a tymczasem w naukach technicznych œciœle zwi¹za-
nych z przemys³em lekkim, rozproszonym i dzia³aj¹cym g³ównie w oparciu
o sektor MŒP, pracownicy z tytu³em doktora cechuj¹ siê znakomit¹ wydajno-
œci¹ naukow¹.

Zdecydowanie zbyt nisko co do wartoœci punktowej oceniono prowadze-
nie przez jednostkê laboratoriów akredytowanych i oœrodków certyfikacji.
Dla przemys³ów produkuj¹cych dobra konsumenckie mo¿liwoœæ oparcia siê
na wynikach badañ laboratoriów o potwierdzonych kompetencjach i uzyska-
nia certyfikatów potwierdzaj¹cych jakoœæ produkcji oraz zgodnoœæ z obo-
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wi¹zuj¹cymi normami jest wa¿nym elementem gry rynkowej, umo¿li-
wiaj¹cym skuteczne konkurowanie z producentami zdobywaj¹cymi rynki nie
jakoœci¹, a nisk¹ cen¹ uzyskan¹ dziêki niskim kosztom produkcji.

Proszê o rozwa¿enie przedstawionej argumentacji i skorygowanie rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego kategoryzacji instytutów badawczych.

Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 grudnia 2011 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie nr BPS/DSK-043-10/11 z dnia 18 listopa-

da 2011 r. oœwiadczenie z³o¿one podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada
2011 r. przez Pana Senatora Macieja Grubskiego pragnê przede wszystkim podziêko-
waæ za przybli¿enie aktualnych zagadnieñ dotycz¹cych zaplecza badawczego przemys-
³u lekkiego. Z satysfakcj¹ odnotowujê, ¿e w bran¿ach w³ókienniczo-odzie¿owej
i obuwniczo-galanteryjnej pomyœlnie przebiega realizacja polityki dotycz¹cej gospodar-
ki opartej na wiedzy.

Nowym narzêdziem realizacji polityki naukowej pañstwa jest ustawa z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z póŸn. zm.)
wchodz¹ca w sk³ad pakietu ustaw reformuj¹cych naukê. Projekt rozporz¹dzenia
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania jednostkom naukowym kategorii naukowej,
do wydania którego obliguje i upowa¿nia art. 44 ust. 2 powy¿szej ustawy, zosta³ opub-
likowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa oraz
skierowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych. Wszystkie na-
p³ywaj¹ce uwagi s¹ skrzêtnie rejestrowane i poddawane analizie pod k¹tem mo¿liwoœci
ich uwzglêdnienia w finalnym tekœcie rozporz¹dzenia.

Oœwiadczenie Pana Senatora wpisuje siê w nurt uwag wyra¿aj¹cych troskê o w³a-
œciw¹ ocenê dzia³alnoœci instytutów badawczych, uwzglêdniaj¹c¹ rolê, jak¹ pe³ni¹
w pañstwie tego rodzaju jednostki naukowe oraz specyfikê dzia³ów gospodarki, na po-
trzeby których instytuty prowadz¹ badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ustawa o zasadach finansowania nauki stanowi, ¿e para-
metry i kryteria oceny jednostek naukowych s¹ dostosowane do specyfiki ka¿dej z grup
dziedzin nauki okreœlonych w ustawie, a nie do poszczególnych ga³êzi przemys³u.

Wœród szczegó³owych kryteriów kompleksowej oceny dzia³alnoœci naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych ustawa w art. 42 ust. 5 wskazuje w pierw-
szej kolejnoœci publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowa-
nych wydawnictwach oraz monografie naukowe. Zastosowanie tych kryteriów jest
wiêc konieczne i w pe³ni uprawnione.

Przy opracowaniu tekstu rozporz¹dzenia wykorzystany zosta³ projekt szczegó³o-
wych parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych, przygotowany przez Komi-
tet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy. Projekt
ten uwzglêdnia wymagania ustawowe w zakresie kryteriów kompleksowej oceny dzia-
³alnoœci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Mimo to, jak za-
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znaczy³am wy¿ej, wszystkie nap³ywaj¹ce uwagi do projektu rozporz¹dzenia s¹
szczegó³owo rozpatrywane.

Propozycje wprowadzenia zmian w projekcie rozporz¹dzenia zg³osi³ tak¿e Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dwie ze zg³oszonych przez Komitet autopoprawek
dotycz¹ parametrów oceny wskazanych przez Pana Senatora. Chodzi o liczbê profeso-
rów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w jednostce naukowej stosowan¹ jako
parametr oceny potencja³u naukowego jednostki oraz o liczbê punktów, jak¹ jedno-
stka naukowa bêdzie mog³a otrzymaæ z tytu³u posiadania laboratoriów akredytowa-
nych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pozostaje mi wyraziæ wdziêcznoœæ za pomoc w optymalizowaniu regulacji, jakie po-
winny byæ zawarte w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym oceny i kategoryzacji jednostek nau-
kowych, przez ukazanie znaczenia tych regulacji w skali jednej z kluczowych ga³êzi
przemys³u krajowego.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W trybie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-

tora uprzejmie proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Jakie instrukcje negocjacyjne otrzymali od Rady Ministrów lub ministra

gospodarki negocjatorzy aneksu do kontraktu na dostawy gazu ziemnego do
Polski, zawartego przez rz¹d Donalda Tuska 29 paŸdziernika 2010 r.? Czy
instrukcje przewidywa³y przed³u¿enie horyzontu dostaw do 2037 r.? Co spo-
wodowa³o ostateczne skrócenie tego terminu do 2022 r.?

Dlaczego zawarte w wyniku umowy miêdzyrz¹dowej porozumienia han-
dlowe na szczeblu korporacyjnym miêdzy polskim PGNiG a rosyjskim Gaz-
promem nie dotyczy³y zmiany formu³y cenowej, skoro uzgodniono
zwiêkszenie dostaw o 2 miliardy m3 rocznie? Dlaczego PGNiG zrezygnowa³o
z wieloletnich, zaleg³ych op³at za tranzyt gazu gazoci¹giem jamalskim? Ile
wynosi³y te zaleg³oœci? Jak¹ ustalono now¹ stawkê za tranzyt? Czy wed³ug
Pana Premiera kontrakt PGNiG na zakup 550 milionów m3 rosyjskiego surow-
ca od szwajcarskiego poœrednika, firmy Vitol, zawarty 13 maja 2011 r., ma
uzasadnienie ekonomiczne przy cenie 500 USD za 1 tysi¹c m3? Jakie s¹ plany
wykorzystania nadwy¿ki gazu w momencie uruchomienia gazoportu w Œwi-
noujœciu w 2014 r.? Na ile miliardów metrów szeœciennych Ministerstwo Go-
spodarki szacuje tak¹ nadwy¿kê?

Uprzejmie proszê o piln¹ odpowiedŸ w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-11/11),

przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Kar-
czewskiego na drugim Posiedzeniu Senatu w dniu 17 listopada 2011 r., przedstawiam
poni¿sze informacje w sprawie poruszonej przez Pana Senatora. Jednoczeœnie infor-
mujê, ¿e odpowiedŸ na interpelacjê zosta³a przygotowana z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e negocjacje ze stron¹ rosyjsk¹ prowadzone by³y
na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach miêdzyna-
rodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z póŸn. zm.), Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach
miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 981) oraz regulacji wewnêtrznych Ministerstwa
Gospodarki. Zespó³ negocjacyjny pod przewodnictwem Ministra Gospodarki zajmowa³
siê przede wszystkim prowadzeniem rozmów w zakresie wielkoœci dostaw gazu, a nego-
cjacje aneksu do kontraktu jamalskiego prowadzone by³y równolegle na szczeblu kor-
poracyjnym.
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Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora dotycz¹cego instrukcji negocjacyjnych in-
formujê, ¿e dokumenty te maj¹ charakter niejawny. Niemniej jednak nale¿y podkreœ-
liæ, ¿e w pocz¹tkowej fazie negocjacji ze stron¹ rosyjsk¹ w sprawie dostaw gazu
ziemnego do Polski rozwa¿any by³ scenariusz przed³u¿enia horyzontu czasowego do-
staw gazu do 2037 r. Warto dodaæ, ¿e 15–20-letni horyzont czasowy w kontraktach na
dostawy gazu w Europie nale¿y zaliczyæ do standardów, czego przyk³adem mo¿e byæ:
w³oska ENI (do 2035 r.), niemieckie E.ON (do 2035 r.) i VNG (do 2031 r.). Ostatecznie
zdecydowano nie zmieniaæ obowi¹zuj¹cego wówczas Protoko³u dodatkowego do Poro-
zumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o bu-
dowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej,
z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 12 lutego 2003 r., który
przewiduje realizacjê dostaw gazu do 2022 r. Do najwa¿niejszych argumentów prze-
mawiaj¹cych za utrzymaniem terminu 2022 r. dla dostaw gazu ziemnego z kierunku
wschodniego nale¿y zaliczyæ:

·dynamiczne zmiany na œwiatowym rynku gazu ziemnego – wzrost pozyskania gazu
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Ameryce Pó³nocnej,

· rozwój rynku gazu skroplonego LNG,
·zmianê relacji cenowych na europejskim rynku gazu ziemnego w latach 2009–2010,

(ceny gazu w ramach kontraktów spot by³y konkurencyjne wobec cen gazu w ra-
mach kontraktów d³ugoterminowych, które s¹ uzale¿nione od notowañ produk-
tów ropopochodnych).

Powy¿sze globalne tendencje z rynku gazu prze³o¿y³y siê na rynek gazu ziemnego
w Polsce – realizacja inwestycji w zakresie budowy terminala LNG w Œwinoujœciu oraz
intensywne prace poszukiwawcze gazu w z³o¿ach niekonwencjonalnych.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora dotycz¹cego braku zmiany formu³y ceno-
wej gazu w zakoñczonych w dniu 29 paŸdziernika 2010 r. negocjacjach, uprzejmie in-
formujê, ¿e kwestie zwi¹zane ze zmianami formu³y cenowej nie by³y przedmiotem
negocjacji gazowych prowadzonych w latach 2009–2010. Podstawowym celem rozmów
prowadzonych ze stron¹ rosyjsk¹ by³o uzupe³nienie deficytu w dostawach gazu z kie-
runku wschodniego, wynikaj¹cego z zaprzestania realizacji zobowi¹zañ kontrakto-
wych przez spó³kê RosUkrEnergo w styczniu 2009 r. Zgodnie z treœci¹ porozumienia
miêdzyrz¹dowego, aneks nr 35 do kontraktu jamalskiego zawarty 29 paŸdziernika
2010 r. pomiêdzy PGNiG SA i OOO Gazprom Export dotyczy³ zwiêkszenia wolumenu
dostaw realizowanych przez stronê rosyjsk¹. Jednoczeœnie PGNiG SA uzyska³o prefe-
rencyjne warunki cenowe w latach 2010–2014 (w³¹cznie) za iloœci odebrane w danym
roku dostawy ponad minimalne roczne iloœci kontraktowe. Analizuj¹c kwestie cen ga-
zu warto podkreœliæ, ¿e do 2006 r. cena importowanego z Federacji Rosyjskiej gazu do
Polski by³a jedn¹ z najni¿szych cen, po jakich rosyjski gaz by³ nabywany przez pañstwa
Unii Europejskiej. W 2006 roku ówczeœni negocjatorzy zgodzili siê na prawie 10% pod-
wy¿kê cen w tzw. kontrakcie jamalskim. Doœwiadczenia z 2006 r. przemawiaj¹ za tym,
¿e w obliczu deficytu gazu nie nale¿y rozszerzaæ negocjacji gazowych w sprawie dostaw
gazu ze stron¹ rosyjsk¹ o kwestiê zmiany formu³y cenowej.

W kwestii sposobu ustalania wysokoœci taryfy na przesy³ gazu ziemnego gazo-
ci¹giem jamalskim nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z przepisami prawa taryfa ta zatwierdza-
na jest przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki. Aktualnie obowi¹zuje taryfa
zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 8 lipca 2011 r.

Odnosz¹c siê do kwestii kontraktu zawartego przez PGNiG SA z firm¹ Vitol na do-
stawy w punkcie Cieszyn, nale¿y podkreœliæ, i¿ ostateczny wybór oferty by³ wynikiem
w pe³ni konkurencyjnej procedury. Podana publicznie w maju 2011 r. przez PGNiG SA
szacowana wartoœæ kontraktu zosta³a obliczona w oparciu o najlepsze standardy
uwzglêdniaj¹ce za³o¿enia do kalkulacji, w³aœciwe dla okresu obowi¹zywania kontraktu.
Szacowana wartoœæ kontraktu nie odpowiada aktualnemu kosztowi zakupu gazu. Jest
to œrednia szacunkowa cena dla okresu 01.10.2011–01.10.2014 r., która zosta³a
skalkulowana na podstawie prognoz cenowych przedstawianych w maju 2011 r. na
odpowiednieh platformach rynkowych gazu ziemnego w Europie. Nale¿y przy tym
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zwróciæ uwagê, ¿e 100% ceny kontraktowej jest indeksowane do cen spotowych na
rynku niemieckim. Jednoczeœnie europejskie projekcje cenowe z maja 2011 zak³ada³y,
¿e w okresie 2011–2014 nast¹pi istotny wzrost ceny gazu w Europie.

Aktualnie ceny rynkowe s¹ znacznie ni¿sze ni¿ szacowane w maju br. Obecna cena
gazu z kontraktu z Vitol jest znacz¹co ni¿sza ni¿ podana w oœwiadczeniu przez Pana
Senatora.

Odnosz¹c siê do kolejnej kwestii dotycz¹cej potencjalnych nadwy¿ek gazu i sposo-
bu ich zagospodarowania nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w kolejnych latach przewi-
dywany jest wzrost krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. W szczególnoœci nale¿y
mieæ tu na wzglêdzie analizowane i przygotowywane projekty inwestycyjne w bloki
energetyczne dzia³aj¹ce w oparciu o gaz ziemny. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, brak
podstaw dla przes¹dzenia, i¿ w momencie oddania do u¿ytkowania terminala LNG
w Œwinoujœciu bêdzie wystêpowa³a nadwy¿ka gazu na rynku krajowym. Zale¿eæ to bê-
dzie od wielu czynników dotycz¹cych m.in. cen gazu, dostêpu do zdywersyfikowanych
Ÿróde³ pozyskania gazu, kosztów pozwoleñ na emisjê CO2, potrzeby intensyfikacji mo-
dernizacji i wymiany bloków energetycznych. Je¿eli jednak poda¿ gazu przewy¿szy³aby
popyt, to obecne po³¹czenia z systemami Niemiec i Czech i realizowane w tym zakresie
inwestycje pozwalaj¹ ni przesy³anie nadwy¿ek gazu poza Polskê, co wp³ywa na zmniej-
szenie ewentualnego ryzyka w dzia³aniach spó³ek obrotu gazem. Ponadto obecnie za-
warte kontrakty na dostawy gazu zawieraj¹ zwyk³e pewien margines elastycznoœci
pozwalaj¹cy na nieodebranie ca³ego zakontraktowanego wolumenu bez ponoszenia
konsekwencji finansowych.

Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e bêd¹ one stanowi³y
wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na pytania, zg³oszone przez Pana Senatora w oœwiadczeniu.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy

Szanowna Pani Minister!
W trybie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-

tora uprzejmie proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
Dlaczego podleg³y ministrowi sportu i turystyki inwestor Stadionu Narodo-

wego, spó³ka Narodowe Centrum Sportu, nie wyegzekwowa³a kar umownych
zwi¹zanych z opóŸnieniem realizacji obiektu? Terminem zakoñczenia budowy
by³ 30 czerwca 2011 r. Konsorcjum Generalnego Wykonawcy, kierowane
przez firmê Alpine Bau, nie dotrzyma³o przewidzianej w kontrakcie daty.

Jakiej wysokoœci karê za ka¿dy dzieñ zw³oki przewidywa³a umowa na
wykonanie inwestycji z 4 maja 2009 r.? Dlaczego inwestor odst¹pi³ od inte-
gralnych z umow¹ zapisów harmonogramu, powierzaj¹c w porozumieniu
z 7 czerwca 2011 r. kierowanie dalszymi pracami konsorcjum firmie Hydro-
budowa? Czy wed³ug Pana Ministra takie zaniechanie ze strony Narodowego
Centrum Sportu nie nosi znamion dzia³ania na szkodê Skarbu Pañstwa?

Uprzejmie proszê o piln¹ odpowiedŸ w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Stanis³awa Karczewskiego prze-

kazane pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-12/11), uprzejmie
informujê co nastêpuje.

W dniu 14 czerwca 2011 r. zosta³a zawarta pomiêdzy Narodowym Centrum Sportu
sp. z o.o. dzia³aj¹cym w imieniu i na rzecz Skarbu Pañstwa a Generalnym Wykonawc¹
Stadionu Narodowego w Warszawie (konsorcjum w sk³adzie: Alpine Bau Deutschland
AG, Alipne Bau GmbH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska SA
i PBG SA) ugoda, na mocy której m.in.:

1. Strony uzgodni³y szczegó³owy program naprawczy, który okreœla czynnoœci wyma-
gane od Generalnego Wykonawcy w celu nadrobienia opóŸnieñ oraz usuniêcia
stwierdzonych wad.

2. Dla poprawy wspó³pracy z inwestorem zastêpczym (Narodowe Centrum Sportu sp.
z o.o.) oraz ze wzglêdu na zwiêkszenie efektywnoœci realizowanych zadañ Hydro-
budowa Polska SA przejê³a od grupy spó³ek Alpine wiod¹c¹ rolê w konsorcjum
Generalnego Wykonawcy.

3. Uzgodniono nowy szczegó³owy Harmonogram budowy Stadionu Narodowego.
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4. Ustalono wymiar kar umownych w odniesieniu do niedotrzymania nowego Har-
monogramu:
a) z tytu³u zw³oki Wykonawcy w osi¹gniêciu któregokolwiek z Dodatkowych Celów

Kluczowych nieprzekraczaj¹cej 5 dni kalendarzowych – 10.000 z³ za ka¿dy dzieñ
zw³oki,

b) z tytu³u zw³oki Wykonawcy w osi¹gniêciu któregokolwiek z Dodatkowych Celów
Kluczowych przekraczaj¹cej 5 dni kalendarzowych – 100.000 z³ za 6 dzieñ i ka¿-
dy dzieñ zw³oki.

5. Wykonawca zosta³ zobowi¹zany do zap³aty na rzecz Zamawiaj¹cego (Skarbu Pañ-
stwa) kwoty 10.000.000 z³ rekompensaty z tytu³u odwo³ania imprezy „Red Bull
X-Fighters” oraz tytu³u odwo³ania meczu Reprezentacji Polski z reprezentacj¹ Nie-
miec. Ponadto Wykonawcê zobowi¹zano do zap³aty rekompensaty na rzecz ARS
Communications sp. z o.o. z tytu³u odwo³ania imprezy otwarcia stadionu.

6. Zaostrzono odpowiedzialnoœæ umown¹ Wykonawcy (m.in. podwy¿szono karê
umown¹ za odst¹pienie Zamawiaj¹cego (Skarb Pañstwa) od umowy o budowê Sta-
dionu Narodowego z winy Wykonawcy oraz podniesiono kwotê zabezpieczenia na-
le¿ytego wykonania przedmiotowej umowy).

Uprawnienia spó³ki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. przyznane jej na podsta-
wie ugody zawartej z konsorcjum Generalnego Wykonawcy nie naruszaj¹ innych upraw-
nieñ Spó³ki zwi¹zanych z nale¿ytym wykonaniem umowy o roboty budowlane, zawar-
tej z konsorcjum Generalnego Wykonawcy w dniu 4 maja 2009 r., przewidzianych w tej
umowie lub przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê pragnê zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze dzia³ania zosta³y podjê-
te z myœl¹ o jak najw³aœciwszym (bior¹c pod uwagê interes Skarbu Pañstwa) sposobie
zakoñczenia budowy Stadionu Narodowego (g³ównej polskiej areny UEFA EURO
2012™), do czego strona polska zobowi¹za³a siê w udzielonych UEFA (Unii Europej-
skich Zwi¹zków Pi³karskich) gwarancjach. W tym miejscu nale¿y równie¿ dodaæ, i¿
ewentualna zmiana Generalnego Wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie
wi¹za³aby siê z du¿ym ryzykiem nieoddania do u¿ywania Stadionu przed UEFA EURO
2012™ oraz zwiêkszeniem nak³adów finansowych.

Z powa¿aniem

Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej daje
podstawê do udostêpniania danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
³alnoœci Gospodarczej (CEIDG), jednoczeœnie zastrzega siê w nim, ¿e udostêp-
nianiu nie podlega numer PESEL, data urodzenia oraz adres zamieszkania,
o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.

Otrzymujê sygna³y, ¿e takie rozwi¹zanie mo¿e w efekcie utrudniæ docho-
dzenie roszczeñ od przedsiêbiorców prowadz¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ jedno-
osobowo b¹dŸ jako wspólnicy spó³ek cywilnych. Osoba zainteresowana nie
uzyska bowiem informacji o adresie zamieszkania kontrahenta, jeœli adres
ten ró¿ni siê od adresu miejsca prowadzenia przez niego dzia³alnoœci gospo-
darczej. Przyjête rozwi¹zanie mo¿e wp³yn¹æ negatywnie na sytuacjê prawn¹
wierzycieli, w przypadku gdyby chcieli oni dochodziæ swoich roszczeñ od ta-
kiego kontrahenta na przyk³ad przed s¹dem cywilnym. Co wiêcej, nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e opisana regulacja w skrajnych przypadkach mo¿e byæ wyko-
rzystywana przez nieuczciwych kontrahentów w celu utrudniania postêpo-
wania w zakresie dochodzenia roszczeñ.

Maj¹c to na wzglêdzie, proszê o przeanalizowanie przytoczonych zapi-
sów ustawy i o ewentualne podjêcie stosownej inicjatywy ustawodawczej.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 16.12.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z 18 listopada 2011 r. znak BPS/DSK-043-13/11, przy któ-

rym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Knosalê na 2. posiedzeniu
Senatu w dniu 17 listopada 2011 r., uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce stanowisko.

Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospo-
darczej (CEIDG) okreœlone zosta³y w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2011 r. o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy CEIDG
udostêpnienia wszystkie zawarte w niej dane, z wyj¹tkiem, m.in., informacji o adresie
zamieszkania przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹. W przypadku, gdy adres ten
jest jednoczeœnie adresem miejsca, w którym prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodar-
cza, zostaje on opublikowany na stronie internetowej CEIDG, jednak bez adnotacji, ¿e
jest on jednoczeœnie adresem zamieszkania przedsiêbiorcy.

Ustawa przyznaje szczególny status ochronny informacji o adresie zamieszkania
przedsiêbiorcy ze wzglêdu na fakt, ¿e dotyczy sfery ¿ycia prywatnego. Powszechny
i niekontrolowany dostêp do tej danej poprzez internet – a taki w³aœnie dostêp zapew-
nia CEIDG – w sposób oczywisty stanowi³by naruszenie prywatnoœci znacznej grupy
obywateli. Ponadto mog³oby to znacznie u³atwiæ wykorzystanie tej wiedzy do czynów
niezgodnych z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa, zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
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przedsiêbiorcy i jego rodziny. Z ca³¹ pewnoœci¹ obowi¹zuj¹cy przepis ustawy jest
w pe³ni uzasadniony.

Norma art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej nie stano-
wi przeszkody prawnej do dochodzenia od przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycz-
nymi roszczeñ z tytu³u wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej. CEIDG
udostêpnia informacje o firmie przedsiêbiorcy oraz dane adresowe wszystkich miejsc,
w których przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym adres do dorêczeñ.
Dane te, zgodnie z art. 33 przedmiotowej ustawy, podlegaj¹ domniemaniu prawdziwo-
œci. CEIDG jest zatem doskona³ym Ÿród³em pozyskiwania danych potrzebnych do kon-
taktu z przedsiêbiorc¹ w sytuacji, gdy konieczne jest wezwanie przedsiêbiorcy do
wykonania ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, wynikaj¹cych z zobowi¹zañ zwi¹zanych
z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na brzmienie art. 126 § 2 ustawy Kodeks postêpowa-
nia cywilnego, który dotyczy s¹dowego etapu dochodzenia roszczeñ. Nakazuje on
w pierwszym piœmie procesowym (pozew) oznaczyæ miejsce zamieszkania m.in. przed-
siêbiorcy, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹. Nieujawnianie adresu zamieszkania w CEIDG mo-
¿e zatem stanowiæ utrudnienie w prawid³owym sformu³owaniu pisma procesowego.
Jednak¿e – jak wy¿ej wyjaœniono – jest to w pe³ni zasadna ochrona tej „wra¿liwej” danej
osobowej. Ochrona danych osobowych stosowana w CEIDG – determinowana powszech-
noœci¹ dostêpu do tych danych – nie uniemo¿liwia jednak s¹dowego dochodzenia ro-
szczeñ, gdy¿ CEIDG nie jest jedynym Ÿród³em informacji w tym zakresie. S¹ nim m.in.
urzêdy gminne prowadz¹ce sprawy meldunkowe. Adres zamieszkania stron zobo-
wi¹zania mo¿e byæ tym stronom znany tak¿e z treœci umów przez nich zawartych, w za-
kresie w jakim umowy te okreœlaj¹ strony. Jedynie na marginesie pragnê zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e art. 126 §2 Kpc dotyczy nie tylko pozywania przedsiêbiorców bê-
d¹cych osobami fizycznych, ale wszystkich osób fizycznych, tak¿e tych niezewidencjo-
nowanych w CEIDG. Nie stanowi to ¿adnej przeszkody w ich pozywaniu.

Dziêkuj¹c za zwrócenie uwagi na opisany powy¿ej problem uprzejmie informujê, ¿e
przedstawiê Ministrowi Sprawiedliwoœci pod rozwagê zmianê brzmienia art. 126
§2 Kpc, w zakresie w jakim dotyczy on formu³owania pierwszego pisma procesowego
w sprawie przeciwko przedsiêbiorcy wpisanemu do CEIDG. W mojej opinii wystarcza-
j¹cym by³oby wskazywanie w piœmie procesowym miejsca wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej. Pod tym adresem jest mo¿liwe skuteczne dorêczenie przedsiêbiorcy pis-
ma procesowego.

By³oby tak¿e wystarczaj¹ce do prawid³owego okreœlenia w³aœciwoœci s¹du. Potwier-
dza to treœæ Uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. III CZP 148/94,
z której tezy wynika, ¿e powództwo o roszczenie maj¹tkowe skierowane przeciwko oso-
bie fizycznej prowadz¹cej ewidencjonowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zwi¹zane z t¹
dzia³alnoœci¹ wytoczyæ mo¿na przed s¹dem, w którego okrêgu znajduje siê miejsce wy-
konywania dzia³alnoœci.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym „dziecko
w wieku do 7 lat mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która osi¹g-
nê³a wiek co najmniej 10 lat”. Wyj¹tkiem od tego wymogu s¹ przypadki doty-
cz¹ce poruszania siê w strefie zamieszkania oraz po drogach przezna-
czonych wy³¹cznie dla pieszych. Uchybienie wskazanej normie zagro¿one
jest sankcj¹. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeñ „kto, maj¹c obo-
wi¹zek opieki lub nadzoru nad ma³oletnim do lat 7, dopuszcza do przebywa-
nia ma³oletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Co do zasady nie sposób odmówiæ s³usznoœci przepisom, których celem
jest zapewnienie bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowe-
go. Warto jednak uwzglêdniæ w tym przypadku fakt obni¿enia wieku szkolne-
go, który wi¹¿e siê z obowi¹zkiem pos³ania do pierwszej klasy szko³y
podstawowej dzieci w wieku szeœciu lat. Analiza przytoczonych przepisów
prowadzi bowiem do konkluzji, ¿e rodzice pierwszoklasistów szeœciolatków
mog¹ w okreœlonych przypadkach naraziæ siê na odpowiedzialnoœæ karn¹
w zwi¹zku z pos³aniem dziecka do szko³y. Obawy te s¹ szczególnie zasadne
w sytuacji, gdy rodzice nie maj¹ faktycznej mo¿liwoœci zapewnienia dziecku
wymaganej prawem opieki podczas drogi do szko³y. Bior¹c to pod uwagê,
uwa¿am, ¿e cytowane na wstêpie przepisy karne powinny byæ skorelowane
z przepisami dotycz¹cymi obowi¹zku szkolnego.

Proszê zatem o rozwa¿enie potrzeby dostosowania przepisów wspomnia-
nych ustaw i wziêcie pod uwagê opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko

Warszawa, 20 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Ryszarda Knosali w sprawie propozycji

zmiany treœci art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz art. 89 Kodeksu wy-
kroczeñ w zwi¹zku z obni¿eniem wieku szkolnego, przekazanym przy piœmie z dnia
18 listopada 2011 r., nr BPS/DSK-043-14/11, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prze-
d³u¿enie terminu do udzielenia odpowiedzi do dnia 10 stycznia 2012 r.

Powy¿sze wynika z koniecznoœci uzyskania – przed opracowaniem odpowiedzi na
oœwiadczenie – stanowiska Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej dotycz¹cego zagadnieñ stanowi¹cych przedmiot oœwiadczenia.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali w sprawie propozy-
cji zmiany treœci art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz art. 89 Kodeksu
wykroczeñ w zwi¹zku z obni¿eniem wieku szkolnego, przekazanego przy piœmie z dnia
18 listopada 2011 r., nr BPS/DSK-043-14/11, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W powo³anym na wstêpie oœwiadczeniu zawarta zosta³a propozycja przeprowadzenia
zmian obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu drogowego, tak
aby zakaz samodzielnego korzystania z drogi dotyczy³ dzieci poni¿ej 6 lat. Uzasadnie-
niem proponowanych zmian jest – zdaniem Pana Senatora – obni¿enie z 7 do 6 lat wieku,
z którym wi¹¿e siê obowi¹zek szkolny, jak równie¿ niemo¿noœæ zapewnienia dzieciom
w tym wieku przez czêœæ rodziców opieki podczas drogi do szko³y. Sytuacja taka nara¿a
rodziców na odpowiedzialnoœæ za wykroczenie, co nie powinno mieæ miejsca.

Przepisy, które zdaniem Autora oœwiadczenia powinny ulec zmianie to art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), który stanowi, i¿ „Dziecko w wieku do 7 lat mo¿e korzy-
staæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która osi¹gnê³a wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy
to strefy zamieszkania” oraz art. 89 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ
(Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.), zgodnie z którym podlega karze ten, kto
maj¹c obowi¹zek opieki lub nadzoru nad ma³oletnim do lat 7 dopuszcza przebywania
ma³oletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego.

Wiek z którym wi¹¿e siê obowi¹zek szkolny, o którym mowa w oœwiadczeniu, zosta³
okreœlony w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.), zgodnie z którym obowi¹zek szkolny dziecka
rozpoczyna siê z pocz¹tkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko koñczy 7 lat. Na wniosek rodziców naukê w szkole podstawowej mo¿e tak¿e
rozpocz¹æ dziecko, które przed dniem 1 wrzeœnia koñczy 6 lat, je¿eli wykazuje psycho-
fizyczn¹ dojrza³oœæ do podjêcia nauki szkolnej (art. 16 ust. 1). W przypadkach uzasad-
nionych wa¿nymi przyczynami rozpoczêcie spe³niania przez dziecko obowi¹zku szkol-
nego mo¿e byæ odroczone, nie d³u¿ej jednak ni¿ o jeden rok (art. 16 ust. 3). Decyzjê
o wczeœniejszym przyjêciu dziecka do szko³y podstawowej lub o odroczeniu obowi¹zku
szkolnego podejmuje w³aœciwy dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii w³aœciwej porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej.

Ustaw¹ z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z póŸn. zm.) wiek dziecka, z którym
wi¹¿e siê obowi¹zek szkolny zosta³ obni¿ony i obowi¹zek ten rozpoczyna siê z pocz¹t-
kiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koñczy 6 lat (art. 1
pkt 19). Wprowadzono równie¿ regulacjê zgodnie z któr¹ na wniosek rodziców naukê
w szkole podstawowej mo¿e tak¿e rozpocz¹æ dziecko, które przed dniem 1 wrzeœnia
koñczy 5 lat, je¿eli wykazuje psychofizyczn¹ dojrza³oœæ do podjêcia nauki szkolnej
(art. 1 pkt 21 lit. a). Przepisy te wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. (art. 26 pkt 4).
Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy w latach szkolnych 2009/2010–2011/2012, na
wniosek rodziców obowi¹zkiem szkolnym mo¿e byæ objête dziecko, które w danym ro-
ku kalendarzowym koñczy 6 lat.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym osoby rozpoczynaj¹ce naukê w szkole podsta-
wowej mog¹ wiêc byæ w wieku od 6 do 8 lat. Wiek 6 lat wynika z faktu zgody na wczeœ-
niejsze pójœcie dziecka do szko³y, jak równie¿ dotyczy dzieci, które dopiero po dniu
1 wrzeœnia ukoñcz¹ 7 lat, a przed dniem 1 stycznia roku nastêpnego. W tych w³aœnie
sytuacjach obecnie osoby maj¹ce obowi¹zek opieki lub nadzoru nad tymi ma³oletnimi,
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które dopuszcz¹ do przebywania ich na drodze publicznej lub na torach pojazdu szy-
nowego, swoim zachowaniem wype³ni¹ znamiona wykroczenia opisanego w art. 89 Ko-
deksu wykroczeñ.

To wskazuje, i¿ nie mo¿na kategorii wiekowej „do lat 7” okreœlonej w przywo³anych
na wstêpie przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeñ uto¿-
samiaæ z wiekiem od którego rozpoczyna siê obowi¹zek szkolny. Ponadto, jak s³usznie
podkreœlono w stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej wyra¿onym w trakcie
konsultacji przeprowadzonych w niniejszej sprawie, osi¹gniêcie przez dziecko szeœcio-
letnie dojrza³oœci w sferze motorycznej, spo³eczno-emocjonalnej i intelektualnej do
podjêcia i realizowania obowi¹zku szkolnego nie jest to¿same z osi¹gniêciem przez
dziecko szeœcioletnie dojrza³oœci do bezpiecznego samodzielnego poruszania siê po
drodze publicznej. Zdolnoœæ dziecka do rozpoczêcia nauki w szkole podstawowej nie
ma bezpoœredniego prze³o¿enia, ani nie jest oceniana pod k¹tem zdolnoœci do rozpo-
znania i oceny przez dziecko niebezpieczeñstwa na drodze. Koordynacja wzrokowo-
-ruchowa, umiejêtnoœæ analizy i syntezy s³uchowej czy orientacja przestrzenna dziecka
szeœcioletniego, wystarczaj¹ca do realizowania podstawy programowej okreœlonej dla
klasy pierwszej, jest inna od tej, która jest niezbêdna, aby byæ samodzielnym uczestni-
kiem ruchu drogowego.

Z kolei jak wskazano w stanowisku Prokuratury Generalnej, jedn¹ z wa¿niejszych
cech psychicznych, maj¹cych wyj¹tkowe znaczenie dla bezpiecznego uczestnictwa w ru-
chu drogowym, jest uwaga, a zw³aszcza jej przerzutowoœæ i podzielnoœæ. Tymczasem
dziecko w wieku wczesnoszkolnym charakteryzuje s³aba spostrzegawczoœæ, rozproszona
i mimowolna uwaga, niski poziom myœlenia przyczynowo-skutkowego, s³aba orientacja
przestrzenno-czasowa, sk³onnoœæ do ryzykownych, nieprzemyœlanych i ¿ywio³owych de-
cyzji. W wielu wypadkach opóŸnienie, b¹dŸ niemo¿liwoœæ szybkiego podejmowania de-
cyzji wynikaj¹ z braku analizy i syntezy okreœlonych zjawisk. Nierzadko dochodzi do
przeceniania mo¿liwoœci i umiejêtnoœci bezpiecznego uczestnictwa w ruchu poprzez
chêæ rywalizacji rówieœniczej. W zwi¹zku z tym dopuszczenie dziecka do samodzielnego
i bezpiecznego korzystania z drogi musi wi¹zaæ siê z osi¹gniêciem przez nie okreœlonej
dojrza³oœci psychofizycznej oraz oddzia³ywaniem wychowawczo-dydaktycznym w przed-
szkolu i pierwszej klasie szko³y podstawowej, skierowanym na wyrobienie i utrwalenie
okreœlonych umiejêtnoœci z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Nadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przyjmuj¹c argumentacjê zawart¹ w oœwiadczeniu nale-
¿a³oby rozwa¿aæ obni¿enie wieku objêtego zakazem do 5 lat, bowiem jak ju¿ wy¿ej pod-
niesiono przepisy, które wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. bêd¹ umo¿liwia³y
rozpoczêcie nauki w szkole podstawowej dzieciom, które ukoñczy³y 5 lat.

Nie mo¿na równie¿ uznaæ za uzasadniony argument, i¿ czêœæ rodziców lub opieku-
nów mo¿e nie mieæ mo¿liwoœci zagwarantowania opieki dziecku w wieku 6 lat, które
musi dotrzeæ do szko³y korzystaj¹c z drogi publicznej, co w konsekwencji mo¿e naraziæ
ich na odpowiedzialnoœæ za pope³nienie wykroczenia. Nale¿y bowiem w tym miejscu
podkreœliæ, i¿ przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.) odnosz¹ce siê do w³adzy rodzicielskiej (art. 92–1122)
zobowi¹zuj¹ do opieki nad dzieæmi bez wzglêdu na ich wiek oraz przewiduj¹ stosown¹
pomoc w przypadku braku mo¿liwoœci wype³niania w pe³ni w³adzy rodzicielskiej. Po-
nadto, jak podkreœlono w stanowisku Prokuratury Generalnej, przyjêcie odmiennego
pogl¹du prowadzi³oby do absurdalnej tezy, i¿ osoby zobowi¹zane do opieki nad dziec-
kiem tak¿e w innych sytuacjach dla niego niebezpiecznych mog³yby nie zapewniæ mu
wymaganej prawem opieki.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ przewidziany w art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym zakaz nie dotyczy strefy zamieszkania oraz dróg przeznaczonych wy³¹cznie dla
pieszych, a wiêc dotyczy jedynie tych dróg, na których mo¿e potencjalnie wyst¹piæ naj-
wy¿sze zagro¿enie. Dodatkowo zakaz ten nie obowi¹zuje, gdy dziecko poni¿ej 7 lat po-
zostaje pod opiek¹ osoby, która osi¹gnê³a wiek co najmniej 10 lat.

Wypada równie¿ wspomnieæ o tym, i¿ ustawodawca w art. 14a ust. 3 ustawy o sys-
temie oœwiaty przewidzia³, ¿e je¿eli droga dziecka piêcioletniego z domu do najbli¿szego
publicznego przedszkola, oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicz-
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nej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowi¹zkiem gminy jest
zapewnienie bezp³atnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka. Taki te¿ obo-
wi¹zek zosta³ na³o¿ony na gminê, je¿eli droga dziecka z domu do szko³y, w której obwo-
dzie dziecko mieszka, przekracza odleg³oœæ 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV
szkó³ podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkó³ podstawowych
oraz uczniów gimnazjów (art. 17 ust. 3 tej ustawy).

Bior¹c pod uwagê przedstawione okolicznoœci, w ocenie Ministra Sprawiedliwo-
œci nie zachodz¹ uzasadnione przyczyny do nowelizacji art. 43 ust. 1 ustaw – Prawo
o ruchu drogowym i art. 89 Kodeksu wykroczeñ w kierunku wskazanym w oœwiad-
czeniu, a pozostawienie tych przepisów w obecnym brzmieniu s³u¿y efektyw- nej
ochronie dziecka przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z przemieszczaniem siê po drogach
publicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym „dziecko
w wieku do siedmiu lat mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która
osi¹gnê³a wiek co najmniej dziesiêciu lat”. Wyj¹tkiem od tego wymogu s¹
przypadki poruszania siê w strefie zamieszkania oraz po drogach przezna-
czonych wy³¹cznie dla pieszych. Uchybienie wskazanej normie zagro¿one
jest sankcj¹. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeñ „kto, maj¹c obo-
wi¹zek opieki lub nadzoru nad ma³oletnim do lat siedmiu, dopuszcza do prze-
bywania ma³oletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu
szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

W zasadzie nie sposób odmówiæ s³usznoœci przepisom, których celem jest
zapewnienie bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego.
Warto jednak w tym przypadku uwzglêdniæ tak¿e fakt obni¿enia wieku szkol-
nego, co wi¹¿e siê z obowi¹zkiem pos³ania do pierwszej klasy szko³y podsta-
wowej dzieci w wieku szeœciu lat. Analiza przytoczonych przepisów prowadzi
bowiem do konkluzji, ¿e rodzice pierwszoklasistów szeœciolatków mog¹
w okreœlonych przypadkach naraziæ siê na odpowiedzialnoœæ karn¹ w zwi¹z-
ku z pos³aniem dziecka do szko³y. Obawy te s¹ szczególnie zasadne w sytua-
cji, gdy rodzice nie maj¹ faktycznej mo¿liwoœci zapewnienia dziecku
wymaganej prawem opieki podczas drogi do szko³y. Bior¹c to pod uwagê,
uwa¿am, ¿e cytowane na wstêpie przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym
powinny byæ skorelowane z przepisami dotycz¹cymi obowi¹zku szkolnego.

Proszê zatem o rozwa¿enie pod k¹tem opisanego problemu potrzeby do-
stosowania przepisów wspomnianych ustaw.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 18 listopada 2011 r., Nr BPS/DSK-043-15/11, przekazu-

j¹cego oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali dotycz¹ce propozycji zmiany przepisu
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.) poprzez obni¿enie do szeœciu lat wieku umo¿liwiaj¹cego
samodzielne korzystanie z drogi przez dziecko, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko.

W opinii resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, obni¿enie grani-
cy wieku szkolnego do szeœciu lat nie powinno skutkowaæ obni¿eniem (z siedmiu do
szeœciu lat) wieku, po osi¹gniêciu którego dziecko mog³oby samodzielnie poruszaæ siê
drog¹ publiczn¹.

Ustawodawca – okreœlaj¹c granicê wieku siedmiu lat – uzna³, i¿ w tym wieku dziec-
ko osi¹ga pewien stopieñ dojrza³oœci, umo¿liwiaj¹cej miêdzy innymi prawid³owe poru-
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szanie siê pieszego ma³oletniego po drodze publicznej oraz pozwalaj¹cej mu na
zrozumienie niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z przebywaniem przez niego na drodze.

Maj¹c na uwadze prawid³owoœci rozwojowe dziecka, nale¿y wskazaæ, ¿e poziom roz-
woju dziecka szeœcioletniego nie jest wystarczaj¹cy do bezpiecznego korzystania z dro-
gi w sposób samodzielny. Nie zapewnia on mo¿liwoœci prawid³owej oceny sytuacji na
drodze oraz oceny zagro¿eñ, jakie mog¹ siê pojawiæ ze strony innych uczestników ru-
chu. Wywiera to bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo dziecka, stanowi¹c potencjalne
zagro¿enie dla jego ¿ycia lub zdrowia.

Z punktu widzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego, podstawow¹ przes³ank¹ dla
dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest wiêc stan roz-
woju dziecka, wynikaj¹cy z jego wieku. Obowi¹zek szkolny – oraz zwi¹zany z nim wiek
dziecka objêtego tym obowi¹zkiem – pozostaje w tym przypadku kwesti¹ bez znaczenia.

Z powy¿szych wzglêdów, w naszej opinii, propozycja zmiany art. 43 ust. 1 ustawy
Prawo o ruchu drogowym maj¹cej na celu obni¿enie wieku dziecka, które mo¿e korzy-
staæ z drogi bez opieki, nie znajduje uzasadnienia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne przewi-
duj¹ pewne unormowania w zakresie zakazu reklamy dzia³alnoœci aptek
i punktów aptecznych. Zgodnie z art. 94a wspomnianej ustawy „zabroniona
jest reklama dzia³alnoœci aptek lub punktów aptecznych skierowana do pub-
licznej wiadomoœci, która w sposób bezpoœredni odnosi siê do produktów le-
czniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach leków
refundowanych, lub produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o naz-
wie identycznej z nazw¹ produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
umieszczonych na tych wykazach”. Przepis ten jednak ju¿ z nastaniem
2012 r. ulegnie istotnej zmianie. Wedle jego nowego brzmienia zabroniona bê-
dzie „reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci”. Jedyne wy-
³¹czenie, jak siê wydaje, bêdzie dotyczyæ tylko „informacji o lokalizacji
i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”.

Ogólny cel przytoczonych regulacji – zakaz reklamy – jest jasny. Niemniej
jednak do mojego biura trafiaj¹ zapytania, czy przedmiotowy zakaz bêdzie
dotyczyæ tak¿e programów lojalnoœciowych prowadzonych przez niektóre ap-
teki i punkty apteczne. Istniej¹ bowiem opinie, wedle których dzia³alnoœæ tego
rodzaju nie ma charakteru reklamowego i w zwi¹zku z tym mo¿e byæ konty-
nuowana w 2012 r. Dlatego te¿ proszê o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Proszê tak¿e o rozwa¿enie, czy z punktu widzenia zasad ogólnych prawa
nie by³oby celowe doprecyzowanie przepisów ustawy w taki sposób, aby jed-
noznacznie okreœla³y one, czy wspomniany zakaz reklamy, wyra¿ony w zno-
welizowanym art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne, obejmuje tak¿e pro-
gramy lojalnoœciowe.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 12.01.2012 r.

Sz.P. Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Ryszarda Knosali (przes³ane pismem Mar-

sza³ka Senatu z dnia 18 listopada 2011 r.) z³o¿one na 2. posiedzeniu Senatu, które odby-
³o siê 17 listopada 2011 r., dotycz¹ce kwestii programów lojalnoœciowych w kontekœcie
zakazu reklamy aptek, który zacznie obowi¹zywaæ od dnia 1 stycznia 2012 r. na mocy
art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych
specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696) zmieniaj¹cego art. 94a ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.) informujê niniejszym, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji zabronione s¹ wszelkie formy zachêty
odnosz¹ce siê do leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowe-
go lub wyrobów medycznych podlegaj¹cych refundacji ze œrodków publicznych,
w szczególnoœci kierowane do œwiadczeniobiorców, w tym programy lojalnoœciowe.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e art. 52 ustawy – Prawo farmaceutyczne
definiuje reklamê produktu leczniczego m.in. jako zachêtê do zwiêkszonej konsumpcji
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produktów leczniczych. Wydaje siê, i¿ reklamê apteki nale¿y postrzegaæ w³aœnie przez
pryzmat definicji reklamy produktu leczniczego i w œcis³ym z ni¹ zwi¹zku, a zatem
przepis ten powinien znaleŸæ w tym wypadku odpowiednie zastosowanie.

Program lojalnoœciowy stanowi zachêtê (bêd¹ca podstawowym atrybutem reklamy)
w stosunku do produktów leczniczych podlegaj¹cych refundacji.

Nie sposób zatem przyj¹æ, ¿e program lojalnoœciowy nie stanowi reklamy w stosun-
ku do samej apteki oraz jej dzia³alnoœci, w sytuacji gdy zmierza do celów okreœlonych
w art. 52 ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie przez pana, jeszcze w ramach obecnej,

polskiej prezydencji, dzia³añ prowadz¹cych do tego, by odpowiedzialnoœæ
za karygodne b³êdy sektora bankowego nie by³a przerzucana na podatni-
ków krajów Unii. Nastêpuje bowiem obecnie zjawisko, które bywa celnie
okreœlane jako prywatyzacja zysków i uspo³ecznianie strat. S¹dzê, ¿e nale-
¿a³oby podj¹æ prace nad modernizacj¹ prawa wtórnego Unii, tak aby nigdy
ju¿ nie mia³y miejsca takie sytuacje, ¿e na barki podatników krajów naszej
europejskiej wspólnoty przerzucane s¹ koszty b³êdów pope³nianych w poli-
tyce kredytowej banków. S¹dzê, ¿e wyst¹pienie przez rz¹d z tak¹ inicjaty-
w¹ wp³ynie korzystnie na nasz presti¿ na arenie europejskiej.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 21 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Koguta

podczas drugiego posiedzenia Senatu w dniu 17 listopada 2011 r., chcia³bym zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ przyczyn aktualnych problemów, z jakimi zmagaj¹ siê europejskie
banki, nie nale¿y uto¿samiaæ z czynnikami, które doprowadzi³y do sytuacji kryzysowej
w œwiatowym sektorze finansowym w latach 2008–2009. O ile bowiem poprzednia od-
s³ona kryzysu spowodowana zosta³a w du¿ej mierze poprzez ryzykowne strategie sa-
mych instytucji finansowych, o tyle obecne trudnoœci sektora bankowego zwi¹zane s¹
g³ównie z jego ekspozycj¹ na zad³u¿enie niektórych pañstw strefy euro. Maj¹ce miejsce
w 2011 r. nasilenie napiêæ na rynkach d³ugu pañstwowego zaczê³o wywieraæ coraz wiêk-
sz¹ presjê na sektor bankowy w Unii, przede wszystkim pod wzglêdem dostêpu do ryn-
ków finansowania.

Ju¿ od wielu miesiêcy na szczeblu unijnym podejmowano starania zmierzaj¹ce do
przywrócenia stabilnoœci i wzmocnienia zaufania do europejskiego sektora bankowego.
Dzia³ania te doprowadzi³y do uzgodnienia tzw. pakietu bankowego, obejmuj¹cego szereg
œrodków s³u¿¹cych wzmocnieniu sektora bankowego, w szczególnoœci poprzez dokapita-
lizowanie banków i u³atwienie im dostêpu do d³ugoterminowego finansowania.

Zobowi¹zanie banków do stworzenia nadzwyczajnych buforów kapita³owych ma
poprawiæ ich odpornoœæ na aktualne ryzyka systemowe wynikaj¹ce z kryzysu zad³u¿e-
niowego w strefie euro przy zachowaniu odpowiedniego przep³ywu kredytów do gospo-
darki realnej.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e plan rekapitalizacji zak³ada, i¿ banki powinny
w pierwszej kolejnoœci pozyskaæ kapita³ z prywatnych Ÿróde³, w szczególnoœci poprzez
wstrzymanie zysków, ograniczon¹ wyp³atê dywidendy lub nowe emisje akcji, je¿eli za-
istnieje taka potrzeba, rz¹dy krajowe powinny udzieliæ bankom wsparcia w tym zakre-
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sie. Istotne jest jednak, ¿e ewentualne wsparcie ma zostaæ ograniczone do niezbêdnego
minimum i bêdzie udzielane w zgodzie z okreœlonymi przez Komisjê Europejsk¹ zasa-
dami dotycz¹cymi udzielania pomocy publicznej. Oznacza to, ¿e wsparcie takie bêdzie
nastêpowa³o na œciœle okreœlonych warunkach, w szczególnoœci dotycz¹cych odpowied-
niego poziomu wynagrodzenia ze strony beneficjenta.

Na zakoñczenie chcia³bym podkreœliæ, i¿ porozumienie dotycz¹ce pakietu banko-
wego zosta³o wypracowane przy znacznym zaanga¿owaniu polskiej prezydencji i w pew-
nym sensie mo¿e zostaæ zaliczone do jednego z sukcesów Polski w okresie jej przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o podjêcie interwencji w sprawie zmiany

zasad funkcjonowania polskiej reprezentacji pi³karskiej. Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej z³ama³ wieloletni¹ tradycjê i doprowadzi³ do usuniêcia god³a narodo-
wego ze strojów zawodników. Wychowawcza i kulturowa rola wystêpów re-
prezentacji kraju zosta³a w ten sposób os³abiona. Z pana, Panie Premierze,
argumentacj¹ musz¹ siê liczyæ w³adze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej ze
wzglêdów oczywistych. Dlatego zwracam siê do pana z proœb¹ o podjêcie in-
terwencji w tej sprawie.

O god³o narodowe, o orze³ka, walczy³o wiele pokoleñ bohaterów –
w 1410 r. pod Grunwaldem, w 1830 r. w powstaniu listopadowym, w 1863 r.
w powstaniu styczniowym, w 1920 r., gdy mia³ miejsce cud nad Wis³¹.
W czasie okupacji za or³a ginêli ¯o³nierze Wyklêci, ¿o³nierze Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, ¿o³nierze AK. W latach osiemdziesi¹tych, gdy powstawa³a „Solidar-
noœæ”, tak¿e mia³a ona na swoich sztandarach, na bia³o-czerwonych flagach,
god³o Polski. Tak by³o tam, gdzie walczono za has³o: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Dlatego w¹ska grupa, kilku ludzi, nie mo¿e decydowaæ o tym, ¿e na strojach
pi³karzy nie ma god³a narodowego. To jest wstyd dla Rzeczypospolitej, mojej
ukochanej ojczyzny.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI

Warszawa, 27 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Koguta

przekazane pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-17/11) uprzej-
mie informujê co nastêpuje.

Minister Sportu i Turystyki podziela opiniê, ¿e odstêpstwo od szczególnego przywi-
leju przys³uguj¹cemu polskim zwi¹zkom sportowym, jakim jest zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póŸn. zm.) prawo
u¿ywania w stroju reprezentacji kraju god³a narodowego by³o posuniêciem godz¹cym
w wieloletni¹ tradycjê wystêpów polskich sportowców bior¹cych udzia³ w miêdzynaro-
dowej rywalizacji.

Z satysfakcj¹ nale¿y przyj¹æ wobec tego fakt wycofania siê w³adz Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej z decyzji, która oburzy³a wiele œrodowisk zainteresowanych wizerunkiem
polskiej pi³ki no¿nej i zmodyfikowania strojów tak by wizerunek or³a bia³ego zajmowa³
nale¿yte mu miejsce. Szczególnie istotne jest to w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê Mis-
trzostw Europy w Pi³ce No¿nej, najwiêkszej jak dot¹d sportowej imprezy rozgrywanej
na terenie naszego kraju.
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Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, i¿ w konsekwencji decyzji o usuniêciu god³a
rozpoczêto debatê publiczn¹ nad zmianami legislacyjnymi, które w sposób spójny i jas-
ny regulowa³yby zasady u¿ywania symboli narodowych w strojach reprezentacji kraju
albo reprezentacji olimpijskiej. Efektem tej dyskusji by³o zaprezentowanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronis³awa Komorowskiego, projektu zmiany
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczêciach pañstwowych i ustawy o sporcie.

Minister Sportu i Turystyki aktywnie w³¹czy³ siê do pracy nad przedmiotowymi
zmianami legislacyjnymi i popiera przedstawione przez Prezydenta propozycje. Uregu-
lowanie powy¿szych kwestii w przepisach rangi ustawowej jest istotne ze wzglêdu na
donios³e znaczenie u¿ywania symboli narodowych dla obywateli RP, wieloletni¹ trady-
cjê u¿ywania ich w strojach reprezentacji kraju, ale tak¿e ze wzglêdu na rosn¹c¹ ko-
mercjalizacjê sportu i zagro¿enia, jakie niesie ona ze sob¹ dla prezentowania symboliki
narodowej w strojach reprezentantów w czasie udzia³u w miêdzynarodowej rywalizacji
sportowej.

Z powa¿aniem

Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie wniosku Stowarzy-
szenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce
„Czeremosz” z Wêgorzewa dotycz¹cego udzielenia dotacji na realizacjê zada-
nia, które ma na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci narodowych i etnicznych, a tak¿e zachowanie i rozwój jêzyka re-
gionalnego, w formie cyklu imprez pod tytu³em „Kultura ukraiñska z daleka
i z bliska”.

Myœl¹ przewodni¹ dzia³añ wynikaj¹cych z powy¿szego has³a jest dialog
z kultur¹ ukraiñsk¹, by stawa³ siê przede wszystkim bli¿szym, jak blisk¹ jest
przestrzeñ miêdzy s¹siadami, Polakami a Ukraiñcami. W imprezach wezm¹
udzia³ mieszkañcy Wêgorzewa i okolic, a z drugiej strony – Ukraiñcy z tere-
nów z powiatu jaworowskiego (Ukraina), miasta bliŸniaczego Wêgorzewa.

W ramach tych dzia³añ organizator planuje zrealizowaæ:
— regionalny konkurs prac plastycznych pod tytu³em „Moja Ukraina”,

skierowany do uczniów z punktów nauczania jêzyka ukraiñskiego oraz gim-
nazjum i liceum z ukraiñskim jêzykiem nauczania, jednoczeœnie taki konkurs
odbêdzie siê wœród dzieci i m³odzie¿y w Jaworowie na Ukrainie;

— wystêp ukraiñskich zespo³ów z terenu Warmii i Mazur i powiatu jawo-
rowskiego z Ukrainy, które zakoñcz¹ siê wspólnym integracyjnym spotka-
niem rówieœników z Polski i Ukrainy.

Najwa¿niejszym efektem, który organizatorzy chc¹ osi¹gn¹æ, jest cyklicz-
noœæ spotkañ m³odzie¿y dwóch zaprzyjaŸnionych powiatów z Ukrainy
i Polski.

Powy¿sze dzia³ania maj¹ nastêpuj¹ce cele:
— rozwijanie ducha tolerancji i dialogu kultur niezale¿nie od to¿samoœci

etnicznej, kulturowej, jêzykowej i religijnej;
— wzrost œwiadomoœci lokalnej dotycz¹cej ¿ycia wœród spo³ecznoœci wie-

lokulturowej i wspieranie pluralizmu kulturowego;
— podniesienie poziomu wiedzy na temat dorobku kulturowego ró¿nych

grup etnicznych i narodowoœciowych zamieszkuj¹cych region Warmii i Mazur;
— stworzenie na bazie dziedzictwa kulturowego form dialogu w zakresie

poprawy stosunków miêdzy przedstawicielami ró¿nych nacji.
Uwa¿amy, ¿e spojrzenie na œwiat oczami m³odego pokolenia przyci¹gnie

uwagê i wzbudzi zainteresowanie przedstawicieli ró¿nych grup wiekowych,
pomo¿e zrozumieæ potrzeby i d¹¿enia wspó³mieszkañców naszego regionu.
Ponadto dziêki realizacji tego projektu dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mia³y sposob-
noœæ przekonaæ siê, ¿e kultura ludowa mo¿e staæ siê doskona³¹ drog¹ do na-
wi¹zywania kontaktów, zawierania przyjaŸni, poznania ludzi z innych
krajów.

W naszej ocenie wniosek niesie za sob¹ wiele korzyœci zarówno w zakre-
sie kulturowym, jak i spo³ecznym, dlatego zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o je-
go uwzglêdnienie i wsparcie.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 25 listopada 2011 r.

Pan
W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê – zgodnie z w³aœciwoœci¹ – wspólne oœwiadcze-

nie z³o¿one przez Senatora RP Pana Marka Konopkê oraz Senatora RP Pana Piotra Grusz-
czyñskiego podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 roku w spra-
wie dotacji dla stowarzyszenia „Czeremosz” z Wêgorzewa na realizacjê zadañ w ra-
mach cyklu imprez pt. „Kultura ukraiñska z daleka i z bliska”.

Z powa¿aniem

z up. Piotr Stachañczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

Warszawa, 21 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 18 listopada 2011 r., znak BPS/DSK-043-18/11, doty-

cz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów RP: Pana Marka Konopkê oraz Pana
Piotra Gruszczyñskiego podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 r.
w sprawie wsparcia wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniej-
szoœci Narodowych i Etnicznych „Czeremosz” o udzielenie dotacji na realizacjê
w 2012 r. zadania pn. Kultura ukraiñska z daleka i z bliska, uprzejmie informujê, ¿e
podzia³ œrodków bud¿etowych przeznaczonych na realizacjê w 2012 r. zadañ maj¹cych
na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej mniejszoœci narodowych
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka regionalnego zostanie dokonany w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i et-
nicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 3 wspomnianej ustawy minister w³aœciwy do spraw wyznañ
religijnych oraz mniejszoœci narodowych i etnicznych corocznie og³asza zasady postê-
powania w sprawach dotycz¹cych udzielania dotacji. Wykonaniem tego przepisu by³o
og³oszenie Informacji o szczegó³owych zasadach postêpowania przy udzielaniu dotacji
na realizacjê w 2012 r. zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samo-
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œci kulturowej mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka re-
gionalnego. Zgodnie z pkt V.4 wspomnianej Informacji wyboru wniosków propono-
wanych do realizacji dokonuje komisja, powo³ywana przez Dyrektora Departamentu
Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, uwzglêdniaj¹c kryteria
zapisane w pkt VI Informacji. Wspomniane kryteria przekazywania œrodków oraz tekst
Informacji by³y konsultowane z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych i Et-
nicznych i uzyska³y jej akceptacjê.

Dyrektor Departamentu Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicz-
nych MSWiA, decyzj¹ nr 1/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (zmienion¹ decyzj¹ nr 7/2011
z dnia 8 wrzeœnia 2011 r.), powo³a³ komisjê do rozpatrzenia wniosków o udzielenie do-
tacji na realizacjê w 2012 r. zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿-
samoœci kulturowej mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
jêzyka regionalnego. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e Komisja ocenia ka¿dy ze z³o¿o-
nych wniosków pod wzglêdem formalnym i merytorycznym.

Z powa¿aniem

MINISTER ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
z up. W³odzimierz Karpiñski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 10 paŸdziernika 2011 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz dokona³ zmiany planu finansowego NFZ na 2012 r.,
zwiêkszaj¹c go o 594 milionów z³.

W wyniku jednoosobowej decyzji podjêtej bez informacji i konsultacji
z Rad¹ NFZ œrodki trafi³y tylko do trzech województw: mazowieckiego –
538 milionów, œl¹skiego – 15 milionów i pomorskiego – 41 milionów.

Decyzja w mojej ocenie nie zosta³a oparta na ¿adnej analizie sytuacji finan-
sowej w poszczególnych województwach. Sprawozdanie za II kwarta³ 2011 r.,
przyjête 22 wrzeœnia przez Radê NFZ, wykazuje, ¿e w skali ca³ego kraju ró¿nica
miêdzy planem a wykonaniem œwiadczeñ zdrowotnych wynosi ponad
1 016 720 500 z³, czyli mówi¹c wprost: niewykonania w skali ca³ego kraju prze-
kroczy³y 1 miliard z³ i rzeczywiste wykonanie œwiadczeñ ³¹cznie z nadwykona-
niami w kraju w stosunku do planu za pierwsze pó³rocze wynios³o 96,47%.

Dalsze zaskakuj¹ce informacje dotycz¹ wykonania kontraktów w woje-
wództwie mazowieckim, gdzie w lecznictwie szpitalnym wykonanie to by³o
mniejsze o blisko 6%, co pokazuje sprawozdanie. To zaskakuj¹ce, ale daje to
kwotê 266 milionów z³ niewykorzystanych za I pó³rocze funduszy. Nale¿y
dodaæ, ¿e ta sytuacja uwzglêdnia równie¿ tak zwan¹ migracjê ubezpieczo-
nych. Czêsto pojawiaj¹cy siê argument wyje¿d¿ania pacjentów do innych
województw nie mo¿e byæ u¿ywany, poniewa¿ kwota niewykonania uwzglêd-
nia ow¹ migracjê.

Proszê o wyjaœnienie ca³ej sprawy, a tak¿e, zgodnie z umocowaniami
ustawowymi i w trybie nadzoru nad Ministerstwem Zdrowia i NFZ, o cofniêcie
decyzji prezesa Jacka Paszkiewicza.

Jak dotychczas brak jest informacji, sk¹d wziê³y siê te dodatkowe fundu-
sze i dlaczego w tym czasie je podzielono.

Kolejne pytanie. Na jakiej podstawie prawnej, wynikaj¹cej z analizy fi-
nansowej i logicznej, œrodki te zosta³y podzielone tylko na trzy województwa,
podczas gdy inne, a szczególnie województwo podkarpackie, maj¹ spore k³o-
poty z finansowaniem kontraktów, w tym zabiegów ratuj¹cych ¿ycie?

Kolejki ludzi chorych, Panie Premierze, naprawdê s¹ coraz d³u¿sze. Pro-
szê sprawdziæ!

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2011.12.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana W³adys³awa Ortyla, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿onym podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 r.,
w sprawie „zmiany planu finansowego NFZ na 2012 r.”, adresowanym do Prezesa Rady
Ministrów i przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia
18 listopada 2011 r., (znak: BPS/DSK-043-19/11), a nastêpnie przes³anym do Mini-
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stra Zdrowia przy piœmie Podsekretarza Stanu Zastêpcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Pana Wojciecha Nowickiego, z dnia 2 grudnia 2011 r. (znak: DSPA 4813-
-884(1)/11), z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszê o przyjêcie na-
stêpuj¹cych informacji.

Decyzja w sprawie wykorzystania œrodków odpowiadaj¹cych funduszowi zapasowe-
mu NFZ na finansowanie w roku 2012 dodatkowych œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³a
podjêta przez Prezesa NFZ w zarz¹dzeniu nr 58/2011/DEF z dnia 10 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

Ww. zarz¹dzenie zosta³o przekazane Ministrowi Zdrowia zgodnie z art. 163 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).

Z uzasadnienia do ww. zarz¹dzenia wynika, ¿e planowane na 2012 rok koszty œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej zosta³y zwiêkszone o œrodki w kwocie 594.278 tys. z³, pochodz¹ce
z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ. Jako kryterium podzia³u przyjêto oddzia³y
o najni¿szej dynamice œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finanso-
wym NFZ na rok 2012, w porównaniu do wykonania przedmiotowych kosztów w roku
2010, tak aby uzyskana przez te oddzia³y dynamika œrodków w planie finansowym na
rok 2012, w porównaniu do wykonania kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku
2010, by³a równa. W wyniku ww. podzia³u œrodki otrzyma³y: Mazowiecki, Pomorski
i Œl¹ski OW NFZ w kwotach odpowiednio: 537.706 tys. z³, 41.388 tys. z³ i 15.184 tys. z³.

Podzia³ dodatkowych œrodków finansowych pomiêdzy poszczególne rodzaje œwiad-
czeñ zdrowotnych zosta³ dokonany przez dyrektorów ww. oddzia³ów wojewódzkich Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

Pragnê poinformowaæ, ¿e ww. decyzja Prezesa Funduszu zosta³a podjêta w oparciu
o art. 129 ust. 3 i 4 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, natomiast zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. wynika-
j¹ca z ww. decyzji nast¹pi³a w oparciu o przepisy art. 124 ust. 9 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy przedmiotowe zarz¹dzenie by³o badane przez
Ministra Zdrowia bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoœci z prawem, zrównowa¿enia przy-
chodów i kosztów NFZ, zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W wyniku bada-
nia nie ujawniono przes³anek do stwierdzenia niewa¿noœci ww. zarz¹dzenia.

W ocenie Ministra Zdrowia ww. zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. dokona-
na przez Prezesa NFZ pozwoli zapewniæ stabilnoœæ w finansowaniu œwiadczeñ opieki
zdrowotnej przez wszystkie bez wyj¹tku oddzia³y wojewódzkie NFZ.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej wysokoœci œrodków finansowych na rok 2012
dla Podkarpackiego OW NFZ, uprzejmie informujê, ¿e w pierwotnym planie finanso-
wym NFZ na rok 2012 dla Podkarpackiego OW NFZ zosta³a zaplanowana na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej kwota 3.214.365 tys. z³, co stanowi wzrost o 16,99% (przy
œredniej dynamice wzrostu œrodków we wszystkich OW NFZ razem wynosz¹cej 7,19%)
w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 w tym zakresie i jest najwy¿sz¹ dyna-
mik¹ wzrostu œrodków w kraju.

Równie¿ w latach 2010 i 2011 dynamika wzrostu œrodków dla Podkarpackiego
OW NFZ by³a istotnie wy¿sza ni¿ œrednia dynamika wzrostu œrodków w Polsce: w roku
2010 odpowiednio – 3,13% i 1,91%, w roku 2011 odpowiednio – 13,60% i 4,83%.

Przekazujê ponadto, w za³¹czeniu, informacjê dotycz¹c¹ dynamiki wzrostu œrod-
ków finansowych w poszczególnych OW NFZ w planie finansowym NFZ na 2012 r.,
w porównaniu do wykonania planu finansowego NFZ na 2010 r., przed i po urucho-
mieniu funduszu zapasowego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z budow¹ dróg ekspresowych i autostrad w moim okrêgu (po-

wiaty: ³aski, pabianicki i zgierski) do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê
wiele osób maj¹cych pretensje w zwi¹zku z wyw³aszczeniem nieruchomoœci
pod potrzeby ww. inwestycji. Generalnie wszyscy narzekaj¹ na bardzo wolne
tempo wyceny nieruchomoœci. Zdajê sobie sprawê z ogromu zadañ (5400 dzia-
³ek), ale nie mogê pogodziæ siê z tym, ¿e w³aœciciele nie otrzymuj¹ informacji,
kiedy ta wycena nast¹pi. S¹dzê, i¿ resort transportu, budownictwa i gospodar-
ki morskiej musi po konsultacjach z wojewodami zmieniæ tê sytuacjê.

Kiedy mieszkañcy wsi Mauryców w powiecie ³askim udali siê do Wydzia-
³u Ksi¹g Wieczystych w £asku w celu uzyskania poœwiadczenia w³asnoœci,
dowiedzieli siê, ¿e nie s¹ ju¿ w³aœcicielami dzia³ek. Brak wczeœniejszej infor-
macji o tym fakcie wywo³a³ ich uzasadnion¹ irytacjê.

Zwrócili siê do mnie równie¿ mieszkañcy gminy Sokolniki, powiat wieru-
szowski, którzy zostali wyw³aszczeni 19 kwietnia 2011 r. Termin ustalenia
odszkodowania up³yn¹³ w dniu 4 lipca 2011 r., ale do tej pory nie otrzymali
odszkodowania. Poza tym z dniem 26 sierpnia 2011 r. ministerstwo
w³aœciwe do spraw transportu wyda³o rozporz¹dzenie, które w niekorzystny
dla w³aœcicieli nieruchomoœci sposób zmienia zasady wyceny nieruchomoœci.
Rozporz¹dzenie nie ustala postêpowania ze sprawami rozpoczêtymi w czasie
obowi¹zywania dotychczasowych przepisów. Bior¹c pod uwagê to, i¿ termin
ustalenia wyceny min¹³ przed terminem wydania nowego rozporz¹dzenia,
uwa¿am, i¿ mieszkañcy gminy Sokolniki powinni otrzymaæ odszkodowanie
w wysokoœci zgodnej z obowi¹zuj¹cym wówczas rozporz¹dzeniem.

Dla w³aœcicieli zabudowanych nieruchomoœci ustawa przewiduje dodat-
kowe rekompensaty za szybsze opuszczenie tych nieruchomoœci. Termin ten,
moim zdaniem, powinien p³yn¹æ od dnia otrzymania wyceny przez w³aœcicie-
la, który dopiero wtedy mo¿e podejmowaæ racjonalne dzia³ania, a nie w mo-
mencie uw³aszczenia siê przez inwestora.

Wielkie dzie³o budowy dróg ekspresowych i autostrad nie mo¿e powodo-
waæ niepokojów wœród wielu mieszkañców, tym bardziej ¿e czêsto dzieje siê
tak z powodu braku odpowiednich informacji. W zwi¹zku z tym proszê Pana
Ministra o podjêcie stosownych dzia³añ.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2011 r., znak BPS/DSK-043-20/11,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Owczarka w sprawie
stosowania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.) zwanej dalej „specustaw¹”, uprzejmie przekazujê nastê-
puj¹ce informacje.

W niniejszym oœwiadczeniu Pan Senator wskaza³, ¿e strony postêpowañ maj¹cych
na celu ustalenie odszkodowañ za nieruchomoœci, które zosta³y przejête na podstawie
specustawy, narzekaj¹ na bardzo wolne tempo wyceny nieruchomoœci, brak informacji
kiedy ta wycena nast¹pi oraz d³ugie oczekiwanie na wydanie decyzji ustalaj¹cej przy-
s³uguj¹ce im odszkodowanie.

Wobec powy¿szego uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z obecnym brzmieniem specu-
stawy odszkodowanie za przejmowan¹ nieruchomoœæ jest ustalane odrêbn¹ decyzj¹.
Decyzjê ustalaj¹c¹ wysokoœæ odszkodowania za nieruchomoœci lub ich czêœci, które sta-
j¹ siê z mocy prawa w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa w odniesieniu do dróg krajowych lub
w³asnoœci¹ odpowiednich jednostek samorz¹du terytorialnego w odniesieniu do dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydaje siê w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna. Mo¿na zau-
wa¿yæ, i¿ 30-dniowy termin wskazany w specustawie nie odbiega od terminów wskaza-
nych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póŸn. zm.) zwanej dalej „kpa”. Natomiast zgodnie z art. 12
ust. 5 specustawy do ustalenia wysokoœci i wyp³acenia odszkodowania, stosuje siê
odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomoœciami. Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.)
zwana dalej „ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami” w art. 132 ust. la wskazuje, ¿e
„W sprawach, w których wydano odrêbn¹ decyzjê o odszkodowaniu, zap³ata odszkodo-
wania nastêpuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodo-
waniu sta³a siê ostateczna”. Zatem wyp³ata odszkodowania powinna nast¹piæ
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu sta³a siê ostateczna.

Ministerstwo mo¿e realizowaæ dzia³ania natury prawnej – legislacyjnej, jednak
w omawianym przypadku przepisy reguluj¹ kwestiê wydania decyzji i wyp³aty odszko-
dowania w sposób jasny i niepowoduj¹cy w¹tpliwoœci interpretacyjnych, zatem nie ma
potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie.

Natomiast przyczyny np. wydania decyzji odszkodowawczej w terminie póŸniej-
szym ni¿ przewiduj¹ to przepisy, nale¿y oceniaæ odrêbnie w ka¿dym przypadku bo-
wiem mog¹ one wynikaæ np. z trudnoœci natury organizacyjnej b¹dŸ s¹ zwi¹zane
z niemo¿noœci¹ wydania rozstrzygniêcia ze wzglêdu na w¹tpliwoœci natury prawnej.

Od organów wydaj¹cych decyzje odszkodowawcze Ministerstwo uzyskuje informa-
cje o tym, i¿ opóŸnienia wynikaj¹ z du¿ej iloœci tego typu spraw a zbyt ma³ej iloœci osób
zatrudnionych w wydzia³ach zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Jako powód opóŸnieñ poda-
wana jest równie¿ kwestia braku œrodków na wynagrodzenia dla rzeczoznawców, spo-
rz¹dzaj¹cych operaty szacunkowe stanowi¹ce niezbêdny element dokumentacji
w omawianych sprawach.

Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e szybsze wydawanie decyzji odszkodowawczych
w sprawach dotycz¹cych realizowania inwestycji na mocy specustawy jest uzale¿nione
od organizacji pracy oraz œrodków finansowych jakimi dysponuj¹ starostowie i woje-
wodowie orzekaj¹cy w tych sprawach. Ponoszenie kosztów zwi¹zanych z prowadze-
niem postêpowania administracyjnego, w tym zatrudnianie odpowiedniej iloœci
pracowników jak równie¿ zlecanie wykonania operatów niezbêdnych do ustalenia od-
szkodowania za nieruchomoœci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, nale¿y do obo-
wi¹zków organu prowadz¹cego postêpowanie odszkodowawcze.

Odnosz¹c siê do kwestii wp³ywania na urzêdy wydaj¹ce decyzje ustalaj¹ce wyso-
koœæ odszkodowania tak aby zmobilizowaæ je do terminowego wydawania tych decyzji
informujê, ¿e Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest organem
w³aœciwym do rozpatrywania za¿aleñ na bezczynnoœæ wojewodów wydaj¹cych omawia-
ne decyzje. Nale¿y podkreœliæ, ¿e strony dysponuj¹ procesowymi œrodkami zwalczania
bezczynnoœci organów administracyjnych.

Art. 11c specustawy stanowi, i¿ „Do postêpowania w sprawach dotycz¹cych wyda-
nia decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej stosuje siê przepisy Kodeksu
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postêpowania administracyjnego, z zastrze¿eniem przepisów niniejszej ustawy”. Zgod-
nie z art. 37 §1 kpa „Na nieza³atwienie sprawy w terminie okreœlonym w art. 35, w prze-
pisach szczególnych, ustalonym w myœl art. 36 stronie s³u¿y za¿alenie do organu
wy¿szego stopnia, a je¿eli nie ma takiego organu – wezwanie do usuniêcia naruszenia
prawa”. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania ad-
ministracyjnego oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 18) wprowadzi³a równie¿ w ww. artykule kpa mo¿liwoœæ
z³o¿enia za¿alenia na przewlek³e prowadzenie postêpowania.

Natomiast art. 37 §2 kpa wskazuje, i¿ „Organ wymieniony w §1, uznaj¹c za¿alenie
za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin za³atwienia sprawy oraz zarz¹dza wy-
jaœnienie przyczyn i ustalenie osób winnych nieza³atwienia sprawy w terminie, a w ra-
zie potrzeby tak¿e podjêcie œrodków zapobiegaj¹cych naruszaniu terminów za³atwiania
spraw w przysz³oœci. Organ stwierdza jednoczeœnie, czy nieza³atwienie sprawy w ter-
minie mia³o miejsce z ra¿¹cym naruszeniem prawa”.

Wy¿ej wskazane œrodki umo¿liwiaj¹ sygnalizacjê organom wy¿szego stopnia przy-
padków przekraczania ustawowego maksymalnego terminu za³atwienia sprawy. Stro-
ny otrzyma³y procesowe œrodki zwalczania bezczynnoœci organów administracyjnych
w³¹cznie ze skarg¹ wnoszon¹ do s¹du administracyjnego na bezczynnoœæ organów.
Wniesienie skargi na bezczynnoœæ organu jest dopuszczalne i mo¿liwe wówczas, gdy
strona wyczerpa³a tryb przewidziany w art. 37 kpa, jako ¿e za¿alenie, o którym mowa
w podanym przepisie, jest równoznaczne ze œrodkiem odwo³awczym w rozumieniu
art. 52 §1 Prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi i spe³nia kryterium
„wyczerpania œrodków zaskar¿enia” w rozumieniu art. 52 §2 tej ustawy. Czynnoœci or-
ganu rozpatruj¹cego za¿alenie powinny byæ przeprowadzone w ci¹gu jednego miesi¹ca
zgodnie z art. 35 §3 kpa (Postanowienie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Bia³ymstoku z dnia 28 paŸdziernika 2004 r. II SAB/Bk 16/04).

Pan Senator opisa³ równie¿ sytuacjê, w której mieszkañcy wsi Mauryców dopiero
w trakcie wizyty w Wydziale Ksi¹g Wieczystych uzyskali informacjê, i¿ nie przys³uguje
im ju¿ tytu³ prawny do nieruchomoœci a „brak wczeœniejszej informacji o tym fakcie wy-
wo³a³ ich uzasadnion¹ irytacjê”.

Wobec powy¿szego nale¿y wskazaæ, ¿e art. 11f ust. 3 specustawy opisuje formê
w jakiej organy prowadz¹ce postêpowania maj¹ce na celu wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej zawiadamiaj¹ zainteresowane strony o wydaniu tej
decyzji. Zgodnie z ww. przepisem „Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i woje-
wódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych dorêczaj¹ de-
cyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiaj¹
o jej wydaniu pozosta³e strony w drodze obwieszczeñ, odpowiednio w urzêdzie wojewódz-
kim lub starostwie powiatowym oraz w urzêdach gmin w³aœciwych ze wzglêdu na prze-
bieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a tak¿e w prasie lokalnej: Ponadto wy-

sy³aj¹ zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej dotychczasowemu w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi wieczystemu na

adres wskazany w katastrze nieruchomoœci. W przypadku, o którym mowa w art. 11a
ust. 2, zawiadomienie to wysy³a siê wojewodom, na których obszarze w³aœciwoœci znaj-
duje siê czêœæ nieruchomoœci objêtej wnioskiem o wydanie tej decyzji. Dorêczenie zawia-
domienia na adres wskazany w katastrze nieruchomoœci jest skuteczne”. Natomiast
art. 11f ust. 4 stanowi, ¿e „Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej zawiera informacjê o miejscu, w którym strony mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ decyzji”.

Wobec zwiêz³ego opisu sytuacji oraz maj¹c na uwadze brzmienie ww. przepisu
trudno jednoznacznie stwierdziæ, co by³o przyczyn¹ zaskoczenia stron postêpowania
uzyskan¹ informacj¹.

W oœwiadczeniu Pan Senator wskaza³ równie¿, ¿e „Z dniem 26 sierpnia 2011 r. mini-
sterstwo w³aœciwe do spraw transportu wyda³o rozporz¹dzenie, które w niekorzystny
dla w³aœcicieli nieruchomoœci sposób zmienia zasady wyceny nieruchomoœci. Rozpo-
rz¹dzenie nie ustala postêpowania ze sprawami rozpoczêtymi w czasie obowi¹zywania
dotychczasowych przepisów”.

2. posiedzenie Senatu w dniu 17 listopada 2011 r. 81



Odnosz¹c siê do tej kwestii mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zestawienie dotychczasowej tre-
œci §36 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomoœci oraz sporz¹dzenia operatu szacunkowego z nowym brzmieniem tego
przepisu, który obowi¹zuje od dnia 26 sierpnia br., wskazuje, ¿e w du¿ej czêœci przy-
padków nie nast¹pi zmiana uwarunkowañ prawnych okreœlania wartoœci nierucho-
moœci na potrzeby ustalenia odszkodowañ za nieruchomoœci przejête z mocy prawa
lub wyw³aszczone w celu realizacji inwestycji drogowych. Jednym z przyk³adów ilu-
struj¹cych powy¿sz¹ tezê jest sytuacja, o której mowa w ust. 4 wed³ug nowego
brzmienia przepisu tj. przypadek okreœlania wartoœci rynkowej wyw³aszczanej lub
przejêtej z mocy prawa nieruchomoœci na realizacjê inwestycji drogowej, która na
dzieñ wydania decyzji by³a przeznaczona pod inwestycjê drogow¹. Okreœlony w ww.
przepisie sposób wyceny nie ró¿ni bowiem siê od sposobu opisanego w dotychczaso-
wym §36 ust. 1, zgodnie z którym okreœlaj¹c wartoœæ rynkow¹ gruntów przeznaczo-
nych lub zajêtych pod drogi publiczne, rzeczoznawca maj¹tkowy przyjmowa³ do
porównañ ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzeda¿y gruntów odpowiednio prze-
znaczonych pod drogi publiczne.

Do oceny pozostaje kwestia, czy nowe regulacje dotycz¹ce sposobu okreœlania war-
toœci nieruchomoœci bêd¹ stanowiæ, w porównaniu z dotychczas obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, zmianê uwarunkowañ prawnych, a tym samym, czy spowoduj¹, i¿
sporz¹dzony operat szacunkowy, bêdzie móg³ byæ nadal wykorzystywany w prowadzo-
nym postêpowaniu. Oceny czy dosz³o do zmiany uwarunkowañ prawnych powinien,
w odniesieniu do ka¿dego ze sporz¹dzonych ju¿ operatów szacunkowych, dokonaæ or-
gan prowadz¹cy dane postêpowanie administracyjne.

W ocenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zasadne
jest przyjêcie, i¿ operaty szacunkowe sporz¹dzone przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
wyceny nieruchomoœci oraz sporz¹dzania operatu szacunkowego bêd¹ mog³y byæ, co
do zasady, nadal wykorzystywane w prowadzonych postêpowaniach administracyj-
nych po dniu 25 sierpnia 2011 r., czyli po dniu wejœcia w ¿ycie ww. rozporz¹dzenia.

Pan Senator zauwa¿y³ równie¿, ¿e „Dla w³aœcicieli zabudowanych nieruchomoœci
ustawa przewiduje dodatkowe rekompensaty za szybsze opuszczenie tych nieruchomo-
œci. Termin ten, moim zdaniem, powinien p³yn¹æ od dnia otrzymania wyceny przez w³a-
œciciela, który dopiero wtedy mo¿e podejmowaæ racjonalne dzia³ania, a nie w momencie
uw³aszczenia siê przez inwestora”.

Opisany przez Pana Senatora zapis zosta³ wprowadzony ustaw¹ z dnia 25 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r.
Nr 154 poz. 958) obowi¹zuj¹c¹ od dnia 10 wrzeœnia 2008 r. W uzasadnieniu przedmio-
towej ustawy wskazano, ¿e „maj¹c na uwadze g³ówny cel projektowanej ustawy (znacz-
ne przyspieszenie realizacji inwestycji drogowych), zaproponowano po³¹czenie wype³nie-
nia przes³anki „s³usznego odszkodowania” ze stworzeniem „zachêty” dla dotychczaso-
wego w³aœciciela b¹dŸ u¿ytkownika wieczystego do wczeœniejszego ni¿ okreœlony w de-
cyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wydania nieruchomoœci lub
opró¿nienia lokali i innych pomieszczeñ. W zwi¹zku z tym w zmienianym art. 18 zapro-
ponowano, aby wysokoœæ odszkodowania za przejête nieruchomoœci by³a powiêkszana
ka¿dorazowo o kwotê równ¹ 5% ustalonego odszkodowania, w przypadku gdy dotych-
czasowy w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci wyda tê nieruchomoœæ lub
opró¿ni lokal i inne pomieszczenia niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od
dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê osta-
teczna, albo od dnia dorêczenia zawiadomienia o nadaniu tej decyzji rygoru natychmia-
stowej wykonalnoœci, albo od dnia dorêczenia postanowienia o nadaniu decyzji o ze-
zwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnoœci”.

Z powy¿szego wynika jednoznacznie, i¿ przewidziana przez ustawodawcê zachêta
finansowa ma sk³oniæ w³aœcicieli do jak najszybszego wydania nieruchomoœci. Zatem
cel jaki za³o¿y³ ustawodawca nie zosta³by osi¹gniêty w przypadku gdyby termin 30 dni
liczono nie od dnia, w którym np. decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogo-
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wej sta³a siê ostateczna lecz od dnia dokonania wyceny nieruchomoœci a wiêc po
wszczêciu postêpowania odszkodowawczego. Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wykonanie dyspozy-
cji art. 18 ust. 1e specustawy nie pozbawia strony postêpowania mo¿liwoœci zaskar¿e-
nia decyzji, w której ustalono wysokoœci odszkodowania czyli wskazano wysokoœæ
kwoty, od której obliczono wy¿ej opisany procent.

Podsumowuj¹c mam nadziejê, i¿ przedstawione wyjaœnienia oka¿¹ siê pomocne
w interpretowaniu przepisów dotycz¹cych realizowania inwestycji drogowych.

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

W zwi¹zku z przekazywanymi w miesi¹cach letnich br. przez œrodki ma-
sowego przekazu informacjami o opracowywaniu przez prokuratora general-
nego projektu nowej organizacji jednostek organizacyjnych prokuratury,
polegaj¹cej m.in. na likwidacji czêœci prokuratur rejonowych i innych, proszê
Pana Ministra o informacje na temat tych planów.

W szczególnoœci jestem zainteresowany spraw¹ dotycz¹c¹ organizacji
prokuratur powszechnych w województwie podlaskim, zw³aszcza i¿ z wia-
domoœci publikowanych w prasie wynika, ¿e zamierza siê zlikwidowaæ
w moim województwie dziewiêæ prokuratur rejonowych, to jest w Siemiaty-
czach, Bielsku Podlaskim, Sokó³ce, Hajnówce, Grajewie, Zambrowie, Sej-
nach, Wysokiem Mazowieckiem i Kolnie.

Plany te wzbudzi³y protesty miejscowych w³adz samorz¹dowych oraz
mieszkañców, którzy s³usznie obawiaj¹ siê, ¿e realizacja tych planów spowo-
duje spadek poziomu bezpieczeñstwa publicznego oraz mniejsz¹ dostêpnoœæ
do organów prokuratury, oczekiwane zaœ przez autorów likwidacji oszczêd-
noœci bêd¹ pozorne, gdy¿ koszty ponios¹ inne organy pañstwowe, np. Policja,
a tak¿e obywatele. Wspomniany zamiar jest odczytywany jako kolejny krok
w wycofywaniu siê pañstwa z istotnego wymiaru ¿ycia publicznego, co skut-
kuje znowu spadkiem zaufania do organów pañstwa.

Z uwagi na to, ¿e rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej we wrzeœniu
oœwiadcza³, i¿ wstêpna lista prokuratur rejonowych przeznaczonych do lik-
widacji bêdzie opracowywana w paŸdzierniku br., zgodnie zaœ z ustaw¹
o prokuraturze to minister sprawiedliwoœci okreœla organizacjê powszech-
nych jednostek prokuratury, proszê o przedstawienie informacji w sprawie
bêd¹cej przedmiotem mego wyst¹pienia.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 grudnia 2011 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Bohdana Paszkowskiego z³o¿onym pod-

czas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 r., przekazanym pismem
z dnia 18 listopada 2011 r., nr BPS//DSK-043-21/11, w sprawie planów likwidacji
czêœci prokuratur rejonowych, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Naczelnym organem prokuratury, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599), jest Prokurator Generalny.
Z uwagi na dokonane z dniem 31 marca 2010 r. rozdzielenie urzêdów Ministra Spra-
wiedliwoœci i Prokuratora Generalnego, wprowadzone ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika
2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 178, poz. 1375, z póŸn. zm.), pod-
nieœæ nale¿y, i¿ problematyka objêta oœwiadczeniem – w sensie koncepcyjnym – pozo-
staje obecnie w gestii Prokuratora Generalnego, natomiast ostateczn¹ decyzjê w zakresie
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utworzenia lub zniesienia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak
równie¿ okreœlenia ich w³aœciwoœci, podejmuje Minister Sprawiedliwoœci, którego
ustawodawca upowa¿ni³, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 13
ustawy o prokuraturze, do wydawania rozporz¹dzeñ normuj¹cych tê problematykê, po
zasiêgniêciu opinii Prokuratora Generalnego.

Z tego wzglêdu odniesienie siê do zagadnienia przedstawionego w oœwiadczeniu pa-
na senatora wymaga³o uzyskania stanowiska Prokuratora Generalnego w przedmiocie
dalszego funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratury szczebla podstawo-
wego, w szczególnoœci prokuratur rejonowych województwa podlaskiego w Bielsku
Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Sejnach, Siemiatyczach, Sokó³ce, Wysokiem
Mazowieckiem i Zambrowie.

Z informacji przekazanych przez Prokuratora Generalnego wynika, ¿e w Prokura-
turze Generalnej na etapie koñcowym znajduj¹ siê prace powo³anego zarz¹dzeniem
z dnia 7 grudnia 2010 r. Zespo³u do oceny zasadnoœci dalszego funkcjonowania oœrod-
ków zamiejscowych prokuratur okrêgowych i rejonowych, jednostek szczebla rejonowe-
go o obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych oraz jednostek szczebla rejonowego, które
na obszarze swojej w³aœciwoœci nie posiadaj¹ siedziby s¹du rejonowego.

Zgodnie z zakresem zadañ Zespo³u jego prace obejmowa³y wymienione prokuratu-
ry rejonowe, jako jednostki o obsadzie do 5 etatów orzeczniczych. Szczegó³owa analiza
dokonywana przez Zespó³ uwzglêdnia ocenê obecnych warunków pracy i zwi¹zanych
z tym kosztów, mo¿liwoœci przejêcia spraw oraz kadry orzeczniczej, urzêdników i in-
nych pracowników prokuratury przez najbli¿sze prokuratury rejonowe, a tak¿e zapew-
nienia w przysz³oœci takim jednostkom prawid³owej realizacji ustawowych zadañ.
Uwzglêdnia tak¿e specyfikê przestêpczoœci na danym terenie oraz obci¹¿enie prac¹
prokuratorów.

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami ustawowe zadania znoszonej jednostki prokura-
tury maj¹ zostaæ przejête przez inn¹ jednostkê organizacyjn¹, wobec czego ewentualna
decyzja o likwidacji nie powinna wp³yn¹æ w sposób negatywny na przestêpczoœæ na da-
nym terenie i zwi¹zane z tym poczucie bezpieczeñstwa lokalnej spo³ecznoœci.

Obecnie przygotowywany jest przez Zespó³ raport koñcowy podsumowuj¹cy jego
prace, zawieraj¹cy rekomendacje stanowi¹ce dla Prokuratora Generalnego podstawê
do podjêcia decyzji w przedmiocie dalszego funkcjonowania objêtych jego analiz¹
prokuratur.

Prokurator Generalny dotychczas nie przedstawi³ Ministrowi Sprawiedliwoœci sta-
nowiska odnoœnie do dalszego funkcjonowania prokuratur rejonowych wskazanych
w oœwiadczeniu. W wypadku sformu³owania postulatu likwidacji którejœ z jednostek
organizacyjnych prokuratury ostateczn¹ decyzjê, uwzglêdniaj¹c ca³okszta³t okoliczno-
œci dotycz¹cych jej funkcjonowania, podejmie Minister Sprawiedliwoœci, jako organ
uprawniony do podejmowania czynnoœci w³adczych w tym zakresie, na podstawie
wspomnianego upowa¿nienia ustawowego, zawartego w art. 17 ust. 13 ustawy o pro-
kuraturze.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e podstawê decyzji Ministra Sprawiedliwoœci stanowiæ bêd¹ za-
równo argumenty zawarte w opinii Prokuratora Generalnego, jak te¿ istotne racje na-
tury spo³ecznej powo³ywane przez w³adze samorz¹dowe i podniesione przez pana
senatora.

Z wyrazami powa¿ania

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach mojej dzia³alnoœci interwencyjnej zapozna³em siê ze spraw¹,

z któr¹ zwrócili siê do mnie przedstawiciele firmy rodzinnej Trans-Tank Spó³-
ka Cywilna w £ê¿ynach w województwie podkarpackim. Sprawa ta by³a zre-
szt¹ przedmiotem oœwiadczeñ senatorskich w siódmej kadencji Senatu
z dnia 4 lutego 2011 r. oraz z dnia 26 maja 2011 r. W uzyskanych odpowie-
dziach resort finansów wyjaœnia, i¿ w wyniku dzia³alnoœci firmy Trans-Tank
mog³y powstaæ du¿e straty. Proszê zatem o informacjê, jakiej wysokoœci s¹ to
straty, i o wyliczenie kwoty, któr¹ na dzia³alnoœci firmy Trans-Tank straci³
Skarb Pañstwa.

Analizuj¹c sprawê spó³ki Trans-Tank, mam wra¿enie, ¿e mamy tu do
czynienia z nieadekwatnymi, a przez to niesprawiedliwymi dzia³aniami apa-
ratu skarbowego. Z dokumentów wynika, ¿e firma ta nie dopuœci³a siê ¿ad-
nych oszustw przy sprzeda¿y paliw, nie sprzedawa³a oleju opa³owego jako
napêdowego, ¿e w grê wchodz¹ niewielkie uchybienia i byæ mo¿e tak¿e nieja-
snoœci wynikaj¹ce z interpretacji niejednoznacznych przepisów prawa.
A konsekwencj¹ tych drobnych uchybieñ – jeœli takie uchybienia w ogóle mia-
³y miejsce – sta³y siê zobowi¹zania id¹ce w setki tysiêcy z³otych i praktyczne
bankructwo firmy, stanowi¹cej dorobek ca³ej rodziny bêd¹cy wynikiem ciê¿-
kiej pracy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one

na 2. posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 listopada 2011 r., w sprawie przekazania infor-
macji o stratach Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ podmiotu Z.P.H.U.
„TRANS-TANK” s.c. z siedzib¹ w £ê¿ynach 273, 38-230 Nowy ¯migród (zwanego dalej
Spó³k¹) w zakresie sprzeda¿y oleju opa³owego, które to oœwiadczenie zosta³o przekaza-
ne Ministrowi Finansów przy piœmie nr BPS/DSK-043-22/11 z dnia 18 listopada 2011 r.,
uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje.

Minister Finansów dwukrotnie udziela³ wyjaœnieñ dotycz¹cych dzia³añ organów
podatkowych w sprawie Spó³ki, które by³y odpowiedziami na oœwiadczenia sk³adane
w VII kadencji Senatu przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na 70. posie-
dzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. oraz przez Panów Senatorów: Grzegorza Wojcie-
chowskiego, Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza na 77. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 maja 2011 r. W wyjaœnieniach tych poinformowano, ¿e w wyniku kontroli
podatkowych przeprowadzonych przez:
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a) organ S³u¿by Celnej w zakresie prawid³owoœci obrotu olejem opa³owym i zwi¹za-
nych z tym rozliczeñ podatku akcyzowego za okres od sierpnia do listopada 2005 r.,
ujawniono nieprawid³owoœci polegaj¹ce na naruszeniu przepisów prawa doty-
cz¹cych uzyskiwania pisemnych oœwiadczeñ o przeznaczeniu oleju opa³owego na
cele opa³owe oraz sprzeda¿y tego oleju przez odmierzacz paliw ciek³ych;

b) organ kontroli skarbowej w zakresie rzetelnoœci deklarowanych podstaw opodat-
kowania, prawid³owoœci obliczania i terminowoœci wp³acania podatków stano-
wi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, bud¿etu gminy oraz œrodków pañstwowych
funduszy celowych za 2004 r., ujawniono nieprawid³owoœci dotycz¹ce rozliczeñ
podatku od towarów i us³ug przez Spó³kê oraz podatku dochodowego od osób fizycz-
nych przez jej wspólników.

W konsekwencji wszczêto postêpowania podatkowe zarówno wobec Spó³ki jak i jej
wspólników.

Minister Finansów wskaza³ równie¿, ¿e podstaw¹ dzia³añ podjêtych przez organ po-
datkowy oraz organ kontroli skarbowej by³y nastêpuj¹ce przepisy prawa:

� art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257, z póŸn. zm.), zgodnie z którym w przypadku u¿ycia olejów opa³o-
wych, przeznaczonych na cele opa³owe, które nie spe³niaj¹ warunków okreœlonych
w odrêbnych przepisach, w szczególnoœci wymogów w zakresie prawid³owego zna-
kowania i barwienia, u¿ycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a tak¿e sprzeda¿y za
pomoc¹ odmierzaczy paliw ciek³ych, sprzedaj¹cy by³ zobowi¹zany do zap³acenia
akcyzy wed³ug stawki wy¿szej ni¿ stawka na oleje opa³owe przeznaczone na cele
opa³owe;

� §4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni¿e-
nia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póŸn. zm.), który nak³a-
da³ na sprzedawcê oleju opa³owego obowi¹zek pobierania od nabywców sformali-
zowanych oœwiadczeñ stwierdzaj¹cych, i¿ nabywane wyroby s¹ przeznaczone na
cele opa³owe; w przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia lub gdy oœwiadczenie nie za-
wiera³o wszystkich wymaganych danych, podatnik sprzedaj¹cy oleje opa³owe nie
móg³ skorzystaæ z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, co wynika³o z §4
ust. 5 w zw. z §1 ww. rozporz¹dzenia;

� art. 86 §1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatnicy maj¹ obowi¹zek prze-
chowywaæ ksiêgi podatkowe oraz zwi¹zane z ich prowadzeniem dokumenty do cza-
su up³ywu okresu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego oraz art. 23 §1 pkt 1
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy okreœla podstawê opo-
datkowania w drodze oszacowania, jeœli brak jest ksi¹g podatkowych lub innych
danych niezbêdnych do jej okreœlenia;

� art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, zgodnie
z którym podatnicy s¹ obowi¹zani przechowywaæ ewidencje prowadzone dla celów
rozliczenia podatku oraz wszelkie dokumenty zwi¹zane z tym rozliczeniem do cza-
su up³ywu terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego;

� §48 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, z póŸn. zm.), wed³ug którego podstawê
do obni¿enia przez nabywcê kwoty podatku nale¿nego oraz zwrotu ró¿nicy podat-
ku lub zwrotu podatku naliczonego stanowi¹ wy³¹cznie orygina³y faktur lub faktur
koryguj¹cych albo ich duplikaty, o których mowa w §49;

� §14 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 97, poz. 970 z póŸn. zm.), zgodnie z którym w przypadku faktur lub faktur kory-
guj¹cych nie stanowi¹ podstawy do obni¿enia przez nabywcê kwoty podatku na-
le¿nego, zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego dokumenty inne
ni¿ orygina³y tych faktur lub faktur koryguj¹cych albo ich duplikaty;

� §26 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wy-
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stawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do któ-
rych nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz. U.
Nr 97, poz. 971), wed³ug którego podatnicy s¹ zobowi¹zani przechowywaæ orygina-
³y i kopie faktur oraz faktur koryguj¹cych, a tak¿e duplikaty tych dokumentów do
czasu up³ywu terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego.

W zwi¹zku z tym, odnosz¹c siê do kwestii nale¿noœci bud¿etu pañstwa zwi¹zanych
z nieprawid³owoœciami stwierdzonymi przez organ podatkowy oraz organ kontroli
skarbowej, uprzejmie informujê, ¿e organy te oszacowa³y ww. nale¿noœci na ³¹czn¹
kwotê ponad 200 tys. z³.

Powy¿sze zosta³o zaskar¿one przez Spó³kê do w³aœciwych organów II instancji,
a nastêpnie do s¹dów administracyjnych. Ani organy II instancji, ani s¹dy administra-
cyjne nie uchyli³y rozstrzygniêæ wydanych przez organy I instancji, co jednoznacznie
wskazuje na prawid³owoœæ dokonanych rozstrzygniêæ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³ania prowadzone przez organ podatkowy oraz organ kon-
troli skarbowej nie mia³y na celu doprowadzenie Spó³ki do bankructwa i pozbawienie
maj¹tku jej wspólników. Dzia³ania te by³y ukierunkowane na zabezpieczenie nale¿no-
œci bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku z naruszeniem przepisów powszechnie obowi¹zuj¹ce-
go prawa, które okreœla³y obowi¹zki Spó³ki w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na z³o-
¿one oœwiadczenie i spotkaj¹ siê z uprzejm¹ akceptacj¹ Pana Marsza³ka.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy siê do Pana Premiera z proœb¹ o wyjaœnienie rozbie¿noœci

w stanowiskach ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra edukacji naro-
dowej co do równorzêdnoœci wykszta³cenia. Problem ten dotyczy szczególnie
wnioskodawców aplikuj¹cych o fundusze strukturalne, a konkretnie chodzi
o wykszta³cenie, które uznaje siê za odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Bezsporne jest, ¿e wy-
kszta³cenie uzyskane w liceum zawodowym o kierunku rolniczym jest
wystarczaj¹ce, co potwierdzaj¹ stosowne przepisy.

Z informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, ¿e identyczne
wykszta³cenie uzyskuj¹ absolwent liceum zawodowego oraz absolwent, któ-
ry ³¹cznie ukoñczy³ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce.
Jednak minister rolnictwa wyjaœnia w odpowiedziach na oœwiadczenia i pis-
ma w tej sprawie, ¿e wykszta³cenie uzyskane w liceum zawodowym jest wy-
kszta³ceniem œrednim zawodowym, natomiast identyczne wykszta³cenie, je-
dnak uzyskane w liceum ogólnokszta³c¹cym i zasadniczej szkole zawodowej,
nie jest wykszta³ceniem œrednim.

Uprzejmie prosimy o wyjaœnienie tej rozbie¿noœci, a w szczególnoœci o in-
formacjê, dlaczego identyczne wykszta³cenie jest traktowane przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi raz jako œrednie wykszta³cenie rolnicze, a drugi raz
jako zasadnicze wykszta³cenie rolnicze.

Dodatkowo prosimy o sprawdzenie, czy w tym wypadku nie nast¹pi³a
celowa b³êdna interpretacja prawa na szkodê beneficjentów, którzy w okre-
sie piêciu lat karencji w zakresie wykszta³cenia mog¹ uzyskaæ wykszta³cenie
œrednie ogólnokszta³c¹ce i w zakresie zasadniczej szko³y rolniczej, natomiast
wed³ug interpretacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie maj¹ mo¿liwoœci
uzyskania w tym okresie wykszta³cenia œredniego. Nadmieniamy, ¿e pomoc
m³odym rolnikom by³a udzielana pod koniec roku 2004, ju¿ po rozpoczêciu ro-
ku szkolnego. Oznacza to, ¿e na uzupe³nienie wykszta³cenia pozosta³y jedy-
nie cztery lata szkolne.

Z uwagi na znaczn¹ liczbê poszkodowanych m³odych rolników kierujemy
do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli sugestiê przeprowadzenia kontroli pra-
wid³owoœci postêpowania organów administracji w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 19 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym w dniu 17 listopada 2011 r. przez senatorów

RP, Pana Senatora Grzegorza Micha³a Wojciechowskiego i Pana Senatora Bogdana Pê-
ka (znak BPS/DSK-043-23/11), dotycz¹cym rozbie¿noœci w stanowiskach Ministra
Edukacji Narodowej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co do równorzêdnoœci poziomu
wykszta³cenia uznawanego za kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej, uprzejmie przedk³adam – w porozumieniu z Ministrem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Liceum zawodowe jako typ szko³y funkcjonowa³o w ramach systemu oœwiaty na
podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (w brzmieniu ustalo-
nym tekstem pierwotnym, Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425). Ten typ szko³y zosta³ wy-
gaszony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z póŸn. zm.). Zgodnie
z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy liceum zawodowe by³o œredni¹ szko³¹ zawodow¹ da-
j¹c¹ wykszta³cenie œrednie ogólne (z mo¿liwoœci¹ uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci)
oraz wykszta³cenie zasadnicze zawodowe. Innymi s³owy, w liceum zawodowym
kszta³cenie zawodowe prowadzono w zawodach nauczanych tak¿e w szkole zasadni-
czej (na poziomie kwalifikacji robotnika wykwalifikowanego). Inn¹ drog¹ do uzyskania
wykszta³cenia zasadniczego zawodowego oraz œredniego ogólnego by³o (i jest) np.
ukoñczenie zasadniczej szko³y zawodowej, a nastêpnie uzupe³nienie wykszta³cenia
ogólnego do poziomu œredniego, b¹dŸ w wyniku ukoñczenia liceum ogólnokszta³c¹cego
(dla doros³ych lub uzupe³niaj¹cego), b¹dŸ w trybie egzaminów eksternistycznych.

Wymogi kwalifikacyjne dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej oraz umo¿li-
wiaj¹ce ubieganie siê o uzyskanie ró¿nych form wsparcia finansowanych z funduszy
strukturalnych, okreœlone s¹ w przepisach wydawanych przez ministra w³aœciwego do
spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. W poprzednim okresie programowania
tj. w latach 2004–2006 kwestie te regulowa³o rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z póŸn. zm.). Zgodnie z treœci¹
tego rozporz¹dzenia warunek dotycz¹cy kwalifikacji zawodowych uwa¿any by³ za
spe³niony, je¿eli dana osoba posiada³a:

a) wy¿sze lub œrednie wykszta³cenie rolnicze, albo
b) zasadnicze zawodowewykszta³cenie rolnicze i conajmniej 3-letni sta¿pracywgospo-

darstwie rolnym lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej i conajmniej3-letni sta¿pracywgospodarstwie rolnym,albo

c) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym albo wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿
rolniczy i ukoñczone studia podyplomowe na kierunku zwi¹zanym z rolnictwem,
albo wykszta³cenie œrednie nierolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w gospo-
darstwie rolnym, albo

d) wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej 5-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym.

Podstaw¹ udzielania wsparcia rolnictwa ze œrodków UE w obecnym okresie progra-
mowania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, który równie¿
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precyzuje wymagania kwalifikacyjne niezbêdne do uczestnictwa w dzia³aniach PROW
takich jak modernizacja gospodarstw rolnych, u³atwianie startu m³odym rolnikom
oraz renty strukturalne (wymagania dotycz¹ jedynie osób przejmuj¹cych gospodar-
stwa). Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami niezbêdne kwalifikacje zawodowe ma oso-
ba, która posiada:

a) wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, œrednie lub wy¿sze, lub
b) tytu³ kwalifikacyjny lub tytu³ zawodowy lub tytu³ mistrza w zawodzie przydatnym

do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie,
lub

c) wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie
albo wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolnicze i ukoñczone studia podyplomowe
w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem, albo wykszta³cenie œrednie inne ni¿ rolnicze
i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie, lub

d) wykszta³cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolni-
cze i co najmniej 5-letni sta¿ pracy w rolnictwie.

Odnosz¹c siê do kwestii uzupe³niania wykszta³cenia przez beneficjentów Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” wyjaœniam, i¿ jednym z warunków
przyznania pomocy w ramach dzia³ania 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom”
okreœlonym w przepisach UE (rozporz¹dzenie Rady Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej) by³o posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wymóg
ten powinien byæ zasadniczo spe³niony w dniu sk³adania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu. Jednak¿e rozporz¹dzenie Komisji Nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady Nr 1257/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w art. 4 ust. 2 stanowi, i¿ w przypadku gdy
wnioskodawca nie spe³nia³ ww. warunku w dniu z³o¿enia wniosku, zobligowany by³
uzupe³niæ swoje wykszta³cenie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego. Beneficjent dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rol-
nikom” SPO 2004–2006 w umowie o dofinasowanie projektu zobowi¹za³ siê do zwrotu
pomocy wraz z odsetkami w przypadku niedope³nienia ww. zobowi¹zania, tj. nieuzu-
pe³nienia wymaganego poziomu wykszta³cenia.

Dzia³anie „U³atwianie startu m³odym rolnikom” jest tak¿e realizowane w ramach
obecnie obowi¹zuj¹cego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Podobnie, w tym dzia³aniu objêtym PROW 2007–2013 sankcj¹ za niedope³nienie zobo-
wi¹zania do uzupe³nienia wykszta³cenia w terminie 3 lat od dnia dorêczenia decyzji
o przyznaniu pomocy, jest koniecznoœæ zwrotu ca³oœci uzyskanej premii. Beneficjenci
dzia³ania byli i s¹ o tym informowani w pouczeniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Pragnê podkreœliæ, i¿ nie istnieje rozbie¿noœæ w stanowiskach Ministra Edukacji
Narodowej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co do równorzêdnoœci poziomu wy-
kszta³cenia uznawanego za kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia dzia-
³alnoœci rolniczej. Wyra¿am pogl¹d, i¿ zarówno absolwent liceum zawodowego, jak
i absolwent zasadniczej szko³y zawodowej, który nastêpnie ukoñczy³ liceum ogólno-
kszta³c¹ce (lub uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce) – uzyskuje wykszta³cenie zasad-
nicze zawodowe oraz wykszta³cenie œrednie ogólne.

Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje i wyjaœnienia, uprzejmie proszê Pana Mar-
sza³ka o ich przyjêcie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Stanowisko
WICEPREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 13 grudnia 2011 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W zwi¹zku z pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (znak BPS/DSK-043-24/11) doty-

cz¹cym wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego na drugim posiedzeniu Senatu RP w dniu
17 listopada 2011 r. przez Panów Senatorów RP Grzegorza Wojciechowskiego i Bogda-
na Pêka uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do Ministra Edukacji Narodowej
o udzielenie informacji w kwestii rozbie¿noœci, co do równorzêdnoœci wykszta³cenia
wnioskodawców aplikuj¹cych o fundusze strukturalne.

Po otrzymaniu odpowiedzi niezw³ocznie poinformujê Pani¹ Marsza³ek o stanowis-
ku NIK w sprawach podniesionych w ww. oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem

Wojciech Misi¹g

OdpowiedŸ
WICEPREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 3 stycznia 2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W zwi¹zku ze wspólnym oœwiadczeniem z³o¿onym na drugim posiedzeniu Senatu

RP w dniu 17 listopada 2011 r. przez Panów Senatorów RP Grzegorza Wojciechowskie-
go i Bogdana Pêka uprzejmie informujê, ¿e w dniu 13 grudnia 2011 r. zwróci³em siê do
Ministra Edukacji Narodowej o udzielenie informacji w sprawach poruszonych w tym
oœwiadczeniu. Z otrzymanej w dniu 20 grudnia 2011 r. odpowiedzi Ministra Edukacji
Narodowej wynika, ¿e miêdzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nie ma rozbie¿noœci, co do wymagañ dotycz¹cych wykszta³cenia wnios-
kodawców aplikuj¹cych o fundusze strukturalne. Zarówno absolwent liceum zawodo-
wego, jak i absolwent zasadniczej szko³y zawodowej, który nastêpnie ukoñczy³ liceum
ogólnokszta³c¹ce (lub uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce) – uzyskuj¹ wykszta³ce-
nie zawodowe oraz wykszta³cenie œrednie ogólne. Oznacza to, ¿e aby uzyskaæ œrednie
wykszta³cenie rolnicze, nale¿y ukoñczyæ œredni¹ szko³ê rolnicz¹1.
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W opisanym przez Panów Senatorów przypadku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prawid³owo uzna³, ¿e wykszta³cenie uzyskane w zasadniczej szkole zawodowej i liceum
ogólnokszta³c¹cym nie jest œrednim wykszta³ceniem zawodowym. Nale¿y jednak pod-
kreœliæ, ¿e wykszta³cenie uzyskane w liceum zawodowym równie¿ nie jest œrednim wy-
kszta³ceniem zawodowym.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w okresie od 5 wrzeœnia 2007 r. do 8 stycznia
2008 r. Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a kontrolê realizacji Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004–2006” w zakresie dzia³ania 1.2. „U³atwianie
startu m³odym rolnikom”. W jej toku stwierdzono m.in. nieprawid³owoœci dotycz¹ce
przygotowania i wdra¿ania tego dzia³ania. Nie stwierdzono natomiast nieprawid³owo-
œci w zakresie spraw poruszanych w piœmie Panów Senatorów. Informacja o wynikach
przedmiotowej kontroli2 zosta³a przekazana m.in. Senackiej Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska w dniu 15 lipca 2008 r.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê pragnê stwierdziæ, ¿e aktualnie brak jest przes³anek do
przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie.

Z powa¿aniem

Wojciech Misi¹g
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
oraz do pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Obywatele – bez wzglêdu na wiek, p³eæ, wyznanie, rasê i rodzaj niepe³no-

sprawnoœci – maj¹ równe prawo do ró¿nych form kultury fizycznej. Do two-
rzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w odniesieniu
do rozwoju kultury fizycznej zobowi¹zane s¹ organy administracji rz¹dowej
i jednostki samorz¹du terytorialnego. Co wiêcej, obowi¹zuj¹ce przepisy praw-
ne obliguj¹ inwestorów, by w za³o¿eniach budowlanych oraz modernizacyj-
nych dotycz¹cych obiektów sportowych uwzglêdniali wymagania bezpie-
czeñstwa i higieny oraz rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce korzystanie z tych
obiektów przez osoby niepe³nosprawne. Jednak¿e w Polsce osoby niepe³no-
sprawne nadal maj¹ ograniczony dostêp do zajêæ sportowych.

W zwi¹zku z tym uprzejmie prosimy o wyjaœnienia w poni¿ej wymienio-
nych kwestiach i o odpowiedzi na pytania.

1. Ile jest klubów prowadz¹cych sekcje dla niepe³nosprawnych?
2. Ilu jest takich zawodników i jakie s¹ mo¿liwoœci treningu?
3. Jakie jest zaplecze sprzêtu specjalnego, takiego jak na przyk³ad broñ

strzelecka dla niewidomych?
4. Jakie s¹ mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy przez kluby prowadz¹ce

treningi osób niepe³nosprawnych w bie¿¹cym roku i na jakie cele pieni¹dze
mog¹ byæ pozyskiwane?

5. Jakie œrodki na sport niepe³nosprawnych rz¹d planuje przeznaczyæ na
przysz³y rok i na jakie cele?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 14 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz Senatora Bogdana Pêka, przekazane pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn.
BPS/DSK-043-25/11), uprzejmie informujê co nastêpuje.

OdpowiedŸ na pytania 1 i 2:
Sport powszechny osób niepe³nosprawnych dofinansowywany jest ze œrodków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej bêd¹cych w dyspozycji Ministra Sportu i Turysty-
ki zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
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(Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Zadania w zakresie sportu powszechnego osób niepe³no-
sprawnych obejmuj¹:

1. organizacjê zajêæ sekcji sportowych osób niepe³nosprawnych,
2. organizacjê imprez sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
3. prowadzenie zajêæ sportowych dla osób niepe³nosprawnych – Program „Animator

sportu osób niepe³nosprawnych” – koordynuje Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego,

4. organizacjê obozów sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
5. szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariu-

szy sportu osób niepe³nosprawnych,
6. promocjê sportu osób niepe³nosprawnych,
7. zakup sprzêtu sportowego dla osób niepe³nosprawnych.
Liczba uczestników dofinansowanych zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultu-

ry Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie sportu powszechnego w 2010
roku wynios³a 83 692. Zadania realizowane by³y przez 55 podmiotów.

W ramach zadania: „organizacja zajêæ sekcji sportowych osób niepe³nosprawnych”
w 2010 r. uczestniczy³o 20 153 osób niepe³nosprawnych. Zajêcia realizowane by³y
w 31 stowarzyszeniach.

W ramach zadania: „prowadzenie zajêæ sportowych dla osób niepe³nosprawnych”
w 2010 r. w I edycji wziê³o udzia³ 339 animatorów, którzy prowadzili zajêcia z 4 473
osobami niepe³nosprawnymi, a w II edycji bra³o udzia³ 343 animatorów prowadz¹c za-
jêcia dla 4 484 uczestników.

OdpowiedŸ na pytanie 3:
W ramach zadania: „zakup sprzêtu sportowego”, organizacje realizuj¹ce zadania

z zakresu sportu osób niepe³nosprawnych maj¹ mo¿liwoœæ zakupu sprzêtu sportowego.
W bie¿¹cym roku z obszaru sportu wyczynowego na zakup sprzêtu sportowego

przeznaczono z FRKF kwotê 1 370 000,00 z³, zaœ z zakresu sportu powszechnego na
realizacjê tego zadnia przeznaczono z FRKF kwotê 515 000,00 z³. Ponadto, w ramach
umów na szkolenie sportowe oraz imprezy sportowe rangi mistrzowskiej, organizacje
mog¹ tak¿e zakupiæ drobny sprzêt sportowy niezbêdny do prawid³owej realizacji zada-
nia w ró¿nych sportach.

W odniesieniu do poruszonej w pytaniu kwestii, dotycz¹cej zaplecza sprzêtu spe-
cjalnego, takiego jak na przyk³ad broñ strzelecka dla niewidomych, uprzejmie informu-
jê, ¿e organizacj¹ dzia³aj¹c¹ w sporcie: strzelectwo sportowe osób niewidomych
i s³abowidz¹cych, posiadaj¹c¹ odpowiedni sprzêt, jest Zwi¹zek Kultury Fizycznej
„OLIMP”. Zwi¹zek posiada 13 zestawów broni pneumatycznej i 13 zestawów broni la-
serowej. W trakcie zakupu ze œrodków FRKF znajduje siê kolejnych 6 kompletów broni
pneumatycznej. W 2012 r. Zwi¹zek planuje zakup nastêpnych czterech kompletów.

OdpowiedŸ na pytanie 4:
Na 2011 r. zosta³ og³oszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadañ z za-

kresu rozwijania sportu osób niepe³nosprawnych realizowanych w ramach zadania:
„Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, podzadania: „upowszech-
nianie sportu osób niepe³nosprawnych”. Zadania, które obejmowa³ konkurs wy-
mienione s¹ przy odpowiedzi na pytania 1 i 2. Œrodki przeznaczone na ten cel w roku
2011 zosta³y rozdysponowane, w zwi¹zku z czym konkurs zosta³ zamkniêty.

OdpowiedŸ na pytanie 5:
Planowane œrodki finansowe (FRKF) na sport powszechny osób niepe³nospraw-

nych w 2012 r.: 13 502 000,00 z³.
Zadania przewidziane do realizacji:
1. organizacja zajêæ sekcji sportowych osób niepe³nosprawnych,
2. organizacja imprez sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
3. prowadzenie zajêæ sportowych dla osób niepe³nosprawnych – program „Animator

sportu osób niepe³nosprawnych” – koordynuje Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego,

4. organizacja obozów sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
5. promocja sportu osób niepe³nosprawnych.
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Planowane œrodki finansowe na sport wyczynowy osób niepe³nosprawnych
w 2012 r.:

1. bud¿et – 4 554 000,00 z³
2. FRKF – 10 294 000,00 z³.
Zadania przewidziane do realizacji:
Organizacja przygotowañ i udzia³u sportowców niepe³nosprawnych we wspó³zawod-

nictwie sportowym w ramach poni¿szych programów:
1. przygotowania do letnich i zimowych igrzysk paraolimpijskich,
2. przygotowania do letnich i zimowych igrzysk g³uchych,
3. przygotowania do MS i ME w sportach nieolimpijskich.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zapoznaliœmy siê z postêpowaniem Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie

dotycz¹cym przestêpstwa oszustwa na szkodê pañstwa Stanis³awa i Beaty S.,
którym dwie firmy nie zap³aci³y za dostarczone tuczniki ³¹cznie kwoty ponad
825 tysiêcy z³. Prokuratura nie dopatrzy³a siê w tej sprawie ani oszustwa na
szkodê rolników, ani te¿ przestêpstwa udaremnienia zaspokojenia wierzycie-
la okreœlonego w art. 300 §2 k.k. Zastanawiaj¹ w tym postanowieniu dwie
rzeczy. Po pierwsze, brak zarzutu oszustwa wynika³ st¹d, ¿e prokurator
przyj¹³ za wiarygodne twierdzenie przes³uchanych w³aœcicieli firm, i¿ „powo-
dem powstania zad³u¿enia by³y k³opoty finansowe, które powsta³y w wyniku
nieuiszczenia im nale¿noœci przez ich kontrahentów”, jednak z postanowie-
nia nie wynika, czy prawdziwoœæ tego wyjaœnienia zosta³a zbadana i po-
twierdzona. I druga okolicznoœæ – prokurator stan¹³ na stanowisku, ¿e tak
d³ugo, jak d³ugo zaspokojenie wierzyciela jest mo¿liwe, brak jest podstaw do
odpowiedzialnoœci karnej z art. 300 §2 k.k. Zwa¿ywszy, ¿e mo¿liwoœci za-
spokojenia wierzyciela istniej¹ zawsze – nie da siê wszak wykluczyæ, ¿e na-
wet ca³kowicie niewyp³acalny d³u¿nik kiedyœ poprawi swoj¹ kondycjê
i zaspokoi wierzycieli – podstaw do odpowiedzialnoœci z art. 300 §2 k.k. nie
by³oby nigdy.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Prokuratora Generalnego An-
drzeja Seremeta z wnioskiem o zweryfikowanie prawid³owoœci umorzenia
œledztwa w tej sprawie Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie z uwzglêdnie-
niem podniesionych przez nas w¹tpliwoœci. Prosimy równie¿ o objêcie tego
postêpowania nadzorem s³u¿bowym Prokuratora Generalnego.

Pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e zjawisko niep³acenia rolnikom za dostar-
czone przez nich p³ody rolne staje siê swoist¹ plag¹ spo³eczn¹ i tragedi¹ dla
setek, a nawet tysiêcy rolników, których gospodarstwa upadaj¹ w³aœnie
w wyniku niezap³acenia im za dostarczone produkty. Ze strony prokuratury
dostrzegamy sk³onnoœæ do bagatelizowania tego rodzaju spraw i szukania
pretekstu do ich umarzania.

Prosimy, by Pan Prokurator zintensyfikowa³ dzia³ania prokuratury w te-
go rodzaju sprawach i po³o¿y³ kres bezkarnoœci oszustów ¿eruj¹cych na
krzywdzie rolników.

Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ

Warszawa, 19.12.2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do wspólnego oœwiadczenia Pana Senatora Bogdana Pêka i Pana Sena-

tora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿onego na 2. posiedzeniu Senatu w dniu 17 listo-
pada 2011 r. w sprawie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie
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o umorzeniu œledztwa o sygn. Ds 218/11, którego tekst nades³ano Prokuratorowi Ge-
neralnemu przy piœmie z 18 listopada br. numer BPS/DSK-043-27/11 (które 24 listo-
pada br. wp³ynê³o do Prokuratury Generalnej), uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Postêpowanie przygotowawcze o sygn. Ds 218/11 Prokuratora Rejonowego w Wol-
sztynie, do której odnosi siê oœwiadczenie Pana Senatora Bogdana Pêka i Pana Senato-
ra Grzegorza Wojciechowskiego wszczêto w zwi¹zku z zawiadomieniem, prowadz¹cego
chów trzody chlewnej, rolnika dotycz¹cym braku zap³aty za tuczniki sprzedane przez
niego dwóm kontrahentom i tuczniki sprzedane przez jego córkê innemu nabywcy oraz
bezskutecznoœci czynnoœci zmierzaj¹cych do wyegzekwowania nale¿noœci zas¹dzo-
nych z tego tytu³u przez s¹d w postêpowaniu cywilnym.

W dniu 30 czerwca 2011 r. Prokurator Rejonowy w Wolsztynie zatwierdzi³ spo-
rz¹dzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie postanowie-
nie o umorzeniu œledztwa w sprawie wy³udzenia od pokrzywdzonych tuczników, to jest
o przestêpstwa oszustwa okreœlone w art. 286 §1 k.k. – wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego – na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

W uzasadnieniu tego rozstrzygniêcia stwierdzono, ¿e poczynione w sprawie ustale-
nia nie wskazywa³y aby nabywcy tuczników chcieli je wy³udziæ bez zap³aty, gdy¿ po-
cz¹tkowo terminowo regulowali nale¿noœci za kolejne partie dostarczanych im przez
pokrzywdzonych zwierz¹t i zaprzeczyli, aby nie mieli zamiaru wywi¹zania siê z zawar-
tych umów, a jako przyczynê niewykonania zobowi¹zania terminowej zap³aty za kolej-
ne zakupione tuczniki podali problemy finansowe spowodowane nierzetelnoœci¹
innych kontrahentów, która doprowadzi³a do zachwiania kondycji prowadzonych
przez nich firm. Tym samym, w ocenie prowadz¹cego œledztwo, brak by³o podstaw do
uznania, ¿e zosta³y wyczerpane znamiona, przewidzianego w art. 286 §1 k.k., wystêp-
ku oszustwa polegaj¹cego na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozpo-
rz¹dzenia w³asnym lub cudzym mieniem za pomoc¹ wprowadzenia jej w b³¹d albo
wyzyskania b³êdu lub niezdolnoœci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³a-
nia, który mo¿e byæ pope³niony tylko umyœlnie z zamiarem bezpoœrednim, kierunko-
wym obejmuj¹cym cel w postaci osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej i sposób dzia³ania
sprawcy.

Ponadto, odnosz¹c siê w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu œledztwa
o sygn. Ds 218/11, do podniesionej przez pokrzywdzonych kwestii niemo¿noœci pe³ne-
go zaspokojenia zas¹dzonych roszczeñ w drodze postêpowania egzekucyjnego wskaza-
no, ¿e okreœlony w art. 300 §2 k.k. wystêpek udaremnienia lub uszczuplenia
zaspokojenia wierzyciela jest przestêpstwem materialnym, do którego znamion nale¿y
skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia przez sprawcê swojego
wierzyciela, natomiast z ustaleñ œledztwa wynika³o, ¿e jeden z nabywców tuczników,
pomimo bezskutecznoœci egzekucji czêœciowo regulowa³ zobowi¹zania wobec pokrzyw-
dzonego, postêpowanie egzekucyjne w zakresie nale¿noœci od kolejnego nabywcy nie
zosta³o zakoñczone i do czasu umorzenia œledztwa doprowadzi³o ju¿ do czêœciowego
zaspokojenia roszczeñ pokrzywdzonej, a w przypadku trzeciego nabywcy zosta³a og³o-
szona przez s¹d upad³oœæ, ustanowiono syndyka upad³oœci, dokonano oszacowania
maj¹tku upad³ego i og³oszono pisemny przetarg na sprzeda¿ przedsiêbiorstwa.

Na postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie Ds 218/11 z³o¿y³ za¿alenie
pe³nomocnik pokrzywdzonych. Zarz¹dzeniem z 8 sierpnia 2011 r. Prokurator Rejono-
wy w Wolsztynie odmówi³ przyjêcia tego œrodka odwo³awczego, gdy¿ zosta³ wniesiony
po up³ywie okreœlonego ustawowo terminu zawitego. Zarz¹dzenie to nie zosta³o za-
skar¿one ani przez pokrzywdzonych, ani przez dzia³aj¹cego w ich imieniu profesjonal-
nego pe³nomocnika.

Nastêpnie, po uprawomocnieniu siê postanowienia o umorzeniu œledztwa w spra-
wie Ds 218/11, Prokurator Rejonowy w Wolsztynie rozpoznaj¹c pismo pokrzywdzone-
go kwestionuj¹ce zasadnoœæ decyzji o umorzeniu œledztwa w sprawie Ds 218/11,
stosownie do treœci przepisu §265 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49 poz. 290), pismem z 23 wrzeœnia 2011 r.
poinformowa³ go o braku podstaw do podjêcia na nowo tego postêpowania.
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Uwzglêdniaj¹c wniosek zawarty w oœwiadczeniu Pana Senatora Bogdana Pêka i Pa-
na Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, celem wyjaœnienia podniesionych przez Pa-
nów Senatorów w¹tpliwoœci, sprawa o sygn. Ds 218/11 zosta³a poddana analizie przez
prokuratorów nadrzêdnych w Prokuraturze Okrêgowej w Poznaniu, a nastêpnie tak¿e
w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu.

Po przeprowadzeniu badania aktowego postanowienie z 30 czerwca 2011 r. o umo-
rzeniu œledztwa uznano w Prokuraturze Okrêgowej w Poznaniu za s³uszne.

Oceny tej nie zaakceptowa³ Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, który uzna³, ¿e
umorzenie postêpowania przygotowawczego w tej sprawie nast¹pi³o przedwczeœnie,
gdy¿ miêdzy innymi nie przeprowadzono istotnych czynnoœci zmierzaj¹cych do weryfi-
kacji twierdzeñ nabywców tuczników o trudnoœciach finansowych i ich przyczynach
i zwróci³ siê do Prokuratora Okrêgowego w Poznaniu z zaleceniem podjêcia na nowo
i uzupe³nienia œledztwa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2008 r. Nr 7 poz. 39 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie, powo³ane-
go wczeœniej, rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca 2010 r.
Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury zwierzchni nadzór s³u¿bowy stanowi zespó³ czynnoœci podejmowanych przez
prokuratora nadrzêdnego w celu zapewnienia prawid³owego i sprawnego przebiegu po-
stêpowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego w bezpoœrednio pod-
leg³ej jednostce organizacyjnej w sprawach, które tego wymagaj¹ ze wzglêdu na ich
wagê lub zawi³oœæ.

W zwi¹zku z tym nie móg³ zostaæ uwzglêdniony kolejny wniosek zawarty we wspól-
nym oœwiadczeniu Pana Senatora Bogdana Pêka i Pana Senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego dotycz¹cy objêcia postêpowania o sygn. 2 Ds 218/11 prowadzonego na
szczeblu Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie zwierzchnim nadzorem s³u¿bowym pro-
kuratora wykonuj¹cego czynnoœci s³u¿bowe w Prokuraturze Generalnej, gdy¿ nadzór
taki mo¿e byæ sprawowany jedynie przez prokuratora bezpoœrednio nadrzêdnego. Jed-
noczeœnie brak jest te¿ obecnie dostatecznego uzasadnienia do podjêcia innych propo-
nowanych przez Panów Senatorów dzia³añ.

Tym niemniej œledztwo Ds 218/11, podobnie jak inne postêpowania co do których
podnoszone s¹ jakiekolwiek zastrze¿enia, pozostawaæ bêdzie w zainteresowaniu pro-
kuratorów nadrzêdnych, a Departament Postêpowania Przygotowawczego Prokuratu-
ry Generalnej bêdzie monitorowa³ podejmowane w tej sprawie dalsze czynnoœci.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracaj¹ siê do nas ludzie maj¹cy trudnoœci dotycz¹ce przyjêcia ich

przez prokuratora generalnego lub jego zastêpcê w sprawie skarg i wnios-
ków. S¹ oni przyjmowani, ale przez ni¿szych rang¹ urzêdników Prokuratury
Generalnej. Zwracamy uwagê na treœæ art. 253 kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego:

„§1. Organy pañstwowe, organy samorz¹du terytorialnego i inne organy
samorz¹dowe oraz ograny organizacji spo³ecznych obowi¹zane s¹ przyjmo-
waæ obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie
dniach i godzinach.

§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich
zastêpcy obowi¹zani s¹ przyjmowaæ obywateli w sprawach skarg i wnios-
ków co najmniej raz w tygodniu.

§3. Dni i godziny przyjêæ powinny byæ dostosowane do potrzeb ludnoœci,
przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjêcia powinny siê odbywaæ
w ustalonym dniu po godzinach pracy.

§4. Informacja o dniach i godzinach przyjêæ powinna byæ wywieszona na
widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podpo-
rz¹dkowanych jej jednostkach organizacyjnych”.

Z tego, co nam wiadomo, ten przepis „nie przyj¹³ siê” w dzia³alnoœci Pro-
kuratury Generalnej i prokurator generalny nie wyznaczy³ terminu, w którym
on lub jego zastêpcy przyjmuj¹ interesantów w sprawie skarg i wniosków.

Jeœli siê mylimy, to prosimy o informacjê, w jakim dniu tygodnia i w ja-
kich godzinach prokurator generalny przyjmuje zainteresowanych. My bo-
wiem takiej informacji nigdzie nie znaleŸliœmy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ

Warszawa, 15.12.2011 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na dwa wspólne oœwiadczenia Panów Senatorów RP Grzegorza Woj-

ciechowskiego i Bogdana Pêka z³o¿one na 2. posiedzeniu Senatu w dniu 17 listopada
2011 r. nades³ane do Prokuratury Generalnej przy piœmie z dnia 18 listopada 2011 r.,
nr BPS/DSK-043-27/11 w dniu 24 listopada 2011 r., i¿ Prokurator Generalny z naru-
szeniem dyspozycji art. 253 kpa nie wyznaczy³ Kierownictwu Prokuratury Generalnej
terminów przyjêæ interesantów w sprawach skarg i wniosków, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Minister Sprawiedliwoœci w drodze rozporz¹dzenia – Regulamin wewnêtrznego
urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49
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z 2010 r., poz. 296) okreœli³ m.in. wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ i szczegó³owe za-
dania Prokuratury Generalnej, w tym tryb postêpowania w sprawach skarg i wniosków.

Stosownie do §394 wymienionego rozporz¹dzenia, wp³ywaj¹ce do prokuratur skargi
i wnioski okreœlone przepisami art. 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego podlegaj¹ za³atwieniu zgodnie z przepisami dzia³u
VIII kpa oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organi-
zacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 z 2002 r., poz. 46).

Przepis art. 253 §2 kpa zobowi¹zuje kierowników jednostek lub wyznaczonych
przez nich zastêpców do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków pod-
czas dy¿urów, raz w tygodniu.

Zarz¹dzenie Nr 14/10 Prokuratora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w spra-
wie zasad ewidencji i przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Pro-
kuraturze Generalnej, wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz.U. Nr 7 z 2008 r. poz. 39 z póŸn. zm.), w §3 ust. 1–5 okreœli³o
zasady przyjêæ interesantów Prokuraturze Generalnej w sprawach skarg i wniosków,
w tym równie¿ przez Kierownictwo Prokuratury Generalnej.

Zarz¹dzenie Nr 15/10 Prokuratora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2010 r. wydane
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.
Nr 7 z 2008, poz. 39 z póŸn. zm.) okreœli³o zakres czynnoœci Kierownictwa Prokuratury
Generalnej – Prokuratora Generalnego i Jego Zastêpców, w tym Pierwszego Zastêpcy
Prokuratora Generalnego sprawuj¹cego sta³e zastêpstwo Prokuratora Generalnego.

W imieniu Prokuratora Generalnego interesantów przyjmuj¹ Zastêpcy Prokuratora
Generalnego, w tym Pierwszy Zastêpca Prokuratora Generalnego Pan Marek Jamrogowicz
i jest to zgodne zarówno z przepisem art. 253 §2 kpa, jak równie¿ z art. 10 ust. 2b ustawy
o prokuraturze, który wskaza³, ¿e uprawnienie Prokuratora Generalnego wynikaj¹ce
z ustawy, mo¿e wykonywaæ uprawniony przez niego Zastêpca Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z przedstawionymi uregulowaniami, Zastêpcy Prokuratora Generalnego
pe³ni¹ dy¿ury zgodnie z zatwierdzonym przez Prokuratora Generalnego harmonogra-
mem przyjêæ interesantów. Przyjêcia interesantów przez Kierownictwo Prokuratury
Generalnej odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek w godz. od 15 do 17, wy³¹cznie po
uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu terminu przyjêcia.

Osoby zainteresowane osobistym przyjêciem przez Zastêpców Prokuratora Gene-
ralnego, w formie pisemnej przedstawiaj¹ przedmiot skargi lub wniosku. Nastêpnie
prokurator Wydzia³u Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego, po skomple-
towaniu stosownej dokumentacji odnosz¹cej siê do przedmiotu skargi lub wniosku
przekazuje j¹ wraz z pismem skar¿¹cego Kierownictwu Prokuratury Generalnej.

Zastêpcy Prokuratora Generalnego, stosownie do dat swoich dy¿urów informuj¹
prokuratorów Wydzia³u Skargi Wniosków o terminie przyjêcia skar¿¹cego.

Prokurator Wydzia³u Skarg i Wniosków, ze stosownym wyprzedzeniem, pisemnie in-
formuje interesanta o terminie przyjêcia przez Kierownictwo Prokuratury Generalnej.

Z przyjêcia skargi lub wniosku sporz¹dzany jest protokó³ przyjêcia skargi lub
wniosku. W przyjêciu interesanta uczestniczyæ mo¿e równie¿ inny prokurator.

Przedstawiony tryb przyjmowania interesantów przez Kierownictwo Prokuratury
Generalnej ma jedynie na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego
przyjêciom skar¿¹cych.

Zauwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e interesanci zg³aszaj¹cy siê na dy¿ury, w tym Kierow-
nictwa Prokuratury Generalnej przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny z terenu ca³ego kraju
i nieuzasadnionym by³oby, choæby ze wzglêdów spo³ecznych, aby ich przyjêcie przez
Zastêpców Prokuratora Generalnego ograniczone zosta³o jedynie do ich wys³uchania
bez udzielenia skar¿¹cym stosownych informacji.

Taka sytuacja mia³aby miejsce wówczas, gdyby Zastêpcy Prokuratora Generalnego
nie znaj¹c wczeœniej przedmiotu skargi lub wniosku przyjmowali ka¿dego interesanta
zg³aszaj¹cego siê bezpoœrednio na dy¿ur Kierownictwa Prokuratury Generalnej.

Prokurator Generalny bêd¹c naczelnym organem prokuratury jest z tytu³u zajmo-
wanego stanowiska osob¹ kieruj¹c¹ dzia³alnoœci¹ prokuratury i stosownie do art. 10
ust. 1 i 10a ustawy o prokuraturze za ni¹ odpowiedzialny.
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Rozpatrywanie skarg i wniosków jest jednym z instrumentów umo¿liwiaj¹cych Pro-
kuratorowi Generalnemu ocenê dzia³alnoœci prokuratury na poszczególnych odcin-
kach pracy, a w przypadku stwierdzonych uchybieñ, podjêcie stosownych dzia³añ,
w tym równie¿ s³u¿bowych.

Z tych te¿ wzglêdów, Prokurator Generalny ju¿ wkrótce po utworzeniu z dniem
31 marca 2010 r. Prokuratury Generalnej, w dniu 22 kwietnia 2010 r. wyda³ Zarz¹dze-
nie Nr 14/10, które niezale¿nie od trybu przyjmowania interesantów w sprawach
skarg i wniosków przez Zastêpców Prokuratora Generalnego, w tym przez Pierwszego
Zastêpcê Prokuratora Generalnego okreœli³o równie¿ sposób przyjêæ interesantów
przez prokuratorów Wydzia³u Skargi i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego.

Prokuratorzy Wydzia³u Skargi i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego przyj-
muj¹ interesantów telefonicznie i osobiœcie podczas codziennych dy¿urów w wydzielo-
nym pomieszczeniu w budynku Prokuratury Generalnej od poniedzia³ku do pi¹tku,
przy czym dy¿ury telefonicznie odbywaj¹ siê w godz. 9–15, zaœ dy¿ury osobiste od godz.
9 do 13.

Ka¿dy z interesantów, który zg³osi siê podczas dy¿uru prokuratora Wydzia³u Skarg
i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego jest przyjmowany przez dy¿uruj¹cego pro-
kuratora, a w przypadku zg³oszenia skargi lub wniosku, sporz¹dzony jest protokó³
przyjêcia skargi lub wniosku.

Ten tryb przyjêæ interesantów jest niezale¿ny od przyjmowania skar¿¹cych przez
Zastêpców Prokuratora Generalnego.

Nadmieniam uprzejmie, ¿e forma przyjmowania interesantów przez Kierownictwo
Prokuratury Generalnej oraz przez prokuratorów Wydzia³u Skargi i Wniosków Biura
Prokuratora Generalnego jest podobna do trybu przyjmowania interesantów odbywa-
j¹cych siê w Ministerstwie Sprawiedliwoœci przez Sekretarzy oraz Podsekretarzy Stanu
oraz sêdziów zatrudnionych w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Ministra Sprawiedli-
woœci.

Z powa¿aniem

PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
oraz senator Gra¿yny Sztark

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wystêpuj¹c w imieniu Konwentu Starostów Powiatów Województwa Za-

chodniopomorskiego, pragniemy zwróciæ uwagê Pana Ministra na problem,
przed jakim stanêli starostowie w zwi¹zku z wprowadzeniem z dniem 1 stycz-
nia 2010 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
(DzU z 21 lipca 2011 r. nr 149, poz. 887).

Na podstawie opracowañ powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. za-
chodniopomorskiego Konwent Starostów Powiatów obliczy³ koszty wprowa-
dzenia tej ustawy. Aby zabezpieczyæ jej prawid³ow¹ realizacjê w roku 2012
samorz¹du powiatowe – ziemskie i grodzkie – powinny wydatkowaæ
o 20 262 227,42 z³ wiêcej ni¿ w roku 2011. Ale œrodki finansowe na powy¿-
sze zadanie nie zosta³y zwiêkszone w dochodach samorz¹dów powiato-
wych, jak równie¿ w ¿adnych innych dotacjach, przeciwnie, w wielu
przypadkach dochody samorz¹dów powiatowych bêd¹ ni¿sze od planowa-
nych.

Maj¹c na uwadze szczególnych beneficjentów tej ustawy, jako senatoro-
wie RP wnosimy o rozpatrzenie mo¿liwoœci uruchomienia przez Ministerstwo
Finansów rezerw na pokrycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy o pie-
czy zastêpczej.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 grudnia 2011 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 18 listopada 2011 r. znak:

BPS/DSK-043-28/11 wspólnym oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatorów Pana Pio-
tra Zientarskiego oraz Pani¹ Gra¿ynê Sztark, podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu
17 listopada 2011 r. w sprawie mo¿liwoœci uruchomienia przez Ministerstwo Finansów
rezerw na pokrycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy o pieczy zastêpczej –
uprzejmie informujê.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stêpczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) generalnie wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2012 r. Wiêkszoœæ zadañ wynikaj¹cych z przepisów tej ustawy jednostki samorz¹du te-
rytorialnego realizowa³y na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej jako zadania w³as-
ne finansowane z dochodów w³asnych. Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej mia³y usystematyzowaæ kwestie pieczy zastêpczej a w dal-
szej perspektywie spowodowaæ, ¿e stworzony system pieczy zastêpczej bêdzie mniej
kosztowny, a wrêcz przyniesie znacz¹ce oszczêdnoœci w bud¿etach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.
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Na finansowanie i dofinansowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastêpczej (w tym na prowadzenie oœrodków adopcyjnych oraz
finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastêpczej), w projekcie ustawy
bud¿etowej na rok 2012 w czêœci 83 Rezerwy celowe, poz. 53 zosta³a zaplanowana re-
zerwa w wysokoœci 62.500 tys. z³. Œrodki z tej rezerwy bêd¹ uruchamiane, w toku wy-
konywania bud¿etu, na wnioski Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz wnioski
poszczególnych wojewodów.

Z powy¿szych œrodków MPiPS przewiduje dofinansowanie zadañ w³asnych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych z ww. ustawy (w tym powo³ywanie asy-
stentów i koordynatorów) w ramach programu (art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej).

Ponadto w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2012 w czêœci 63 Rodzina w dziale
852 Pomoc spo³eczna, w rozdziale 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ zosta³y zaplanowane
dotacje celowe dla jednostek samorz¹du terytorialnego na realizacjê „Resortowego Pro-
gramu Wspierania Jednostek Samorz¹du Terytorialnego w budowaniu Lokalnego Sys-
temu Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹” (w tym m.in. na dofinansowanie tworzenia
rodzinnych form pieczy zastêpczej) w wysokoœci 7.800 tys. z³.

W przypadku gdy ustawa bud¿etowa na rok 2012 nie zostanie og³oszona przed
dniem 1 stycznia 2012 r., to do czasu og³oszenia tej ustawy – podstaw¹ gospodarki fi-
nansowej bêdzie projekt ustawy bud¿etowej na rok 2012 przed³o¿ony Sejmowi przez
Radê Ministrów (art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych –
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e na wniosek Ministra Finansów, po zaaprobo-
waniu przez Stronê Samorz¹dow¹, zadania na³o¿one na marsza³ków województw w za-
kresie utworzenia oœrodków adopcyjnych – w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. –
zosta³y dofinansowane z rezerwy subwencji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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