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Oœ wiad cze nie se n a tora Tadeusza Ar³ukowicza

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W dniu 13 gru dnia 2011 ro ku Ra da Mi ni strów przy jê ³a Kon cep cjê Za go -

spo da ro wa nia Prze strzen ne go Kra ju 2030, któ ra kla sy fi ku je Bia ³y stok ja ko
oœ ro dek o zna cze niu kra jo wym, nie zaœ ja ko oœ ro dek me tro po li tal ny. Te go ty -
pu za pis bu dzi mo je naj wy ¿ sze za nie po ko je nie.

Zgo d nie z uchwa lo nym do ku men tem za me tro po lie mo¿ na uz naæ te oœ rod -
ki (wraz z ich ob sza ra mi fun kcjo nal ny mi), któ re sta no wi¹ cen tra za rz¹ dza nia
go spo dar cze go na po zio mie co naj mniej kra jo wym, ma j¹ du ¿y po ten cja³ go -
spo dar czy, ofe ru j¹ sze reg us ³ug wy ¿ sze go rzê du i pe³ ni¹ fun kcje sym bo li cz -
ne, cha rak te ry zu j¹ siê wy so k¹ ze wnê trz n¹ atrak cyj no œci¹ tu ry sty cz n¹,
du ¿y mi mo¿ li wo œcia mi edu ka cyj ny mi i two rze nia in no wa cji, ma j¹ zdol noœæ
do utrzy my wa nia re la cji han dlo wych, na u ko wych, edu ka cyj nych, kul tu ro -
wych z miê dzy na ro do wy mi me tro po lia mi oraz cha rak te ry zu j¹ cych siê wy so -
k¹ we wnê trz n¹ i ze wnê trz n¹ do stêp no œci¹ trans por to w¹. Ja ko oœ rod ki
spe³ nia j¹ ce te wa run ki kon cep cja wy mie nia War sza wê, Ag lo me ra cjê Gór no -
œl¹s k¹, Kra ków, £ódŸ, Trój mia sto, Po znañ, Wroc ³aw, bi pol Byd go sz czy z To -
ru niem oraz Szcze cin. Do dat ko wo, po mi mo bra ku lot nis ka ob s³u gu j¹ ce go
ruch pa sa ¿er ski, do oœ rod ków me tro po li tal nych ja ko je dy ne mia sto z Pol ski
Wscho dniej za li czo ny zo sta³ Lub lin.

W œwiet le wcze œ niej szych usta leñ za war tych w Stra te gii Roz wo ju Kra ju
na la ta 2007 –2015 i Stra te gii Roz wo ju Spo³eczno-Gospodarczego Pol ski
Wscho dniej do ro ku 2020 brak Bia ³e go sto ku na tej li œcie nie znaj du je uza sa d-
nie nia. Oby dwa wspo mnia ne do ku men ty wska zu j¹ bo wiem na po trze bê
wzmac nia nia fun kcji me tro po li tal nych Bia ³e go sto ku ja ko naj wiê k sze go
oœrod ka w pó³ noc no -wscho dniej czê œci na sze go kra ju. Tym cza sem za pi sy
ujê te w KZPK w per spek ty wie mo g¹ spo wo do waæ za stój w roz wo ju za ró wno
sa me go mia sta, jak i ca ³e go re gio nu, któ ry w du ¿ej mie rze po zo sta je pod
wp³y wem  go spo dar cze go i spo ³e cz ne go od dzia ³y wa nia sto li cy wo je wó dz twa.

Przy ca ³ym zro zu mie niu dla au to rów do ku men tu, któ re go wa gi nie spo -
sób prze ce niæ, ja ko se n a tor z okrê gu obe jmu j¹ ce go ca ³oœæ Bia ³o stoc kie go Ob -
sza ru Me tro po li tal ne go mu szê pod kreœ liæ, jak is tot ne jest na da nie sta tu su
oœ rod ka me tro po li tal ne go sto li cy wo je wó dz twa pod las kie go.

Oce na po ten cja ³u Bia ³e go sto ku na pod sta wie da nych z 2009 r. nie od -
zwier cied la sta nu rze czy wi ste go. Dziœ na sze mia sto jest uz na wa ne za naj -
szyb ciej roz wi ja j¹ cy siê oœ ro dek w kra ju, co znaj du je po twier dze nie w wie lu
nie za le¿ nych ran kin gach. Bia ³y stok przo du je za ró wno pod wzglê dem dy na -
mi ki de mo gra fi cz nej (li cz ba mie sz kañ ców Bia ³o stoc kie go Ob sza ru Me tro po li -
tal ne go prze kra cza 500 ty siê cy), roz bu do wy in fra struk tu ry, ja ko œci ¿y cia
w opi niach mie sz kañ ców, w opar ciu o war to œci ta kie jak bez pie czeñ stwo czy
ochro na œro do wis ka, jak i – co szcze gól nie is tot ne – umie jêt no œci po zy s ki wa -
nia i wy ko rzy sty wa nia œrod ków unij nych. W sto li cy Pod la sia fun kcjo nu j¹
i po wsta j¹ no we in sty tu cje kul tu ral ne o za siê gu re gio nal nym i kra jo wym.
Roz wi ja siê in fra struk tu ra tu ry sty cz na oraz oko ³o biz ne so wa, jak na przy k³ad 
stre fa eko no mi cz na czy Bia ³o stoc ki Park Naukowo-Technologiczny. Mia sto
sku pia naj wa¿ niej sze i wy so ko oce nia ne uczel nie wy ¿ sze, za ró wno eli ty biz -
ne su, jak i œwia ta na u ki œciœ le wspó³ pra cu j¹ z przed sta wi cie la mi s¹ sie dnich
wo je wództw, a tak ¿e in nych kra jów, w tym naj bli¿ szych pañstw oœcien nych
– Lit wy i Bia ³o ru si.

Cie szy mnie fakt, ¿e kon cep cja przy jê ta przez Ra dê Mi ni strów za wie ra
nie zwyk le wa¿ ne za ³o ¿e nie – osi¹ ga nie roz wo ju in te li gen tne go, zró wno wa ¿o -
ne go oraz sprzy ja j¹ ce go w³¹ cze niu spo ³e cz ne mu, któ re mu si opie raæ siê na
za ³o ¿e niu, ¿e w ko rzy œciach ze wzro stu go spo dar cze go w pe³ ni ucze stni cz¹
tak ¿e re gio ny naj bar dziej od da lo ne od cen trów roz wo ju, co zwiêk sza spój -
noœæ te ry to rial n¹ kra ju. Nie uda siê je dnak, w mo jej oce nie, re a li za cja te go ce -
lu, je œ li za pi sy kon cep cji nie uw zglê dni¹ ak tu al nej sy tua cji Bia ³e go sto ku
i w re zul ta cie bê d¹ ge ne ro wa ³y ry zy ko za ha mo wa nia pro ce su nad ra bia nia
za leg ³o œci cy wi li za cyj nych ob sza ru wscho dniej Pol ski.

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 7



W 2030 r., we d³ug au to rów do ku men tu, „Pol ska Wscho dnia jest re gio nem 
do stêp nym, kon ku ren cyj nym oraz spój nym z cen trum kra ju. G³ó wne mia sta
Pol ski Wscho dniej pe³ ni¹ fun kcje sty mu lu j¹ ce roz wój (...) Oœ rod ki re gio nal ne
po ³o ¿o ne w po bli ¿u gra ni cy ze wnê trz nej UE czer pi¹ do dat ko we ko rzy œci
z in ten sy fi ka cji wspó³ pra cy trans gra ni cz nej. Pod nie sie nie ja ko œci edu ka cji,
roz wój za so bów lu dz kich, do stêp noœæ us ³ug pub li cz nych oraz sze ro ko pas-
 mo we go in ter ne tu sty mu lu je wy ko rzy sta nie po ten cja ³u i wzrost kon ku ren -
cyj no œci tej czê œci Pol ski. Re a li zo wa ne s¹ wspól ne twar de i miêk kie pro jek ty 
wspie ra j¹ ce zró wno wa ¿o ny roz wój ob sza rów po obu stro nach gra ni cy,
szcze gól nie w za kre sie ochro ny œro do wis ka, roz wo ju tu ry sty ki i in i cja tyw
kul tu ro wych”.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, to jest piêk na wiz ja przy sz³o œci, je œ li chce my, by 
w 2030 r. Pol ska Wscho dnia tyl ko nie zna cz nie ró¿ ni ³a siê od tej, któ r¹ wi dzi -
my dziœ.

Przy za ³o ¿e niu dy na mi cz ne go roz wo ju czê œci kra ju w opar ciu o po ten cja³
po li cen try cz nej sie ci me tro po lii brak oœ rod ka te go ty pu w pó³ noc no -wscho dniej
Pol sce spo wo du je dal sze po g³ê bie nie is t nie j¹ cych dziœ dys pro por cji. Bia ³y -
stok po trze bu je sta tu su me tro po lii nie dla sie bie i swo je go pre sti ¿u, ale dla
kon ty nuo wa nia zmian za cho dz¹ cych w re gio nie w osta t nich la tach, w opar -
ciu o za pi sy kon cep cji, pla nów i stra te gii two rzo nych na po zio mie cen tral nym.
Nie bê dzie my w sta nie te go zrea li zo waæ, kie dy ro la mia sta zo sta nie w nich
zmar gi na li zo wa na.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o od -
po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Na ja kich prze s³an kach opie ra ³o siê Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne -
go, na da j¹c w Kon cep cji Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Kra ju 2030 mia -
stu Bia ³y stok sta tus oœ rod ka re gio nal ne go, nie zaœ me tro po li tal ne go?

2. Czy na obe c nym eta pie prac le gis la cyj nych mo¿ li wa jest zmia na za pi -
sów kon cep cji i po sze rze nie li sty oœ rod ków me tro po li tal nych o Bia ³y stok?

3. Na ja kie wspar cie, szcze gól nie pod wzglê dem in we sty cyj nym, or ga ni -
za cyj nym i fi nan so wym, bê d¹ mog ³y li czyæ oœ rod ki me tro po li tal ne? W ja kim
za kre sie wspar cie to bê dzie wy ¿ sze od wspar cia dla oœ rod ków o zna cze niu
re gio nal nym?

4. Czy Bia ³y stok, sko ro nie uzy s ka³ sta tu su mia sta me tro po li tal ne go,
a jest uz na ny za wio d¹ cy oœ ro dek sty mu lu j¹ cy roz wój ca ³e go wo je wó dz twa
pod las kie go, mo ¿e li czyæ na in ne, do dat ko we for my wspar cia, za ró wno fi nan -
so we, jak i pra w ne lub in sty tu cjo nal ne?

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r. (znak: BPS/043-07-209/12) do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza w spra wie za kla -
sy fi ko wa nia w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Bia ³e go sto ku
ja ko oœ rod ka o zna cze niu kra jo wym, a nie ja ko oœ rod ka me tro po li tal ne go, po ni ¿ej
przed sta wiam od po wie dzi na za da ne py ta nia.
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1. Na ja kich prze s³an kach opie ra ³o siê Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, na da j¹c 
w Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 2030 mia stu Bia ³y stok sta --
tus oœ rod ka re gio nal ne go, nie zaœ me tro po li tal ne go?

Kon cep cja Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 2030 (KPZK 2030) przy jê ta
przez Rz¹d 13 gru dnia 2011 r. for mu ³u je po li ty kê prze strzen ne go za go spo da ro wa nia
na po zio mie kra jo wym. Do ku ment sta no wi pod sta wê do pla no wa nia w ob sza rach fun k-
cjo nal nych, w tym w ob sza rach me tro po li tal nych, bê d¹ ce go klu czo wym ele men tem
no wo czes nej po li ty ki roz wo ju.

Kla sy fi ka cja oœ rod ków miej skich za pro po no wa na w Kon cep cji Prze strzen ne go Za -
go spo da ro wa nia Kra ju 2030 sta no wi spe³ nie nie nie zbê d ne go wa run ku dla pro wa dze -
nia po li ty ki za go spo da ro wa nia prze strzen ne go kra ju. Zwra cam uwa gê, ¿e w KPZK
2030 Bia ³y stok uz na no za oœ ro dek wo je wó dz ki pe³ ni¹ cy nie któ re fun kcje me tro po li tal -
ne. W ra mach Ce lu 1. KPZK 2030 – Pod wy¿ sze nie kon ku ren cyj no œci g³ó wnych oœ rod -
ków miej skich Pol ski w prze strze ni eu ro pej skiej po przez ich in te gra cjê fun kcjo nal n¹
przy za cho wa niu po li cen try cz nej struk tu ry sy s te mu osa dni cze go sprzy ja j¹ cej spój no œci
– Bia ³y stok ob jê to dzia ³a nia mi na rzecz „wspie ra nia roz wo ju fun kcji me tro po li tal nych,
w tym przede wszy s t kim o zna cze niu kra jo wym” (Ry su nek 18. Kie run ki dzia ³añ po li ty ki 
prze strzen nej s³u ¿¹ ce pod nie sie niu kon ku ren cyj no œci g³ó wnych oœ rod ków miej skich).
Œwiad czy to o fak cie, ¿e w Kon cep cji do strze ¿o no ro lê Bia ³e go sto ku, a tak ¿e ko nie cz -
noœæ i po ten cja³ do roz wi ja nia fun kcji me tro po li tal nych sto li cy wo je wó dz twa pod las kie -
go. Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e na sku tek dzia ³añ po de jmo wa nych z po zio mu kra jo we go
i re gio nal ne go oraz wy ni ka j¹ cych z ak ty w no œci pod mio tów go spo dar czych, na u ko wych 
i sa mych mie sz kañ ców, Bia ³y stok bê dzie roz wi ja³ fun kcje me tro po li tal ne, tak ¿e te
o zna cze niu miê dzy na ro do wym.

Do dat ko wo prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e przy jê ta w KPZK 2030 hie rar chia sy s te mu
osa dni cze go, wy ni ka j¹ ca z wy mo gów usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym z 2003 r., sta no wi wy pra co wa ny kom pro mis po miê dzy aspi ra cja mi po -
szcze gól nych oœ rod ków miej skich, a ogól nie przy jê t¹, œwia to w¹ kla sy fi ka cj¹ oœ rod ków
me tro po li tal nych, zgo d nie z któ r¹ je dy n¹ me tro po li¹ w Pol sce jest War sza wa. Prag nê
pod kreœ liæ, ¿e w zwi¹z ku z po wy ¿ szym wy zna cze nie oœ rod ków me tro po li tal nych by ³o
du ¿ym wy zwa niem. W do ku men cie przy jê to po dzia³ oœ rod ków me tro po li tal nych na trzy 
ka te go rie: oœ rod ki, w któ rych roz wi ja j¹ siê fun kcje me tro po li tal ne o zna cze niu miê dzy -
na ro do wym, kra jo wym i re gio nal nym. Do wy zna cze nia oœ rod ków me tro po li tal nych
(i po ³o ¿o nych wo kó³ nich ob sza rów fun kcjo nal nych) przy jê to na stê pu j¹ ce kry te ria:

– li cz ba lu dno œci w oœ rod ku me tro po li tal nym – po wy ¿ ej 300 tys. mie sz kañ ców,
– za trud nie nie w sek to rze us ³ug ryn ko wych (po œre dni ctwo fi nan so we oraz ob s³u ga

nie ru cho mo œci i firm) – po wy ¿ ej 40 tys. osób,
– li cz ba stu den tów kszta³ c¹ cych siê w da nym mie œcie – po wy ¿ ej 60 tys.,
– wspó³ pra ca in sty tu cji naukowo-badawczych w 5. i 6. Pro gra mie ra mo wym UE,
– lo ka li za cja por tu lot ni cze go ob s³u gu j¹ ce go ruch pa sa ¿er ski,
– lo ka li za cja ho te li cztero- i piê cio gwiaz dko wych,
– miê dzy na ro do we wy sta wy w obie k tach dzia ³al no œci wy sta wien ni czej.
2. Czy na obe c nym eta pie prac le gis la cyj nych mo¿ li wa jest zmia na kon cep cji i po sze --

rze nie li sty oœ rod ków me tro po li tal nych o Bia ³y stok?
Uchwa ³a Ra dy Mi ni strów w spra wie przy jê cia Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo -

da ro wa nia Kra ju 2030 w ar ty ku le 3. sta no wi, ¿e do ku ment mo ¿e zo staæ za ktua li zo wa -
ny w ca ³o œci lub w czê œci, w za le¿ no œci od zmian uwa run ko wañ spo³eczno-gospo-
darczych i roz wo ju prze strzen ne go kra ju. O ewen tual nych zmia nach do ku men tu de cy -
du je ka¿ do ra zo wo Ra da Mi ni strów. KPZK 2030 za k³a da po nad to, ¿e szcze gól na uwa ga
zo sta nie po œwiê co na two rze niu i in ten sy fi ka cji po wi¹ zañ miê dzy oœ rod ka mi me tro po li -
tal ny mi a re gio nal ny mi (np. w za kre sie wspó³ pra cy oœ rod ków na u ko wych, ba daw -
czych, wspie ra nia wspó³ pra cy sek to ra wie dzy i biz ne su, roz wo ju wspó³ pra cy in sty tu cji
kul tu ry), któ re w przy sz³o œci ma j¹ uzu pe³ niæ po li cen try cz n¹ sieæ me tro po lii.

Do dat ko wo up rzej mie in for mu jê, ¿e w MRR trwa j¹ obe c nie pra ce nad wy zna cze -
niem kry te riów de li mi ta cji ob sza rów me tro po li tal nych. Ze staw do ce lo wych kry te riów
ma byæ skon struo wa ny w spo sób uni wer sal ny, by umo¿ li wiæ ich spe³ nie nie, wsku tek
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za cho dz¹ cych zmian prze strzen nych, de mo gra fi cz nych, spo³eczno-gospodarczych,
przez mia sta re gio nal ne.

3. Na ja kie wspar cie, szcze gól nie pod wzglê dem le gis la cyj nym, or ga ni za cyj nym i fi --
nan so wym, bê d¹ mog ³y li czyæ oœ rod ki me tro po li tal ne? W ja kim za kre sie wspar cie
to bê dzie wy ¿ sze od wspar cia dla oœ rod ków o zna cze niu re gio nal nym?

4. Czy Bia ³y stok, sko ro nie uzy s ka³ sta tu su mia sta me tro po li tal ne go, a jest uz na ny
za wio d¹ cy oœ ro dek sty mu lu j¹ cy roz wój ca ³e go wo je wó dz twa pod las kie go, mo ¿e li --
czyæ na in ne, do dat ko we for my wspar cia, za ró wno fi nan so we, jak i pra w ne lub in --
sty tu cjo nal ne?

Kon cep cja Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 2030 wska zu je na ko nie cz -
noœæ re a li zo wa nia okreœ lo nych in we sty cji, je dnak nie jest do ku men tem, na pod sta wie
któ re go de cyz je re a li za cyj ne s¹ po de jmo wa ne. Zgo d nie z hie rar chi cz nym sy s te mem
pla no wa nia, po szcze gól ne pro jek ty bê d¹ re a li zo wa ne na pod sta wie pla nów, pro gra -
mów i in nych do ku men tów ope ra cyj nych prze wi dzia nych w kra jo wym sy s te mie stra te -
gi cz ne go za rz¹ dza nia i przy jmo wa nych przez w³a œci we or ga ny za rz¹ dza nia (naj czê œciej
prze Ra dê Mi ni strów). W ra mach tych w³a œ nie do ku men tów bê d¹ po de jmo wa ne de cy-
zje do ty cz¹ ce wy so ko œci i spo so bu fi nan so wa nia oraz do k³a dnych dat re a li za cji po -
szcze gól nych in we sty cji.

Do dat ko wo prag nê za u wa ¿yæ, ¿e na pod sta wie za pi sów KPZK 2030, wo kó³ wszy s t -
kich miast wo je wó dz kich bê d¹ two rzo ne ob sza ry fun kcjo nal ne i op ra co wy wa ne dla
nich pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i stra te gie roz wo ju. Umo¿ li wi to upo -
rz¹d ko wa ne i sy s te ma ty cz ne na sy ca nie mia sta rdze nio we go i ota cza j¹ ce go go ob sza ru
fun kcjo nal ne go ró¿ no ro dny mi fun kcja mi me tro po li tal ny mi oraz us ³u ga mi wy ¿ sze go
rzê du, umo¿ li wia j¹c dal szy roz wój.

W œwiet le za pi sów KPZK 2030 oraz Kra jo wej Stra te gii Roz wo ju Re gio nal ne go
2010–2020 (KSRR), sa mo rz¹d wo je wó dz twa pe³ ni klu czo w¹ ro lê w ta kim za pro jek to -
wa niu re gio nal nej stra te gii roz wo ju, aby op ty mal nie wy ko rzy staæ wszy s t kie re gio nal ne
po ten cja ³y, któ re nie w¹t pli wie w zna cz nym stop niu kon cen tru j¹ siê w mia stach. Na le -
¿y pod kreœ liæ, ¿e KSRR wska zu je w pier wszym ce lu po li ty ki re gio nal nej wzmac nia nie
fun kcji me tro po li tal nych oœ rod ków wo je wó dz kich i in te gra cjê ich ob sza rów fun kcjo -
nal nych.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go przy go to wu je ak tu al -
nie za ³o ¿e nia Kra jo wej Po li ty ki Miej skiej oraz za sa dy wspó³ fi nan so wa nia pro jek tów
z fun du szy unij nych po ro ku 2014. Ce lem tych dzia ³añ jest miê dzy in ny mi wzmoc nie -
nie efek ty wno œci wy dat ko wa nia œrod ków pub li cz nych (w tym œrod ków struk tu ral nych
UE) na roz wój ob sza rów miej skich – œrod ki bê d¹ wy da wa ne na kom plek so we i in no wa -
cyj ne pro jek ty, wpi su j¹ ce siê w prio ry te ty zde fi nio wa ne na po zio mie kra jo wym.

Ró wno czeœ nie, zgo d nie z ce la mi do ku men tów stra te gi cz nych (KSRR, KPZK 2030),
ak cen tu j¹ cy mi za ga dnie nia zwi¹ za ne z pod wy¿ sze niem kon ku ren cyj no œci i roz wo jem
pol skich miast, mo¿ na spo dzie waæ siê ich wy raŸ ne go wspar cia dla wzmoc nie nia ca ³e go 
pol skie go sy s te mu osa dni cze go oraz zwiêk sza nia spój no œci te ry to rial nej.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
w z. Adam Zdzieb ³o
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od lat pro wa dzo ne s¹ sta ra nia o wy jaœ nie nie oko li cz no œci prze pro wa -

dze nia Ob ³a wy Au gu stow skiej w lip cu 1945 r. oraz pra ce zmie rza j¹ ce do od -
na le zie nia miej sca po chów ku ofiar. Mi mo ¿e od tych tra gi cz nych wy da rzeñ
up ³y nê ³o blis ko sie dem dzie si¹t lat, na dal nie s¹ zna ne przy czy ny are szto wa -
nia, oko li cz no œci i miej sce stra ce nia oraz spo czyn ku po nad sze œciu set na -
szych ro da ków.

In ten sy wne za bie gi w ce lu od kry cia pra w dy o lo sach osób up ro wa dzo -
nych przez NKWD z te re nu zie mi au gu stow skiej, sej neñ skiej, su wal skiej i so -
kól skiej pro wa dzi Zwi¹ zek Pa miê ci Ofiar Ob ³a wy Au gu stow skiej 1945 r. oraz
ro dzi ny ofiar. Nad te ma tem tym po chy la j¹ siê tak ¿e w swoich ba da niach pol -
scy i ro syj scy ucze ni, hi sto ry cy, któ rzy po twier dza j¹ fakt is t nie nia do ku men -
tów na ten te mat w ro syj skich za so bach ar chi wal nych.

W 1995 r. G³ó wna Pro ku ra tu ra Woj sko wa Fe de ra cji Ro syj skiej po twier -
dzi ³a, ¿e or ga ny „Smiersz” 3. Fron tu Bia ³o rus kie go are szto wa ³y w lip cu
1945 r. piê ciu set dzie wiêæ dzie siê ciu dwóch oby wa te li pol skich, je dnak nie
wnie sio no prze ciw ko nim os kar ¿eñ ani spraw do s¹ du. W piœ mie GPW stwier -
dzo no, ¿e dal sze lo sy are szto wa nych nie s¹ zna ne.

Wa¿ nym kro kiem w kie run ku wy jaœ nie nia spra wy jest pub li ka cja ksi¹¿ ki 
„We d³ug sce na riu sza Sta li na” au tor stwa Ro sja ni na, Ni ki ty Pie tro wa, w któ rej 
zo sta³ uja wnio ny nie zna ny do t¹d do ku ment, znaj du j¹ cy siê w ar chi wum Fe -
de ral nej S³u¿ by Bez pie czeñ stwa, opi su j¹ cy przy go to wa nia so wiec kie go
kontr wy wia du „Smiersz” do roz strze la nia schwy ta nych Po la ków. Do ku ment
ten wska zu je ró w nie¿, ¿e li cz ba roz strze la nych oby wa te li pol skich mo ¿e byæ
zna cz nie wiê k sza od do tych czas po da wa nych piê ciu set dzie wiêæ dzie siê ciu
dwóch osób.

W ra mach œle dz twa pro wa dzo ne go w tej spra wie przez In sty tut Pa miê ci
Na ro do wej wy ko na no ju¿ na te re nie kra ju wszel kie czyn no œci pro ce so we,
a ko lej ne pro œby o po moc pra w n¹ wy sy ³a ne do Fe de ra cji Ro syj skiej za ³at wia -
ne s¹ od mo wnie.

W 2008 r. spra wa zo sta ³a wpi sa na przez MSZ do tak zwa ne go ka ta lo gu
za ga dnieñ oma wia nych przez Miê dzy rz¹ do w¹ Ko mi sjê do Spraw Trud nych
w Sto sun kach Polsko-Rosyjskich, je dnak na dal nie wia do mo, czy zo sta ³a ona 
ofi cjal nie po ru szo na.

Zda jê so bie spra wê, ¿e w tej spra wie po trzeb ne s¹ de cyz je po li ty cz ne ro -
syj skie go rz¹ du, bo w in nym przy pad ku ma te ria ³y nie zo sta n¹ uja wnio ne,
a ¿e by do te go do pro wa dziæ po trzeb ne s¹ dzia ³a nia pol skich w³adz.

Zwra cam siê za tem do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi.
1. Na ja kim eta pie s¹ w tej chwi li dzia ³a nia dyp lo ma ty cz ne pro wa dzo ne

w tej spra wie przez w³a dze Rze czy po spo li tej i Fe de ra cji Ro syj skiej?
2. Co uda ³o siê do t¹d osi¹g n¹æ?
3. Czy pla no wa ne s¹ ko lej ne roz mo wy ma j¹ ce na ce lu wy jaœ nie nie oko -

licz no œci tej zbro dni?
Li czê na pod jê cie in ten sy wnych dzia ³añ w ce lu od na le zie nia miejsc tak

wa¿ nych dla ro dzin ofiar Ob ³a wy Au gu stow skiej i lo kal nych spo ³e cz no œci.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 6 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza (pis mo

nr BPS/043-07-210/12 z dnia 19 mar ca br.), z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 14 mar ca br. w spra wie wy jaœ nie nia oko li cz no œci prze pro wa dze nia Ob ³a wy Au -
gu stow skiej w lip cu 1945 r., up rzej mie in for mu jê.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych po dzie la zda nie Pa na Se na to ra Ar ³u ko wi cza, ¿e
Ob ³a wa Au gu stow ska na le ¿y z pe w no œci¹ do tych is tot nych pro ble mów, któ re mu sz¹
zo staæ osta te cz nie wy jaœ nio ne. Nie ste ty, jak na ra zie, nie mo¿ na od no to waæ tu taj is tot -
ne go po stê pu.

Jak s³u sznie za u wa ¿y³ Se n a tor Ar ³u ko wicz, spra wa ta zo sta ³a pod jê ta pod czas ob -
rad Polsko-Rosyjskiej Gru py do Spraw Trud nych. In ten cj¹ stro ny pol skiej jest uzy s ka -
nie pe³ ne go do stê pu do wszel kich ro syj skich ma te ria ³ów ar chi wal nych, zwi¹ za nych
z t¹ nie wy jaœ nio n¹ zbro dni¹.

Stro na pol ska bê dzie na le gaæ, aby kwe stia ta sta ³a siê je d nym z te ma tów wspó³ pra -
cy no wo  pow sta ³ych w Pol sce i Ro sji in sty tu cji – Cen trów Dia lo gu i Po ro zu mie nia. Je d-
no czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e po wy ¿ sze sta no wis ko zo sta ³o prze ka za ne stro nie
ro syj skiej ka na ³a mi dyp lo ma ty cz ny mi.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Pod se kre tarz Sta nu
Gra ¿y na Ber na to wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!

Jak wy ni ka z pro jek tu roz po rz¹ dze nia w spra wie znie sie nia nie któ rych
s¹ dów re jo no wych, ut wo rze nia za miej sco wych wy dzia ³ów w nie któ rych
s¹ dach re jo no wych oraz zmia ny roz po rz¹ dze nia w spra wie s¹ dów ape la cyj -
nych, s¹ dów okrê go wych i s¹ dów re jo no wych oraz usta le nia ich sie dzib i ob -
sza rów w³a œci wo œci, w naj bli¿ szym cza sie lik wi da cji ma ulec S¹d Re jo no wy
w Au gu sto wie.

Zga dzam siê z przed sta wio nym Pa nu Mi ni stro wi sta no wis kiem Ra dy Po -
wia tu Au gu stow skie go, któ re ja s no wska zu je, ¿e lik wi da cja wy mie nio nej je d- 
no stki i ut wo rze nie w jej miej sce wy dzia ³u za miej sco we go S¹ du Re jo no we go
w E³ ku nie znaj du je uza sa dnie nia ani pod wzglê dem me ry to ry cz nym, ani fi -
nan so wym.

S¹d w Au gu sto wie, fun kcjo nu j¹ cy nie przer wa nie od 1946 r., ob s³u gu je 
nie mal 60 ty siê cy mie sz kañ ców po wia tu au gu stow skie go, któ ry sta no wi
je den z wa¿ niej szych oœ rod ków tu ry sty cz nych Pol ski. W zwi¹z ku ze
zwiêk sza j¹ c¹ siê nie mal dwu kro t nie li cz b¹ lu dno œci, zw³a sz cza w se zo nie
let nim, wzra sta te¿ li cz ba dzia ³añ nie zgo d nych z pra wem, a co za tym idzie 
– li cz ba spraw pro wa dzo nych przez au gu stow sk¹ pla ców kê. Do dat ko wo
po wiat au gu stow ski, ja ko re gion gra ni cz¹ cy z Lit w¹ i Bia ³o ru si¹, pa tro lo -
wa ny przez sta cjo nu j¹ c¹ w Au gu sto wie Stra¿ Gra ni cz n¹, no tu je sta ³y
wzrost spraw z ko dek su kar ne go skar bo we go – od 2008 r. ich li cz ba siê po -
dwoi ³a.

S¹d w Au gu sto wie jest ró w nie¿ wy so ko oce nia ny w pro wa dzo nych przez
mi ni ster stwo sta ty sty kach, zw³a sz cza je ¿e li cho dzi o spra w noœæ po stê po wa -
nia. Po sia da te¿ wy so ko wy kwa li fi ko wa n¹ kad rê ad mi ni stra cyj n¹ i finanso-
wo-ksiêgow¹, któ ra spe³ nia wszy s t kie wy ma ga nia nie zbê d ne do po zo sta wie -
nia sie dzi by s¹ du re jo no we go w³a œ nie w Au gu sto wie.

Ro zu miem, ¿e de cyz ja o lik wi da cji S¹ du Re jo no we go w Au gu sto wie wy ni -
ka z przy jê cia przez mi ni ster stwo kry te rium li czeb no œci eta tów sê dziow skich, 
co je dnak jest w tym przy pad ku kry te rium nie a dek wat nym do zró¿ ni co wa -
nych wa run ków spo³eczno-gospodarczych w po szcze gól nych re gio nach na -
sze go kra ju.

Na te re nie Pol ski Wscho dniej gê stoœæ za lu dnie nia jest naj mniej sza w kra -
ju, zaœ od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi miej sco wo œcia mi s¹ zna cz ne. Nie
bez zna cze nia jest te¿ fakt, ¿e in fra struk tu ra ko mu ni ka cyj na jest na nis kim
po zio mie. St¹d – aby unik n¹æ li cz nych utrud nieñ dla mie sz kañ ców po wia tu
au gu stow skie go – naj lep szym roz wi¹ za niem wy da je siê pro po no wa ne przez
w³a dze po wia tu au gu stow skie go przy ³¹ cze nie do S¹ du Re jo no we go w Au gu -
sto wie s¹ dów w Sej nach i Gra je wie. Po zwo li to za ró wno na utrzy ma nie wy so -
kie go kry te rium eta tów sê dziow skich (³¹ cz nie by ³o by to 19 eta tów), jak i na
zwiê k sze nie do stêp no œci ko mu ni ka cyj nej s¹ du dla mie sz kañ ców tych miej s-
co wo œci. Za ró wno s¹d w Sej nach, jak i s¹d w Gra je wie s¹ s¹ da mi ma ³y mi
i zgo d nie z pro jek tem roz po rz¹ dze nia ma j¹ byæ prze kszta³ co ne w je dno stki
za miej sco we od po wie d nio s¹ dów w Su wa³ kach i w £om ¿y. Tym cza sem od le -
g ³oœæ z Gra je wa do Au gu sto wa jest zde cy do wa nie mniej sza ni¿ do £om ¿y,
zaœ w przy pad ku s¹ du w Sej nach, to z uwa gi na przy gra ni cz ne po ³o ¿e nie
i du ¿¹ li cz bê pro wa dzo nych po stê po wañ o zbli ¿o nym cha rak te rze po ³¹ cze nie
go z s¹ dem w Au gu sto wie by ³o by naj bar dziej ra cjo nal nym roz wi¹ za niem dla
spo ³e cz no œci lo kal nej.

Ma j¹c na uwa dze przed sta wio ne ar gu men ty, pro szê, aby ze chcia³ Pan
Mi n i s ter je sz cze raz zwe ry fi ko waæ za sa dnoœæ lik wi da cji S¹ du Re jo no we go
w Au gu sto wie.

Gdy by je dnak ¿e wska za ne roz wi¹ za nia nie zna laz ³y uz na nia, pro po nu jê
roz wa ¿yæ je sz cze je d n¹ op cjê, mia no wi cie przy ³¹ cze nie S¹ du Re jo no we go
w Au gu sto wie do je dno stki w Su wa³ kach. Prze ma wia za tym mniej sza od le g -
³oœæ z Au gu sto wa do Su wa³k ni¿ do E³ ku, po ³o ¿e nie obu je dno stek na te re nie
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te go sa me go wo je wó dz twa oraz po wi¹ za nia hi sto ry cz ne, ró w nie¿ w za kre sie
s¹ do wni ctwa.

Raz je sz cze pro szê Pa na Mi ni stra o po wtór n¹ ana li zê za ³o ¿eñ roz po -
rz¹ dze nia w tym za kre sie.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 17.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza w spra wie

znie sie nia S¹ du Re jo no we go w Au gu sto wie, z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 14 mar ca 2012 r., któ re prze ka za ne zo sta ³o przy piœ -
mie z dnia 19 mar ca 2012 r. Nr BPS/043-07-211/12 – up rzej mie przed sta wiam, co na -
stê pu je.

Na wstê pie prag nê po in for mo waæ Pa na Se na to ra, ¿e Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci
pod jê ³o pra ce w za kre sie re for my struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa po wsze chne go 
w ce lu pod nie sie nia sku te cz no œci or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci za ró wno w p³a sz -
czyŸ nie orze cz ni czej jak i fun kcjo nal nej. Wska za ne za mie rze nie ma zo staæ zrea li zo wa -
ne po przez op ty mal ne zor ga ni zo wa nie sie ci s¹ dów, któ re z ko lei prze ³o ¿y siê na
ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie kad ry orze cz ni czej.

Za sa dni cze zna cze nie ma fakt, i¿ przed mio to wa zmia na or ga ni za cyj na nie spo wo -
du je ne ga ty wnych skut ków spo ³e cz nych. W ce lu za gwa ran to wa nia bo wiem oby wa te -
lom do go dne go do stê pu do s¹ du, wszy s t kie wy dzia ³y je dno stek prze wi dzia nych do
znie sie nia (cy wil ny, kar ny, ro dzin ny i nie let nich, pra cy oraz ksi¹g wie czy stych) prze -
kszta³ co ne zo sta n¹ w wy dzia ³y za miej sco we wiê k szych s¹ dów.

W s¹ dach re jo no wych, w struk tu rze któ rych fun kcjo no waæ bê d¹ wy dzia ³y za miej -
sco we, po wsta n¹ pio ny orze cz ni cze o od po wie dniej eta ty za cji, co umo¿ li wi lep sze i bar -
dziej wy daj ne wy ko rzy sta nie kad ry sê dziow skiej, re fe ren da rzy i asy sten tów sê dziów.
Na le ¿y bo wiem za u wa ¿yæ, ¿e w ma ³ych je dno stkach s¹ do wych nie o be c noœæ je d ne go
lub dwóch sê dziów w wy dzia le po wo du je po wa¿ ne pro ble my z opa no wa niem wp³y wu
i bar dzo czê sto skut ku je szyb kim na ra sta niem za leg ³o œci. Je dno czeœ nie z uwa gi na
nie wiel k¹ ob sa dê orze cz ni cz¹ wy dzia ³ów ma ³ych s¹ dów re jo no wych, mo¿ li woœæ prze su -
niê cia sê dziów miê dzy wy dzia ³a mi jest nie wiel ka.

Wsku tek przy go to wa nej re or ga ni za cji, sê dzio wie bê d¹ mog li orze kaæ, w za le¿ no œci
od po trzeb, w wy dzia le za miej sco wym lub te¿ w wy dzia le je dno stki ma cie rzy stej. Na -
st¹ pi za tem wy ró w na nie ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów, co prze ³o ¿y siê na re a li za cjê wy mie -
nio nych na wstê pie ce lów re for my.

Pra co wni cy ad mi ni stra cyj ni za trud nie ni w wy dzia ³ach orze cz ni czych s¹ dów prze -
wi dzia nych do znie sie nia bê d¹ w dal szym ci¹ gu wy ko ny wa li swe obo wi¹z ki w ra mach
wy dzia ³ów za miej sco wych. Na to miast urzê dni cy agend ad mi ni stra cyj nych bê d¹ mog li
zna leŸæ za trud nie nie w wy dzia ³ach orze cz ni czych wy ma ga j¹ cych wzmoc nie nia lub te¿
ewen tual nie w agen dach ad mi ni stra cyj nych je dno stek ma cie rzy stych.
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W dal szej per spek ty wie na sku tek lep sze go wy ko rzy sta nia kad ry orze cz ni czej
w s¹ dach ob jê tych re for m¹, mo¿ li we bê dzie prze no sze nie uwol nio nych eta tów sê dziow -
skich do in nych s¹ dów, w któ rych ob ci¹ ¿e nie pra c¹ jest zna cz nie wiê k sze i wy stê pu j¹
za leg ³o œci struk tu ral ne w roz poz na wa niu spraw.

Przy go to wa ny w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci pro jekt roz po rz¹ dze nia w spra wie
znie sie nia nie któ rych s¹ dów re jo no wych oraz usta le nia sie dzib i ob sza rów w³a œci wo œci
s¹ dów ape la cyj nych, s¹ dów okrê go wych i s¹ dów re jo no wych prze wi du je znie sie nie 116 
s¹ dów re jo no wych o li mi cie eta tów do 12 sê dziów w³¹ cz nie. Je dno czeœ nie, w wy ni ku
po ³¹ cze nia zno szo nych je dno stek po wo ³y wa ne bê d¹ s¹ dy o li mi cie wy no sz¹ cym co naj -
mniej 15 sê dziów.

Jak kol wiek wska za ny pro jekt roz po rz¹ dze nia uw zglê dnia miê dzy in ny mi znie sie nie 
S¹ du Re jo no we go w Au gu sto wie o eta ty za cji wy no sz¹ cej 8 sê dziów i ob jê cie ob sza ru
wska za nej je dno stki w³a œci wo œci¹ miej sco w¹ S¹ du Re jo no we go w E³ ku, to je dnak
osta te cz ny kszta³t te go ak tu pra w ne go, w tym tak ¿e w za kre sie okreœ le nia s¹ dów prze j-
mu j¹ cych, zo sta nie wy pra co wa ny po za koñ cze niu kon sul ta cji spo ³e cz nych.

Pro wa dz¹c pra ce kon cep cyj ne do ty cz¹ ce struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa
po wsze chne go, bra no pod uwa gê na stê pu j¹ ce uwa run ko wa nia: ob szar w³a œci wo œci
s¹ du, li cz bê wp³y wa j¹ cych spraw, struk tu rê wp³y wu i za ³at wie nia spraw, li mi ty eta tów
we wszy s t kich gru pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów (w za kre sie w³a œ-
ci we go roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem mo¿ li wo œci do jaz -
du stron do s¹ du), po ³o ¿e nie te ry to rial ne s¹ du, wa run ki lo ka lo we s¹ du (po wie rzchnia,
li cz ba sal roz praw), miej sce za mie sz ka nia pra co wni ków s¹ du we wszy s t kich gru pach
za trud nie nia (w za kre sie ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do pra cy),
od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia mi znaj du j¹ cy mi siê
w ob sza rach ich w³a œci wo œci (miê dzy in ny mi pod k¹ tem ewen tual nych utrud nieñ
zwi¹ za nych z do jaz dem do s¹ du w spra wach od wo ³aw czych). Li cz ba eta tów orze cz ni -
czych w s¹ dzie nie jest wiêc je dy nym kry te rium de cy du j¹ cym o by cie da nej je dno stki.

Re a su mu j¹c zde cy do wa nie pod kreœ lam, ¿e jak kol wiek oma wia ne zmia ny or ga ni za -
cyj ne skut ko waæ bê d¹ ogra ni cze niem wy dat ków w zwi¹z ku z lik wi da cj¹ sta no wisk fun k- 
cyj nych w zno szo nych s¹ dach, to je dnak po szu ki wa nie o sz czê dno œci w bu d¿e cie re sor -
tu spra wied li wo œci nie sta no wi ³o de cy du j¹ cej prze s³an ki dla pod jê cia dzia ³añ od noœ nie
do znie sie nia nie wiel kich s¹ dów re jo no wych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Grze gorz Wa ³ej ko
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Otrzy ma ³em nie po ko j¹ ce in for ma cje ze stro ny Za rz¹ du Po wia tu w Au gu -

sto wie, wska zu j¹ ce na nie uw zglê dnie nie w pla nach mo der ni za cji sie ci ko le jo -
wej na Pod la siu je dy nej li nii ko le jo wej ³¹ cz¹ cej pó³ noc n¹ czêœæ wo je wó dz twa
pod las kie go z Bia ³ym sto kiem, to jest tra sy Su wa³ ki – Au gu stów – Bia ³y stok.

Z ko re spon den cji pro wa dzo nej przez Za rz¹d Po wia tu w Au gu sto wie z Za -
rz¹ dem PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA wy ni ka, i¿ Cen trum Re a li za cji In we -
sty cji po sta no wi ³o nie prze zna czaæ œrod ków na mo der ni za cjê li nii ko le jo wej
Bia ³y stok – Au gu stów – Su wa³ ki, a pra ce utrzy ma nio we zmie rza j¹ ce do za -
cho wa nia do tych cza so wej prêd ko œci roz k³a do wej jaz dy po ci¹ gów uza le¿ niæ
od po sia da nia ewen tual nych wol nych œrod ków w bli ¿ej nie o kreœ lo nej przy -
sz³o œci.

W pe³ ni po pie ram sta no wis ko Za rz¹ du Po wia tu w Au gu sto wie, któ ry sta -
now czo sprze ci wia siê two rze niu ko lej nych ba rier ko mu ni ka cyj nych
w pó³nocno-wschodniej Pol sce. Li nia ko le jo wa ³¹ cz¹ ca Bia ³y stok z Au gu sto -
wem sta no wi nie wiel k¹, ale szcze gól nie is tot n¹ czêœæ in fra struk tu ry ko le jo -
wej na Pod la siu. Jej mo der ni za cja, a nie tyl ko utrzy ma nie, po win na byæ
je d nym z prio ry te to wych dzia ³añ zmie rza j¹ cych do za pe wnie nia za ró wno
mie sz kañ com Au gu sto wa i po wia tu au gu stow skie go, jak i od wie dza j¹ cym te
stro ny tu ry stom szyb kie go, bez pie cz ne go i do go dne go po ³¹ cze nia ko le jo we go.

W prze ci w nym wy pad ku ten je den z naj piêk niej szych i naj bar dziej ce nio -
nych za k¹t ków tu ry sty cz nych i uz dro wis ko wych tej czê œci Pol ski zo sta nie po -
zba wio ny mo¿ li wo œci dal sze go roz wo ju. Za ha mo wa nie in we sty cji w in fra struk-
 tu rê nie tyl ko dro go w¹, ale i ko le jo w¹ w tym re jo nie z pe w no œci¹ nie wp³y nie na
po pra wê sy tua cji spo³eczno-gospodarczej mie sz kañ ców te re nów, z któ rych bo -
ga ctwa przy ro dni cze go ko rzy sta j¹ wszys cy mie sz kañ cy kra ju.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z ape lem o wy s³u cha nie g³o su spo ³e cz no -
œci po wia tu au gu stow skie go i pro szê o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Czy mi ni ster stwo roz wa ¿y kwe stiê prze zna cze nia do dat ko wych œrod -
ków na mo der ni za cjê tra sy Su wa³ ki – Au gu stów – Bia ³y stok?

2. Ja kie œrod ki za mie rza prze zna czyæ mi ni ster stwo na in we sty cje ko le jo -
we na Pod la siu w naj bli¿ szej per spek ty wie?

3. Czy w pu li œrod ków prze zna czo nych na utrzy ma nie li nii ko le jo wych
znaj du j¹ siê tak ¿e œrod ki na utrzy ma nie li nii Bia ³y stok – Au gu stów – Su wa³ ki?

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza ³ek Se jmu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po w ie dzi na przes ³a ne oœ wiad cze nie se na to ra Pa na Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do Pa na S³a wo mi ra No wa ka, Mi ni stra Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo -
dar ki Mor skiej przy piœ mie BPS/043-07-212/12 z dnia 19 mar ca 2012 ro ku w spra wie
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od cin ka li nii ko le jo wej E75 Su wa³ ki – Au gu stów – Bia ³y stok przed sta wiam po ni¿ sze
sta no wis ko.

Na pod sta wie ana liz te chni cz nych i œro do wis ko wych, oraz re ko men da cji wykonaw- 
ców studium wy ko nal no œci dla mo der ni za cji ww. li nii ko le jo wej oraz op ra co wa nia ra -
por tu o od dzia ³y wa niu przed siêw ziê cia na œro do wis ko zo sta ³a pod jê ta de cyz ja o wy bo -
rze tra sy prze bie gu mo der ni zo wa nej li nii ko le jo wej E75 przez Elk i Ole cko. Is tot nym
ele men tem wy bo ru wa rian tu prze bie gu li nii E75 na od cin ku Bia ³y stok – Su wa³ ki jest
de cyz ja œro do wis ko wa.

W ra por cie o od dzia ³y wa niu na œro do wis ko roz pa try wa no dwa wa rian ty lo ka li za cyj ne:
· wa riant I Bia ³y stok – E³k – Ole cko – Su wa³ ki – Tra ki sz ki – gra ni ca pañ stwa;
· wa riant II Bia ³y stok – Au gu stów – Su wa³ ki – Tra ki sz ki – gra ni ca pañ stwa.
W ce lu wy bo ru naj bar dziej ko rzy stne go dla œro do wis ka wa rian tu za sto so wa no ana -

li zê wie lo kry te rial n¹ z wy ko rzy sta niem me to dy hie rar chi cz nej AHP.
W ra mach wa rian tu I i II roz pa try wa no na stê pu j¹ ce op cje prêd ko œcio we:
· Op cja „0” – niepo de jmo wa nie przed siêw ziê cia;
· Op cja „1” – Mo der ni za cja i do sto so wa nie in fra struk tu ry do Dy rek ty wy 2004/50/WE

Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 29 kwiet nia 2004 ro ku zmie nia j¹ cej Dy rek ty wê Ra -
dy 96/48/WE w spra wie in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu du ¿ych prêd -
ko œci oraz Dy rek ty wê 2001/16/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie
in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu ko lei kon wen cjo nal nych oraz do stan -
dar dów umo wy AGTC dla ko ry ta rzy miê dzy na ro do wych w za kre sie V = 120 km/h dla
po ci¹ gów pa sa ¿er skich i to wa ro wych;

Op cja „2a” – Mo der ni za cja i do sto so wa nie in fra struk tu ry do Dy rek ty wy 2004/50/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 29 kwiet nia 2004 ro ku zmie nia j¹ cej Dy rek ty wê Ra -
dy 96/48/WE w spra wie in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu du ¿ych prêd -
ko œci oraz Dy rek ty wê 2001/16/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie
in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu ko lei kon wen cjo nal nych oraz do stan -
dar dów umo wy AGC dla ko ry ta rzy miê dzy na ro do wych w za kre sie umo¿ li wia j¹ cym pro -
wa dze nie po ci¹ gów pa sa ¿er skich z prêd ko œci¹ V=160 [km/h] oraz jaz dê z prêd ko œci¹
V max do 120 km/h dla ta bo ru to wa ro we go;

Op cja „2b” – Mo der ni za cja i do sto so wa nie in fra struk tu ry do Dy rek ty wy 2004/50/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 29 kwiet nia 2004 ro ku zmie nia j¹ cej Dy rek ty wê Ra -
dy 96/48/WE w spra wie in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu du ¿ych prêd -
ko œci oraz Dy rek ty wê 2001/16/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie
in ter o pe ra cyj no œci trans eu ro pej skie go sy s te mu ko lei kon wen cjo nal nych oraz do stan -
dar dów umo wy AGC dla ko ry ta rzy miê dzy na ro do wych w za kre sie umo¿ li wia j¹ cym pro -
wa dze nie po ci¹ gów pa sa ¿er skich z prêd ko œci¹ V=200 [km/h] oraz jaz dê z prêd ko œci¹
V=120 [km/h] dla po ci¹ gów to wa ro wych.

Naj wiê k sz¹ wa gê przy pi sa no kwe stiom przy ro dni czym, a co za tym idzie mia ³y one is -
tot ne zna cze nie przy wy bo rze wa rian tu. W wy ni ku ana li zy wa rian tów lo ka li za cyj nych
stwier dzo no, ¿e ko rzy stniej szym pod wzglê dem œro do wis ko wym jest wa riant I Bia ³y stok
– E³k – Ole cko – Su wa³ ki – Tra ki sz ki – gra ni ca pañ stwa. Li nie ko le jo we ujê te w wa rian -
cie I mo der ni za cji Rail Bal ti ca prze ci na j¹ ob sza ry Na tu ra 2000, par ki na ro do we i kra job ra -
zo we oraz ko ry ta rze eko lo gi cz ne na zna cz nie kró t szym od cin ku ni¿ w przy pad ku wa rian -
tu II. W po bli ¿u wa rian tu I brak jest re zer wa tów przy ro dy, na to miast w od le g ³o œci do
1 km od wa rian tu II zlo ka li zo wa ne s¹ a¿ trzy ta kie sied lis ka. Po nad to pla no wa ny prze -
bieg wy bra ne go wa rian tu I zlo ka li zo wa ny jest w po bli ¿u du ¿ych ag lo me ra cji miej skich,
co w wiê k szym stop niu po zwo li na za spo ko je nie po trzeb po dró¿ nych, uspra wnia j¹c nie
tyl ko ko mu ni ka cjê w ru chu pa sa ¿er skim, ale tak ¿e w ru chu to wa ro wym, a w re zul ta cie
przy czy ni siê zna cz nie do zmniej sze nia emi sji za nie czy sz czeñ po wie trza.

Okreœ lo ne ko sz ty w stu dium re a li za cji mo der ni za cji li nii E75 na od cin ku Bia ³y stok
– E³k – Su wa³ ki – Tra ki sz ki – gra ni ca pañ stwa wy no si 4 758,02 mln z³, w tym ko sz ty po -
szcze gól nych od cin ków wy no sz¹:

· Od ci nek Su wa³ ki – Tra ki sz ki – gra ni ca pañ stwa (700.38 mln z³);
· Od ci nek E³k – Su wa³ ki (1 541,70 mln z³);
· Od ci nek Bia ³y stok – E³k (2 515,94 mln z³).
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Re sort bê dzie d¹ ¿y³ do ogra ni cze nia tych ko sz tów, np. po przez eta po wa nie (np. naj -
pierw li nie je dno to ro we, z mo¿ li wo œci¹ do bu do wy dru gie go to ru).

Wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ra mach mo der ni za cji li nii E75 na od cin ku Bia ³y -
stok – E³k – Su wa³ ki – Tra ki sz ki jest w ko lej nej per spek ty wie fi nan so wej UE, tj. w la -
tach 2014 –2020. Na li niach nr 6 oraz 40 na od cin ku Bia ³y stok – So kó³ ka – Au gu stów –
Su wa³ ki (tj. na te re nie woj. pod las kie go) na rok 2012 prze wi dzia ne do re a li za cji zo sta ³y
na stê pu j¹ ce pra ce utrzymaniowo-naprawcze:

Li nia nr 6, od ci nek Bia ³y stok – So kó³ ka:
W ra mach za da nia fi nan so wa ne go ze œrod ków Fun du szu Ko le jo we go prze wi dzia na jest:
· wy mia na 4000 mb szyn S49 sta ro u ¿y te cz nych;
· wy mia na 250 szt. pod k³a dów be to no wych sta ro u ¿y te cz nych.
Ze œrod ków w³a s nych Za k³a du Li nii Ko le jo wych w Bia ³ym sto ku pla nu je siê:
· wy mia nê 1050 mb szyn no wych ty pu 49E1;
· osta te cz n¹ na pra wê pêk niê tych szyn (za bu do wa wsta wek szy no wych i wy ko na nie 

spoin ter mi to wych) – pla no wa na iloœæ 150 spoin;
· me cha ni cz ne oczy sz cze nie t³u cz nia w to rze – 1,3 km to ru;
· re gu la cjê to ru w pla nie i pro fi lu – 10 km to ru;
· re mont mo stu w km 186,298;
· po pra wê bez pie czeñ stwa oraz za po bieg niê cie wpro wa dze nia ogra ni czeñ prêd ko œci.
Wy ko na nie po wy ¿ szych prac w ro ku 2012 na li nii nr 6 po zwo li na utrzy ma nie obe c -

nie obo wi¹ zu j¹ cej prêd ko œci wy no sz¹ cej 80 km/h, z je d nym ogra ni cze niem prêd ko œci
do 50 km/h na od cin ku o d³u go œci 400 me trów.

Li nia nr 40 So kó³ ka – Au gu stów – Su wa³ ki:
W ra mach prac utrzymaniowo-naprawczych na li nii 40, w ro ku 2012 na od cin ku

So kó³ ka – Au gu stów – Su wa³ ki prze wi dzia na do re a li za cji jest:
· wy mia na 150 mb szyn S49 sta ro u ¿y te cz nych:
· osta te cz na na pra wa pêk niê tych szyn (za bu do wa wsta wek szy no wych i wy ko na -

nie spoin ter mi to wych) – 66 spoin;
· re gu la cja to ru w pla nie i pro fi lu – 7 km to ru;
· na pra wa 2 obie k tów in ¿y nie ryj nych: w km 18,789 oraz w km 34,137;
· po pra wa bez pie czeñ stwa na 3 prze jaz dach (w km 14,512; 41,314; 69,332).
Wy ko na nie po wy ¿ szych prac w ro ku 2012 na li nii nr 40, po zwo li na od wo ³a nie is t -

nie j¹ cych ogra ni czeñ prêd ko œci na od cin ku So kó³ ka – Au gu stów – Su wa³ ki oraz przy -
wró ce nie prêd ko œci 80/90 km/h, z wy j¹t kiem od cin ka o d³u go œci 600 m w oko li cy
Su wa³k, gdzie ze wzglê du na uk ³ad geo me try cz ny to ru obo wi¹ zy wa ³a bê dzie prêd koœæ
60 km/h.

Wy ko ny wa nie ro bót utrzymaniowo-naprawczych na ww. li niach jest utrud nio ne ze
wzglê du na pro ble my z po zy s ka niem od po wie d nio d³u gich za mkniêæ to ro wych na wy -
ko na nie po wy ¿ szych ro bót (s¹ to li nie je dno to ro we o du ¿ym na tê ¿e niu ru chu).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
An drzej Mas sel
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi syg na ³a mi ze stro ny pod las kich or ga ni za cji po za -

rz¹ do wych zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o roz wa ¿e nie zmia ny za -
pi sów w usta wie o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ re ma j¹ wejœæ w ¿y cie 1 lip ca
2012 r., a któ re zna cz¹ co utrud ni¹ or ga ni za cjom po za rz¹ do wym, fun da cjom,
ko œcio ³om, ko œciel nym oso bom pra w nym i zwi¹z kom wy zna nio wym pro wa -
dze nie dzia ³al no œci, do któ rej na le ¿y miê dzy in ny mi pro wa dze nie ho spi cjów,
sta cji opie ki i pla có wek opie ki pa lia ty wnej.

W œwiet le prze pi sów usta wy wszel ka dzia ³al noœæ te go ro dza ju jest dzia -
³al no œci¹ le cz ni cz¹, po le ga bo wiem na udzie la niu œwiad czeñ zdro wot nych
(art. 3). Z ko lei zgo d nie z art. 2 ust. 1 pkt 5 dzia ³al noœæ ta k¹ mo g¹ pro wa dziæ
je dy nie pod mio ty wy mie nio ne w art. 4 ust. 1 usta wy oraz pod mio ty re a li zu -
j¹ ce prak ty kê za wo do w¹, czy li le ka rze i pie lêg niar ki. Pod mio ty le cz ni cze
dzie l¹ siê na przed siê bior ców i pod mio ty nie bê d¹ ce przed siê bior ca mi (co wy -
ni ka z art. 4 ust. 1 w zwi¹z ku z art. 2 ust. 1 pkt 4). Do tej dru giej gru py na le ¿¹
je dnak wy ³¹ cz nie sa mo dziel ne za k³a dy opie ki zdro wot nej i je dno stki bu d¿e -
to we, w tym pañ stwo we je dno stki bu d¿e to we two rzo ne i nad zo ro wa ne przez
mi ni stra ob ro ny na ro do wej, mi ni stra w³a œci we go do spraw we wnê trz nych,
mi ni stra spra wied li wo œci lub sze fa Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go,
po sia da j¹ ce w struk tu rze am bu la to rium, am bu la to rium z iz b¹ cho rych lub le -
ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej.

Oz na cza to, ¿e or ga ni za cje po za rz¹ do we ta kie jak fun da cje czy sto wa rzy -
sze nia oraz ko œcio ³y, ko œciel ne oso by pra w ne lub zwi¹z ki wy zna nio we mo g¹
pro wa dziæ dzia ³al noœæ le cz ni cz¹, ale tyl ko ja ko przed siê bior cy. Kie ru nek ten
po twier dza re gu la cja za war ta w art. 16 ust. 1 usta wy o dzia ³al no œci le cz ni -
czej, któ ra uz na je tê dzia ³al noœæ za re gu lo wa n¹ w ro zu mie niu usta wy o swo -
bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej.

Osta te cz nym przy pie czê to wa niem po wi¹ za nia dzia ³al no œci le cz ni czej
z dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹ jest za pis art. 2 ust. 1 pkt 8, zgo d nie z któ rym
przed siê bior stwo w ujê ciu usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej to przed siê bior -
stwo w ro zu mie niu ko dek su cy wil ne go oraz art. 205 usta wy o dzia ³al no œci le cz -
ni czej. Za pis ten in for mu je o tym, ¿e z dniem we jœcia w ¿y cie usta wy do tych -
cza so we nie pub li cz ne za k³a dy opie ki zdro wot nej sta j¹ siê przed siê bior stwa -
mi pod mio tów le cz ni czych.

Prze pi sy za war te w usta wie o dzia ³al no œci le cz ni czej nie od zwier cied la j¹
sta nu fak ty cz ne go i sta nu pra w ne go, w ja kich dzia ³a j¹ or ga ni za cje po za -
rz¹ do we pro wa dz¹ ce te go ty pu dzia ³al noœæ, bo wiem ma ona cha rak ter cha ry -
ta ty wny – od pa cjen tów nie s¹ po bie ra ne op ³a ty. Za war te w czê œci
przy pad ków kon trak ty z NFZ nie po kry wa j¹ rze czy wi stych wy dat ków na
opie kê, nie po zwa la j¹ te¿ na ob jê cie ni¹ wszy s t kich po trze bu j¹ cych. Sta no -
wi¹ od 50% do 80% œrod ków wy dat ko wa nych na ten cel. Po zo sta ³e wy dat ki
fi nan so wa ne s¹ ze œrod ków w³a s nych, po zy s ka nych miê dzy in ny mi ze zbió -
rek pub li cz nych czy 1% po dat ku prze ka zy wa ne go or ga ni za cjom po ¿yt ku pub -
li cz ne go. W przy pad ku za sto so wa nia li te ral nie za pi sów obo wi¹ zu j¹ cej
usta wy wspo mnia ne or ga ni za cje zo sta n¹ od ciê te od tych wa¿ nych Ÿró de³ fi -
nan so wa nia.

Is t nie je ry zy ko, ¿e du ¿a czêœæ or ga ni za cji bê dzie mu sia ³a zlik wi do waæ
swo j¹ dzia ³al noœæ le cz ni cz¹ lub ogra ni czyæ dra sty cz nie li cz bê przy jmo wa -
nych cho rych, a tym sa mym obo wi¹ zek opie ki nad lu dŸmi ciê¿ ko cho ry mi bê -
dzie mu sia ³o w ca ³o œci prze j¹æ pañ stwo. No wa usta wa ró w nie¿ unie mo¿ li wi
or ga ni za cjom za jmo wa nie siê oso ba mi bez dom ny mi, nad któ ry mi opie ka by ³a 
do t¹d fi nan so wa na w³a œ nie z da ro wizn.

Po nad to li te ral ne za sto so wa nie za pi sów obo wi¹ zu j¹ cej usta wy o dzia ³al -
no œci le cz ni czej wy klu czy mo¿ li woœæ an ga ¿o wa nia przez or ga ni za cje po za -
rz¹ do we oraz pod mio ty wy mie nio ne w art. 3 ust. 3 usta wy z dnia 24 kwiet nia 
2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie wo lon ta riu szy
w dzia ³al noœæ le cz ni cz¹. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w pod mio tach tych wo lon ta riu -
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sze wy ko nu j¹ bar dzo wie le wa¿ nych za dañ na rzecz cho rych. Zgo d nie
z art. 42 ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku 
pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie wo lon ta riu sze mo g¹ wy ko ny waæ œwiad cze nia
na rzecz or ga ni za cji po za rz¹ do wych oraz pod mio tów wy mie nio nych w art. 3
ust. 3 w za kre sie ich dzia ³al no œci sta tu to wej, w szcze gól no œci w za kre sie
dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go, ale – co na le ¿y pod kreœ liæ – z wy ³¹ cze niem
pro wa dzo nej przez nie dzia ³al no œci go spo dar czej. Wpro wa dze nie usta wy
o dzia ³al no œci le cz ni czej w ¿y cie w obe c nej for mie do pro wa dzi do te go, ¿e
w or ga ni za cjach tych wo lon ta riu sze nie bê d¹ mog li wy ko ny waæ œwiad czeñ
na rzecz cho rych, po nie wa¿ dzia ³al noœæ le cz ni cza bê dzie dzia ³al no œci¹ go spo -
dar cz¹.

Po wa¿ nym pro ble mem jest tak ¿e brak spój no œci le gis la cyj nej sta nu pra w-
 ne go stwo rzo ne go przez usta wê o dzia ³al no œci le cz ni czej z wie lo ma in ny mi
usta wa mi: z usta w¹ o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej, z usta w¹ o dzia -
³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, z usta w¹ o sto wa rzy sze niach,
z usta w¹ o fun da cjach, z usta w¹ o gwa ran cjach wol no œci su mie nia i wy zna -
nia, z usta w¹ o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym i – co is tot ne – z gwa ran to wa -
n¹ w Kon sty tu cji RP wol no œci¹ zrze sza nia siê, w szcze gól no œci w ce lu
pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz ni czej ja ko dzia ³al no œci non-profit, czy li de fa cto 
w ce lu nie od p³at ne go po ma ga nia naj bar dziej po trze bu j¹ cym.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nie.

Czy Mi ni ster stwo Zdro wia za mie rza zmie niæ prze pi sy w usta wie o dzia -
³al no œci le cz ni czej w ta ki spo sób, by or ga ni za cje po za rz¹ do we oraz pod mio ty
wy mie nio ne w art. 3 ust. 3 usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia ³al no œci
po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie mog ³y pro wa dziæ swo j¹ dzia ³al noœæ
w do tych cza so wy spo sób, czy li nie czer pi¹c z niej zy s ków, ale po kry wa j¹c
ko sz ty z wp³at po cho dz¹ cych z 1% po dat ku prze ka zy wa ne go OPP, da ro wizn
i zbió rek pub li cz nych oraz an ga ¿u j¹c w tê dzia ³al noœæ wo lon ta riu szy?

Moim zda niem zmia na ta ka jest nie zbê d na i po win na zo staæ wpro wa dzo -
na przed 1 lip ca 2012 r.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa,2012.04.04

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Ta de u sza Ar ³u ko wi cza – Se na to ra RP, prze ka -

za ne przy piœ mie znak BPS/043-07-213/12, do ty cz¹ ce pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz -
ni czej przez or ga ni za cje po za rz¹ do we i ko œciel ne oso by pra w ne up rzej mie pro szê
o przy jê cie po ni¿ sze go sta no wis ka.

Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 
z póŸn. zm.) sta no wi, i¿ dzia ³al noœæ le cz ni cza jest dzia ³al no œci¹ re gu lo wa n¹ w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wy ni ka st¹d, ¿e dzia ³al noœæ le cz ni cza jest co
do za sa dy dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹ w ro zu mie niu usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci
go spo dar czej.
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Uz na nie dzia ³al no œci le cz ni czej wy ko ny wa nej przez or ga ni za cje po za rz¹ do we,
a tak ¿e przez oso by pra w ne i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta wie prze pi -
sów o sto sun ku Pañ stwa do Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej, o sto -
sun ku Pañ stwa do in nych ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cjach
wol no œci su mie nia i wy zna nia, za dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ bu dzi nie po kój wie lu z tych
pod mio tów, któ re wy stê pu j¹ w tej spra wie do Mi ni stra Zdro wia, tak ¿e za po œre dni -
ctwem Ra dy Dzia ³al no œci Po ¿yt ku Pub li cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ma j¹c na uwa dze oba wy i w¹t pli wo œci, ja kie po ja wi ³y siê
w oma wia nym za kre sie po we jœciu w ¿y cie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, up rzej mie
in for mu jê, i¿ pod jê te zo sta ³y pra ce nad jej no we li za cj¹. Op ra co wa ny zo sta³ pro jekt za ³o -
¿eñ do usta wy o zmia nie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ ry by³ przed mio tem prac
Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów w dniu 15 mar ca br.

Je dno czeœ nie chcia³ bym po in for mo waæ, i¿ usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r.
o dzia ³al no œci le cz ni czej w art. 206 wpro wa dzi ³a 12-miesiêczny okres do sto so waw czy
na pe³ ne do sto so wa nie siê do no wych prze pi sów, któ ry up ³y wa z dniem 1 lip ca 2012 r.
Oz na cza to, i¿ obe c nie nie ma prze szkód pra w nych dla fun kcjo no wa nia or ga ni za cji po -
¿yt ku pub li cz ne go, w tym dla otrzy my wa nia przez nie 1% po dat ku do cho do we go od
osób fi zy cz nych. W tym okre sie mo¿ li we jest bez ko li zyj ne wpro wa dze nie zmian wy ni ka -
j¹ cych ze sto so wa nia usta wy.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Alek san der Sop liñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Bie rec kie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z ak tu al nym sta nem pra w nym w orze cz ni ctwie s¹ do wym wy -

ra ¿a siê sta no wis ko, ¿e ani za p³a ta po dat ku wspól ni ka spó ³ki oso bo wej, ani
np. wp³a ca nie kwot za li czek na po da tek do cho do wy wspól ni ka przez pra co w-
ni ków dzia ³u ksiê go wo œci spó ³ki z kon ta ban ko we go spó ³ki nie po wo du je wy -
gaœ niê cia zo bo wi¹ za nia po dat ko we go u po dat ni ka bê d¹ ce go wspól ni kiem ta -
kie go pod mio tu. W uza sa dnie niu do uchwa ³y sk³a du 7 sê dziów NSA
z 26 ma ja 2008 r., I FPS 8/07, s¹d stwier dza i¿ „tyl ko za p³a ta po dat ku przez
po dat ni ka pro wa dzi do re a li za cji zo bo wi¹ za nia po dat ko we go i tym sa mym
do je go wy gaœ niê cia”, zaœ „za ter min do ko na nia za p³a ty po dat ku uwa ¿a siê
w ob ro cie bez go tów ko wym – dzieñ ob ci¹ ¿e nia ra chun ku ban ko we go po dat ni -
ka lub ra chun ku po dat ni ka w spó³ dziel czej ka sie oszczêdnoœciowo-
-kredytowej na pod sta wie po le ce nia prze le wu. Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e
w tym przy pad ku usta wo daw ca pre cy zyj nie okreœ li³, ¿e w ob ro cie bez go tów -
ko wym za p³a ta po dat ku mo¿ li wa jest je dy nie z ra chun ku ban ko we go (al bo
pro wa dzo ne go przez SKOK) po dat ni ka. Nie jest za tem do pu sz czal na, w ob ro -
cie bez go tów ko wym, za p³a ta po dat ku przez oso bê trze ci¹ (z ra chun ku ban ko -
we go b¹dŸ pro wa dzo ne go przez SKOK na le ¿¹ ce go do oso by trze ciej)”. Co
is tot ne, zda niem s¹ du za p³a ta po dat ku przez oso bê trze ci¹ lub z jej ra chun ku
nie tyl ko nie wy ga si zo bo wi¹ za nia po dat ko we go, ale ró w nie¿ nie up ra wni tej
oso by do z³o ¿e nia wnios ku o stwier dze nie nad p³a ty. NSA wy jaœ ni³ te¿, ¿e te
wnios ki od no sz¹ siê do wszel kich form za p³a ty po dat ku, czy li tak ¿e for my go -
tów ko wej. Na le ¿y je dnak wy raŸ nie za ak cen to waæ, ¿e zda niem NSA te roz wa -
¿a nia nie do ty cz¹ sy tua cji, w któ rej oso ba wp³a ca j¹ ca po da tek w go tów ce
do ko nu je te go ze œrod ków po wie rzo nych mu przez po dat ni ka. Do ko nu je wów -
czas czyn no œci te chni cz nej – wp³a ca po da tek za po dat ni ka, dzia ³a za tem je -
dy nie ja ko „po s³a niec”. Bo gu mi³ Brze ziñ ski na zy wa ta k¹ oso bê
„wy rê czy cie lem” (B. Brze ziñ ski, M. Ka li now ski, M. Ma ster nak, A. Ole siñ ska,
„Or dy na cja…”, op. cit. s. 422), Bo gu s³aw Dau ter – „prze ka zi cie lem œrod ków
po dat ni ka” (S. Ba biarz, B. Dau ter, B. Gru sz czyñ ski, R. Hau ser, A. Ka bat,
M. Niezgódka-Medek, „Or dy na cja…”, op. cit., s. 270). Na le ¿y za zna czyæ, ¿e nie
s¹ to po jê cia o cha rak te rze nor ma ty wnym. Cho dzi tu o oso bê, któ ra do ko nu je
fak ty cz nej wp³a ty po dat ku, wp³a ca j¹c œrod ki otrzy ma ne od po dat ni ka, w ta -
kich bo wiem wy pad kach za p³a ty w sen sie pra w nym do ko nu je po dat nik i nie
zmie nia te go fak ty cz ne wy rê cze nie po dat ni ka w prze ka zy wa niu je go œrod -
ków do ka sy or ga nu po dat ko we go.

Jak wy ni ka z przed sta wio ne go ma te ria ³u, wy gaœ niê ciem zo bo wi¹ za nia
po dat ko we go skut ku je za p³a ta przez oso bê trze ci¹, któ ra jest tzw. „po s³añ -
cem” czy te¿ „wy rê czy cie lem”, to zna czy, jak wska zy wa no wcze œ niej, do ko -
nu je te chni cz nej czyn no œci za p³a ty, czy ni¹c to ze œrod ków po wie rzo nych mu
przez po dat ni ka. Jak stwier dzi³ NSA w uza sa dnie niu uchwa ³y z dnia 26 ma ja 
2008 r., „w tych bo wiem wy pad kach” – to jest w przy pad ku po s³u ¿e nia siê
„wy rê czy cie lem” lub „po s³añ cem” dla do ko na nia te chni cz nej czyn no œci za p³a -
ty – „za p³a ty w sen sie pra w nym do ko nu je po dat nik i nie zmie nia te go fak ty cz -
ne wy rê cze nie po dat ni ka w prze ka za niu je go œrod ków do ka sy or ga nu
po dat ko we go”. Nie po dzie la j¹c po gl¹ du, ¿e za p³a ce nie po dat ku przez pod -
miot nie bê d¹ cy po dat ni kiem po wo du je wy gaœ niê cie zo bo wi¹ za nia po dat ko -
we go, NSA je dno czeœ nie za u wa ¿y³, ¿e wzglê dy prak ty cz ne mo g¹ wska zy waæ 
na po trze bê zmian prze pi sów w ce lu do sto so wa nia ich do po trzeb prak ty ki.

W zwi¹z ku z przed sta wio ny mi kwe stia mi up rzej mie pro szê Pa na Mi ni -
stra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nie.

Czy, kie ru j¹c siê wzglê da mi prak ty cz ny mi i ochro n¹ in te re sów fis kal -
nych, nie na le ¿a ³o by roz wa ¿yæ mo¿ li wo œci wpro wa dze nia sto so wnych roz -
wi¹ zañ le gis la cyj nych, któ re w spo sób wy raŸ ny umo¿ li wia ³y by za p³a tê
z ra chun ku spó ³ki oso bo wej po dat ku do cho do we go na le¿ ne go od wspól ni ka
tej spó ³ki z ty tu ³u udzia ³u w zy s ku tej spó ³ki, w tym tak ¿e za li cz ki na ten po -
da tek, w przy pad ku pod jê cia przez tê spó ³kê uchwa ³y o wy p³a cie za li czek na
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po czet przy sz³ej dy wi den dy ze œrod ków przy na le¿ nych wspól ni ko wi od spó ³-
ki z ty tu ³u udzia ³u w zy s ku (za li cz ko wej wy p³a ty na po czet udzia ³u w zy s ku)
pro por cjo nal nie do po sia da nych w spó ³ce udzia ³ów?

Grze gorz Bie rec ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Grze go rza Bie rec kie go pod -

czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., otrzy ma nym przy piœ mie
z dnia 19 mar ca 2012 r. Nr BPS/043-07-214/12, up rzej mie wy jaœ niam, co na stê pu je.

Zgo d nie z art. 5 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) zo bo wi¹ za niem po dat ko wym jest wy ni ka j¹ ce z obo -
wi¹z ku po dat ko we go zo bo wi¹ za nie po dat ni ka do za p³a ce nia na rzecz Skar bu Pañ stwa,
wo je wó dz twa, po wia tu al bo gmi ny po dat ku w wy so ko œci, w ter mi nie oraz w miej scu
okreœ lo nych w prze pi sach pra wa po dat ko we go, zaœ obo wi¹z kiem po dat ko wym jest wy -
ni ka j¹ ca z ustaw po dat ko wych nie skon kre ty zo wa na po win noœæ przy mu so we go œwiad -
cze nia pie niê¿ ne go w zwi¹z ku z za is t nie niem zda rze nia okreœ lo ne go w tych usta wach
(art. 4 Or dy na cji po dat ko wej). Na to miast po dat kiem jest pu bli czno pra wne nie od p³at -
ne, przy mu so we oraz bez zwrot ne œwiad cze nie pie niê¿ ne na rzecz Skar bu Pañ stwa, wo -
je wó dz twa, po wia tu lub gmi ny, wy ni ka j¹ ce z usta wy po dat ko wej (art. 6 Or dy na cji
po dat ko wej). Z po wo ³a nych de fi ni cji wy ni ka, ¿e zo bo wi¹ za nym do za p³a ty po dat ku jest
po dat nik.

Z ko lei art. 59 §1 pkt 1 usta wy – Or dy na cja po dat ko wa sta no wi, ¿e zo bo wi¹ za nie
po dat ko we po dat ni ka wy ga sa w ca ³o œci lub w czê œci wsku tek za p³a ty. W myœl art. 60
§1 Or dy na cji po dat ko wej za ter min do ko na nia za p³a ty po dat ku uwa ¿a siê:

1) przy za p³a cie go tów k¹ – dzieñ wp³a ce nia kwo ty po dat ku w ka sie or ga nu po dat ko --
we go lub na ra chu nek te go or ga nu w ban ku, w pla ców ce pocz to wej, w spó³ dziel --
czej ka sie oszczêdnoœciowo-kredytowej al bo dzieñ po bra nia po dat ku przez p³at --
ni ka lub in ka sen ta;

2) w ob ro cie bez go tów ko wym – dzieñ ob ci¹ ¿e nia ra chun ku ban ko we go po dat ni ka
lub ra chun ku po dat ni ka w spó³ dziel czej ka sie oszczêdnoœciowo-kredytowej na
pod sta wie po le ce nia prze le wu.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze ure gu lo wa nia na le ¿y przy j¹æ, i¿ tyl ko za p³a ta po dat ku
przez po dat ni ka po wo du je wy gaœ niê cie zo bo wi¹ za nia po dat ko we go na pod sta wie
art. 59 § 1 pkt 1 Or dy na cji po dat ko wej. Po da tek jest œwiad cze niem pu bli czno pra wnym, 
o oso bi stym cha rak te rze któ re go w dro dze czyn no œci cy wil no pra wnych nie mo¿ na
prze nieœæ na in n¹ oso bê, na wet za jej zgo d¹. Umo wa prze nie sie nia zo bo wi¹ zañ po dat -
ko wych po dat ni ka na in ny pod miot nie ma zna cze nia dla or ga nów po dat ko wych w sto -
sun kach pod at ko wop ra wnych. Na grun cie prze pi sów pra wa po dat ko we go umo wa ta ka 
nie wy wo ³u je skut ków pra w nych i nie po wo du je zwol nie nia po dat ni ka z zo bo wi¹ za nia
po dat ko we go. Dla or ga nu po dat ko we go is tot ne jest spe³ nie nie zo bo wi¹ za nia po dat ko -
we go, ro zu mia ne ja ko za p³a ta przez po dat ni ka do te go zo bo wi¹ za ne go z mo cy prze pi -
sów po dat ko wych.
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Za pre zen to wa na wy ¿ ej in ter pre ta cja ma swo je od zwier cied le nie w do ktry nie. Ko -
men ta to rzy prze pi sów usta wy – Or dy na cja po dat ko wa wska zu j¹ na pu bli czno pra wny
i oso bi sty cha rak ter zo bo wi¹ za nia po dat ko we go, a co za tym idzie nie mo¿ noœæ zno sze -
nia te go cha rak te ru przez umo wy cy wil no pra wne za wie ra ne przez po dat ni ka z oso b¹
trze ci¹ (B. Brze ziñ ski, M. Ka li now ski, M. Ma ster nak, A. Ole siñ ska, Or dy na cja po dat ko -
wa. Ko men tarz, Dom Or ga ni za to ra, To ruñ 2007, s. 422; S. Ba biarz, B. Dau ter, B. Gru -
sz czyñ ski, R. Hau ser, A. Ka bat, M. Niezgódka-Medek, Or dy na cja po dat ko wa.
Ko men tarz, Wy da wni ctwo Pra wni cze, Le xis Ne xis, War sza wa 2007, s. 286; B. Ada -
miak, J. Bor kow ski, R. Ma stal ski, J. Zub rzyc ki, Or dy na cja po dat ko wa. Ko men tarz,
Ofi cy na Wy da wni cza UNI MEX, Wroc ³aw 2008, s. 308).

Po wy ¿ szy po gl¹d znaj du je tak ¿e po twier dze nie w uchwa le Na czel ne go S¹ du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 26 ma ja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07, w któ rej „Na czel ny S¹d Ad -
mi ni stra cyj ny za uza sa dnio ne uz na³ sta no wis ko, ¿e za p³a ta, o któ rej mo wa w art. 59 §1 
pkt 1 w zw. z art. 60 §1 pkt 2 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. Or dy na cja po dat ko wa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmie niu obo wi¹ zu j¹ cym w 2004 r., do ko na na przez
in ny pod miot w imie niu po dat ni ka nie po wo du je wy gaœ niê cia zo bo wi¹ za nia po dat ko -
we go te go po dat ni ka”.

Od rêb nym za ga dnie niem jest kwe stia za p³a ty zo bo wi¹ zañ po dat ko wych po dat ni ka
za po œre dni ctwem in nych pod mio tów. Prze cho dz¹c do omó wie nia tej pro ble ma ty ki,
prag nê za zna czyæ, ¿e wp³a ta przez oso bê po stron n¹ kwo ty od po wia da j¹ cej wy so ko œci
po dat ku mo ¿e byæ uz na na za sku te cz n¹ za p³a tê po dat ku, gdy wp³a ca j¹ cy wy stê pu je ja -
ko oso ba, któ ra dzia ³a j¹c na ra chu nek po dat ni ka do ko nu je za p³a ty z je go za so bów pie -
niê¿ nych. Dzia ³a on w tym przy pad ku ja ko pod miot umo co wa ny do za p³a ty za
po dat ni ka (w sen sie te chni cz nym). Nie do ko nu je wów czas za p³a ty po dat ku, lecz wp³a ty 
kwo ty ty tu ³em po dat ku. Za p³a ta po dat ku ma w tym przy pad ku wy ³¹ cz nie wy miar te ch- 
ni cz ny. Kwe stia ta by ³a ró w nie¿ przed mio tem roz wa ¿añ Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra -
cyj ne go w uza sa dnie niu po wo ³a nej wy ¿ ej uchwa ³y. S¹d uz na³, ¿e oso ba wp³a ca j¹ ca po -
da tek ze œrod ków po wie rzo nych mu przez po dat ni ka do ko nu je „…czyn no œci
te chni cz nej – wp³a ca po da tek za po dat ni ka, lecz dzia ³a je dy nie ja ko „po s³a niec”.
B. Brze ziñ ski na zy wa ta k¹ oso bê „wy rê czy cie lem” (B. Brze ziñ ski, M. Ka li now ski,
M. Ma ster nak, A. Ole siñ ska: op. cit., s. 422), B. Dau ter – „prze ka zi cie lem œrod ków po -
dat ni ka" (S. Ba biarz, B. Dau ter, B. Gru sz czyñ ski, R. Hau ser, A. Ka bat, M. Niezgódka-
-Medek: op. cit., s. 270). Na le ¿y za zna czyæ, ¿e nie s¹ to po jê cia o cha rak te rze nor ma ty w-
nym. Cho dzi tu o oso bê, któ ra do ko nu je fak ty cz nej wp³a ty po dat ku, wp³a ca j¹c œrod ki
otrzy ma ne od po dat ni ka, np. pra co wnik po dat ni ka w ra mach po wie rzo nych obo wi¹z -
ków uda je siê do urzê du skar bo we go i wp³a ca w ka sie œrod ki od nie go otrzy ma ne czy
te¿ kre wny po dat ni ka, wy rê cza j¹c go, do ko nu je za p³a ty z je go œrod ków. W tych bo wiem
wy pad kach za p³a ty w sen sie pra w nym do ko nu je po dat nik i nie zmie nia te go fak ty cz ne
wy rê cze nie po dat ni ka w prze ka za niu je go œrod ków do ka sy or ga nu po dat ko we go”.

Z po wo ³a nej uchwa ³y wy ni ka za tem, ¿e dla oce ny sku te cz no œci za p³a ty po dat ku is -
tot ne zna cze nie ma kwe stia po wie rze nia „po s³añ co wi” („wy rê czy cie lo wi”) œrod ków przez 
po dat ni ka. Na po wy ¿ sze zwró ci³ ró w nie¿ uwa gê Na czel ny S¹d Ad mi ni stra cyj ny w wy ro -
ku z dnia 22 sier pnia 2008 r. sygn. akt II FSK 981/08 stwier dza j¹c, ¿e „…spó³ ka ko -
man dy to wa do ko nu j¹ ca prze le wu œrod ków pie niê¿ nych z na le ¿¹ ce go do niej ra chun ku
ban ko we go ja ko za li cz ki na po da tek do cho do wy od osób fi zy cz nych wspól ni ka tej ¿e
spó ³ki, bez up rze d nie go po wie rze nia jej tych œrod ków, nie mo ¿e byæ uz na na za
„pos³añca po dat ni ka”. W ta kiej sy tua cji de fa cto nie do cho dzi do za p³a ty za li cz ki na po -
da tek do cho do wy od osób fi zy cz nych te go¿ wspól ni ka spó ³ki, a tym sa mym nie na stê -
pu je wy gaœ niê cie zo bo wi¹ za nia po dat ko we go te go¿ pod mio tu, sto so wnie do tre œci
prze pi sów art. 59 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 § 1 pkt 2 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. –
Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmie niu obo wi¹ zu j¹ cym
w 2005 r.”.

Prag nê je dnak pod kreœ liæ, ¿e w sy tua cji przed sta wio nej w oœ wiad cze niu Pa na Se na -
to ra, gdy prze lew ty tu ³em po dat ku do cho do we go wspól ni ka spó ³ki oso bo wej na stê pu je
z ra chun ku tej spó ³ki ze œrod ków przy na le¿ nych wspól ni ko wi z ty tu ³u udzia ³u w zy s ku
spó ³ki, spe³ nie nie wa run ku dzia ³a nia przez spó ³kê oso bo w¹ w cha rak te rze wy rê czy cie -
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la nie jest w orze cz ni ctwie s¹ do wym kwe stio no wa ne. Ak cen tu j¹c mo¿ li woœæ po bo ru
na le¿ no œci na po czet przy s³u gu j¹ ce go wspól ni ko wi zy s ku spó ³ki ko man dy to wej tak ¿e
w trak cie ro ku ob ro to we go, Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny w War sza wie w wy ro ku
z dnia 12 mar ca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2000/09 uz na³, ¿e „…dla do pu sz czal no œci
po s³u ¿e nia siê przez po dat ni ka wy rê czy cie lem bez zna cze nia jest w ja kiej for mie – go -
tów ko wej czy bez go tów ko wej – za p³a ta na stê pu je. Po wie rze nie œrod ków pie niê¿ nych
na za p³a tê po dat ku mo¿ li we jest bo wiem nie tyl ko po przez fi zy cz ne prze ka za nie go tów -
ki „do rê ki” wy rê czy cie la; ale mo ¿e tak ¿e po le gaæ na za dy spo no wa niu œrod ka mi przy -
s³u gu j¹ cy mi po dat ni ko wi z³o ¿o ny mi na ra chun ku ban ko wym spó ³ki ko man dy to wej;
(zob. B. Brze ziñ ski glo sa do uchwa ³y NSA z 26 ma ja 2008 r. sygn. IFPS 8/07 opubl. Ze -
szy ty Na u ko we S¹ do wni ctwa Ad mi ni stra cyj ne go 2(23)/09). (…) Do wp³a ty do ko na nej
przez wy rê czy cie la w for mie bez go tów ko wej nie bê dzie mia³ za sto so wa nia wprost art.
60 §1 pkt 2 Or dy na cji po dat ko wej. (…). W opi nii s¹ du w tym przy pad ku po trak to waæ
na le ¿y prze lew z ra chun ku spó ³ki ja ko wp³a tê po dat ni ka na ra chu nek urzê du skar bo -
we go i uz naæ, ¿e zo bo wi¹ za nie po dat ni ka wy gaœ nie z mo men tem wp³y wu tych œrod ków 
na ra chu nek urzê du skar bo we go”.

Uw zglê dnia j¹c po wy ¿ sze, na le ¿y stwier dziæ, ¿e za sa dni czy cel, któ re mu mia ³o by
s³u ¿yæ wpro wa dze nie do Or dy na cji po dat ko wej roz wi¹ za nia w za kre sie przed sta wio -
nym przez Pa na Se na to ra, jest w zu pe³ no œci zrea li zo wa ny w dro dze wy k³a dni is t nie -
j¹ cych prze pi sów. Wo bec te go, nie wi dzê po trze by do ko ny wa nia no we li za cji prze pi sów
Or dy na cji po dat ko wej re gu lu j¹ cych za p³a tê po dat ku. Je dno czeœ nie prag nê za pe wniæ,
¿e sto so wa nie tych re gu la cji jest na bie ¿¹ co mo ni to ro wa ne pod k¹ tem je go je dno li to œci. 
W przy pad ku zi den ty fi ko wa nia w tym ob sza rze ewen tual nych roz bie¿ no œci, zo sta nie
pod jê ta sto so wna ini cja ty wa le gis la cyj na.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Prag nê po in for mo waæ, ¿e ³o dzia nie z du ¿ym za in te re so wa niem œle dz¹

do nie sie nia pra so we na te mat rz¹ do we go pro jek tu do ty cz¹ ce go siat kar skich
oœ rod ków szkol nych.

Pañ skie oso bi ste za an ga ¿o wa nie oraz po zy ty wna opi nia sej mo wej ko mi sji do 
spraw spor tu po zwa la j¹ przy pu sz czaæ, ¿e pro jekt bê dzie wkrót ce re a li zo wa ny.

W zwi¹z ku z kie ro wa ny mi do mnie za py ta nia mi ³ó dz kich œro do wisk edu -
ka cyj nych up rzej mie pro szê o in for ma cjê na te mat za a wan so wa nia prac oraz
za k³a da nych kry te riów do bo ru szkó³ do te go pro jek tu.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski

Stanowisko
MI NI STRA GO SPO DAR KI

War sza wa, 30 mar ca 2012 r.

Pa ni Joan na Mu cha
Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter,
w za ³¹ cze niu prze ka zu jê, zgo d nie z w³a œci wo œci¹, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez pa na

Ma cie ja Grub skie go, se na to ra RP, pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP, prze ka za ne przy
piœ mie Mar sza³ ka Se na tu RP z 19 mar ca br. (BPS/043-07-215/12), w spra wie rz¹ do -
we go pro jek tu do ty cz¹ ce go siat kar skich oœ rod ków szkol nych.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Mie czy s³aw Ka sprzak
Pe³ no moc nik Rz¹ du do spraw
De re gu la cji Go spo dar czych
Se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ
MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Ma cie ja Grub skie go, prze ka za ne

pis mem z dnia 19 mar ca 2012 r. (sygn. BPS/043-07-215/12) w spra wie rz¹ do we go
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pro jek tu do ty cz¹ ce go siat kar skich oœ rod ków szkol nych, up rzej mie in for mu jê co na stê -
pu je: pra ce nad pro gra mem „Upo wsze chnia nia Spor tu wœród dzie ci i m³o dzie ¿y w za -
kre sie pi³ ki siat ko wej” oraz za sa da mi je go im ple men ta cji wci¹¿ trwa j¹ w Mi ni ster stwie
Spor tu i Tu ry sty ki.

We d³ug wstêp nych sza cun ków wy ni ka, ¿e szko ³y za in te re so wa ne udzia ³em w pro -
gra mie bê d¹ mu sia ³y po sia daæ:

· cykl szko le nio wy m³o dzie ¿y opar ty na kla sach spor to wych lub za gwa ran to wa nie
ut wo rze nia go do 1 wrzeœ nia 2012 r.,

· ha lê spor to w¹ po zwa la j¹ c¹ na pro wa dze nie za jêæ ró wno leg le dla kil ku grup szko le --
nio wych,

· miej sca w szkol nym in ter na cie lub bur sie,
· czyn n¹ sto ³ów kê za pe wnia j¹ c¹ pe³ ne wy ¿y wie nie,
· kad rê tre ner sk¹ spe³ nia j¹ c¹ wy mo gi Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki oraz Mi ni --

ster stwa Edu ka cji Na ro do wej,
· za pe wnie nie wspó³ fi nan so wa nia za da nia przez or ga ny sa mo rz¹ du te ry to rial ne go

(m.in. po przez do stêp do obie k tów spor to wych czy wspó³ fi nan so wa nia in ter na tu
i wy ¿y wie nia).

Z wy ra za mi sza cun ku

Joan na Mu cha
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci no we li -

za cji usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej. Cho dzi o to, aby nie po zba wiaæ nie któ -
rych nie pub li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej mo¿ li wo œci re a li za cji us ³ug
me dy cz nych, w tym kon tra kto wa nych przez NFZ.

Z prze pi sów obo wi¹ zu j¹ cej od lip ca 2011 r. usta wy o dzia ³al no œci le cz ni -
czej wy ni ka, ¿e ta ka dzia ³al noœæ jest wy ko ny wa na przez przed siê bior stwo,
co au to ma ty cz nie wy ma ga zg³o sze nia dzia ³al no œci go spo dar czej. Wsku tek tej 
usta wy or ga ni za cje po za rz¹ do we udzie la j¹ ce œwiad czeñ zdro wot nych,
w tym nie pub li cz ne za k³a dy opie ki zdro wot nej pro wa dz¹ ce kom plek so w¹ re -
ha bi li ta cjê, zmu szo ne bê d¹ za koñ czyæ swo j¹ dzia ³al noœæ, mi mo ¿e pod pi sa ³y
piê cio let nie umo wy z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia; ko nie cz ne bê dzie roz -
wi¹ za nie tych umów. Jest to spo wo do wa ne sprze cz no œcia mi w ak tach pra w -
nych, to jest usta wie o dzia ³al no œci le cz ni czej, usta wie o dzia ³al no œci po ¿yt ku
pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, sta tu tach, wpi sach do KRS itp.

Z ta kim w³a œ nie pro ble mem, w imie niu swoim oraz swoich be ne fi cjen tów,
za ró wno bez po œre dnich, jak i po œre dnich, zg³o si³ siê do mnie Ca ri tas Ar chi die -
cez ji GnieŸ nieñ skiej.

NZOZ Oœ ro dek Mi ³o sier ne go Sa ma ry ta ni na Ca ri tas Ar chi die cez ji GnieŸ -
nieñ skiej pro wa dzi dzia ³al noœæ w za kre sie re ha bi li ta cji od 1999 r. Na po cz¹t -
ku wspó³ pra co wa³ z ka sa mi cho rych, a na stê p nie z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia. Oœ ro dek ten nie tyl ko re a li zu je umo wy z NFZ, ale tak ¿e po ma ga oso -
bom nie u bez pie czo nym, do ty czy to ró w nie¿ przy pad ków wy kra cza j¹ cych po -
za re fun da cjê NFZ. Czy ni to dziê ki za an ga ¿o wa niu swoich spe cja li stów,
dziê ki po zy s ki wa niu 1% po dat ku oraz in nych do ta cji.

Ko nie cz noœæ pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej po zba wi oœ ro dek
mo¿ li wo œci sta ra nia siê o te do dat ko we œrod ki, a tym sa mym unie mo¿ li wi
udzie la nie po mo cy oso bom nie ob jê tym ubez pie cze niem oraz w in nym ob sza -
rze za gro ¿o nym po gor sze niem sta nu zdro wia i ja ko œci ¿y cia. Je dno czeœ nie
z po wo du zg³o sze nia dzia ³al no œci go spo dar czej ta ki NZOZ zo sta nie zmu szo -
ny do roz wi¹ za nia umo wy z NFZ i sta ra nia siê, ja ko no wy pod miot, o no wy
kon trakt.

W od czu ciu gnieŸ nieñ skie go NZOZ jest to dzia ³a nie dys kry mi nu j¹ ce
w kon tek œ cie wol ne go ryn ku i kon ku ren cji, a przede wszy s t kim ude rza j¹ ce
w pra wo do po mo cy naj bie dniej szym i za gro ¿o nym mar gi na li za cj¹.

Z za ³o ¿e nia ka ¿ de przed siê bior stwo, dzia ³al noœæ go spo dar cza, jest na sta -
wio ne na osi¹ ga nie zy s ków. Dzia ³al noœæ gnieŸ nieñ skie go oœ rod ka oraz wie lu
je mu po do b nych ni gdy je dnak nie przy no si ³a zy s ków. Za ³o ¿o ne zo sta ³y bo -
wiem w ce lu nie sie nia po mo cy po trze bu j¹ cym i w³a œ nie na to w ca ³o œci prze -
zna cza j¹ swo je do ta cje, zgo d nie z ce la mi sta tu to wy mi.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Pio tra Gru sz czyñ skie go – Se na to ra RP, prze ka -

za ne przy piœ mie znak BPS/043-07-216/12, do ty cz¹ ce pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz -
ni czej przez or ga ni za cje po za rz¹ do we i ko œciel ne oso by pra w ne up rzej mie pro szê
o przy jê cie po ni¿ sze go sta no wis ka.

Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 
z póŸn. zm.) sta no wi, i¿ dzia ³al noœæ le cz ni cza jest dzia ³al no œci¹ re gu lo wa n¹ w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wy ni ka st¹d, ¿e dzia ³al noœæ le cz ni cza jest co
do za sa dy dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹ w ro zu mie niu usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci
go spo dar czej.

Uz na nie dzia ³al no œci le cz ni czej wy ko ny wa nej przez or ga ni za cje po za rz¹ do we,
a tak ¿e przez oso by pra w ne i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta wie prze pi -
sów o sto sun ku Pañ stwa do Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej, o sto -
sun ku Pañ stwa do in nych ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cjach
wol no œci su mie nia i wy zna nia, za dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ bu dzi nie po kój wie lu z tych
pod mio tów, któ re wy stê pu j¹ w tej spra wie do Mi ni stra Zdro wia, tak ¿e za po œre dni c-
twem Ra dy Dzia ³al no œci Po ¿yt ku Pub li cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ma j¹c na uwa dze oba wy i w¹t pli wo œci, ja kie po ja wi ³y siê
w oma wia nym za kre sie po we jœciu w ¿y cie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, up rzej mie
in for mu jê, i¿ pod jê te zo sta ³y pra ce nad jej no we li za cj¹. Op ra co wa ny zo sta³ pro jekt za ³o -
¿eñ do usta wy o zmia nie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ ry by³ przed mio tem prac
Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów w dniu 15 mar ca br.

Je dno czeœ nie chcia³ bym po in for mo waæ, i¿ usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r.
o dzia ³al no œci le cz ni czej w art. 206 wpro wa dzi ³a 12-miesiêczny okres do sto so waw czy
na pe³ ne do sto so wa nie siê do no wych prze pi sów, któ ry up ³y wa z dniem 1 lip ca 2012 r.
Oz na cza to, i¿ obe c nie nie ma prze szkód pra w nych dla fun kcjo no wa nia or ga ni za cji po -
¿yt ku pub li cz ne go, w tym dla otrzy my wa nia przez nie 1% po dat ku do cho do we go od
osób fi zy cz nych. W tym okre sie mo¿ li we jest bez ko li zyj ne wpro wa dze nie zmian wy ni ka -
j¹ cych ze sto so wa nia usta wy.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Alek san der Sop liñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go
oraz se na to ra Mar ka Kon op ki

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Dnia 3 mar ca 2011 r. skie ro wa liœ my oœ wiad cze nie se na tor skie do mi ni -

stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka. Do ty czy ³o ono b³ê du w prze pi sach 
od no sz¹ cych siê do geo me trii urz¹ dzeñ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go.
W od po wie dzi z dnia 7 kwiet nia 2011 r. (TD –7wt –0701 –14/11) mi n i s ter
stwier dzi³, ¿e prze pi sy roz po rz¹ dze nia re gu lu j¹ ce go po wy ¿ sze za ga dnie nie
s¹ przed mio tem pro wa dzo nych przez re sort prac. Po in for mo wa³ ró w nie¿, i¿
ma j¹c na wzglê dzie wa gê pro ble mu przed sta wio ne go przez au to rów oœ wiad -
cze nia, wy st¹ pi³ z pro œb¹ do dy rek to ra na czel ne go In sty tu tu Ba daw cze go
Dróg i Mo stów, pro fe so ra Le sz ka Ra fal skie go, o przed sta wie nie opi nii w tej
spra wie. Za ró wno opi nia in sty tu tu, jak i uwa gi przed sta wio ne w oœ wiad cze -
niu mia ³y zo staæ uw zglê dnio ne w pra cach nad osta te cz nym brzmie niem prze -
pi sów przed mio to we go roz po rz¹ dze nia.

Od kwiet nia 2011 r. po wy ¿ sze roz po rz¹ dze nie by ³o trzy kro t nie no we li zo -
wa ne (DzU nr 89, poz. 508; DzU nr 124, poz. 702; DzU nr 133, poz. 772), ale
¿a dna ze zmian nie do ty czy ³a pro gów zwal nia j¹ cych U-16d. Przed sta wio ne
za ga dnie nie nie zo sta ³o ujê te w pro gra mie prac Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
na II pó³ ro cze 2011 r. (Ÿród ³o: stro na in ter ne to wa mi ni ster stwa), nie zo sta ³o ró w -
nie¿ ujê te w wy ka zie prac le gis la cyj nych za twier dzo nych przez Pa na Mi ni -
stra na rok 2012 (Ÿród ³o: stro na in ter ne to wa mi ni ster stwa).

Je s te œ my prze ko na ni, ¿e dal sza zw³o ka skut ko waæ bê dzie po wsta wa -
niem ko lej nych pro gów za gra ¿a j¹ cych u¿y t ko wni kom dróg.

Za ³¹ cza my fo to gra fie pro gów zwal nia j¹ cych oraz tekst na sze go po prze d -
nie go oœ wiad cze nia.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski
Ma rek Kon op ka

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów se na to rów, Pio tra Gru sz czyñ -

skie go i Mar ka Kon op kê, na 7. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., przy -
s³a ne przy piœ mie nr BPS/043-07-217/12 z dnia 19 mar ca 2012 r., w spra wie
prze pi sów od no sz¹ cych siê do geo me trii urz¹ dzeñ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go
(pro gów zwal nia j¹ cych), przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nie.

Ma j¹c na wzglê dzie od po wiedŸ Mi ni stra In fra struk tu ry (pis mo nr TD-7wt-0701-
-14/11 z dnia 7 kwiet nia 2011 r.) na oœ wiad cze nie Pa nów se na to rów Pio tra Gru sz czyñ -
skie go i Mar ka Kon op kê z dnia 3 mar ca 2011 r. up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka,
¿e pod trzy mu jê sta no wis ko przed sta wio ne w przy wo ³a nym wy ¿ ej pi œ mie.
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Do tych cza so we no we li za cje prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 3 lip ca 2003 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków te chni cz nych dla zna ków
i syg na ³ów dro go wych oraz urz¹ dzeñ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go i wa run ków ich 
umie sz cza nia na dro gach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z póŸn. zm.) nie uw zglê d-
nia ³y zmian prze pi sów do ty cz¹ cych wa run ków te chni cz nych dla urz¹ dzeñ bez pie czeñ -
stwa ru chu dro go we go, gdy¿ prze pi sy te w dal szym ci¹ gu s¹ przed mio tem prac pro wa -
dzo nych przez re sort.

Od no sz¹c siê do prze ko na nia Pa nów se na to rów Pio tra Gru sz czyñ skie go i Mar ka
Kon op ki, i¿ „dal sza zw³o ka skut ko waæ bê dzie po wsta wa niem ko lej nych pro gów zwal -
nia j¹ cych za gra ¿a j¹ cych u¿y t ko wni kom dróg”, up rzej mie wy jaœ niam, ¿e w ak tu al nym
sta nie pra w nym – na pod sta wie prze pi sów §3 ust. 1 pkt 1 i 7 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 23 wrzeœ nia 2003 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków za -
rz¹ dza nia ru chem na dro gach oraz wy ko ny wa nia nad zo ru nad tym za rz¹ dza niem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) – or gan za rz¹ dza j¹ cy ru chem roz pa tru je wnios ki do ty cz¹ ce
zmian w or ga ni za cji ru chu oraz pro wa dzi kon tro lê pra wid ³o wo œci za sto so wa nia i fun k-
cjo no wa nia urz¹ dzeñ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go (ró w nie¿ pro gów zwal nia -
j¹ cych) oraz ich zgo d no œci z za twier dzo n¹ or ga ni za cj¹ ru chu.

Po nad to, prze pi sy §12 ust. 5 przy wo ³a ne go wy ¿ ej roz po rz¹ dze nia z dnia 23 wrzeœ -
nia 2003 r. zo bo wi¹ zu j¹ or gan za rz¹ dza j¹ cy ru chem do prze pro wa dza nia co naj mniej
raz na 6 mie siê cy kon tro li pra wid ³o wo œci za sto so wa nia, wy ko na nia, fun kcjo no wa nia
i utrzy ma nia wszy s t kich urz¹ dzeñ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go umie sz czo nych
na dro gach je mu pod leg ³ych.

Z uwa gi na po wy ¿ sze wska zu jê, i¿ or gan za rz¹ dza j¹ cy ru chem na dro gach po sia da
nie zbê d ne kom pe ten cje do po de jmo wa nia dzia ³añ w ce lu za pe wnie nia od po wie d nie go
po zio mu bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zno we li zo wa na usta wa o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach

u³at wia gmi nom po przez two rze nie zwi¹z ków miê dzy gmin nych re a li za cjê za -
dañ z za kre su go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi. Treœæ art. 3 ust. 2a sta no -
wi, ¿e w ra zie wy ko ny wa nia przez zwi¹ zek miê dzy gmin ny za dañ, o któ rych
mo wa w ust. 2, okreœ lo ne w usta wie pra wa i obo wi¹z ki or ga nów gmi ny,
w tym uchwa le nia ak tów pra wa miej sco we go, wy ko nu j¹ w³a œci we or ga ny te -
go zwi¹z ku. Brak orze cz ni ctwa oraz zwy cza jo wych roz wi¹ zañ, k³o po ty in ter -
pre ta cyj ne, a tak ¿e chêæ dzia ³a nia w pra wie de ter mi nu j¹ ko nie cz noœæ
do ko na nia przez Pa na Mi ni stra wy k³a dni wspo mnia nych prze pi sów po przez
udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Czy w³a œci we or ga ny zwi¹z ku miê dzy gmin ne go, uw zglê dnia j¹c treœæ
art. 3 ust. 2a wy ¿ ej wy mie nio nej usta wy, bê d¹ mia ³y pra wo:

— po pier wsze, do uchwa la nia je dno li te go re gu la mi nu utrzy ma nia czy -
sto œci i po rz¹d ku na te re nie gmin wcho dz¹ cych w sk³ad zwi¹z ku miê dzy -
gmin ne go?

— po dru gie, do pod jê cia uchwa³ w spra wie usta le nia me to dy na li cza nia
i wy so ko œci staw ki op ³a ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi; wzo -
ru de kla ra cji o wy so ko œci op ³a ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi, sk³a da nej przez w³a œci cie la nie ru cho mo œci, o miej scu i ter mi nach jej
sk³a da nia, a tak ¿e o ter mi nach z³o ¿e nia pier wszej de kla ra cji; szcze gó ³o we go
spo so bu i za kre su œwiad cze nia us ³ug w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci i za go spo da ro wa nia tych od pa dów
w za mian za ui sz czo n¹ op ³a tê?

— po trze cie, do wy da wa nia de cyz ji w spra wach in dy wi dual nych do ty -
cz¹ cych ter mi nu i wy so ko œci op ³at za od bie ra nie od pa dów ko mu nal nych?

— po czwar te, do pro wa dze nia po stê po wañ win dy ka cyj nych?
— po pi¹ te, do ko rzy sta nia z da nych ewi den cji lu dno œci w gmi nach ce lem

usta le nia fak ty cz nej li cz by mie sz kañ ców?
— po szó ste, do ko rzy sta nia z za so bu geodezyjno-kartograficznego gmi -

ny ce lem ze wi den cjo no wa nia nie ru cho mo œci, na któ rych mo g¹ byæ wy twa -
rza ne od pa dy ko mu nal ne?

— po siód me, do prze jê cia na sie bie pe³ nej od po wie dzial no œci (tak ¿e fi -
nan so wej) za re a li zo wa ne za da nia w za kre sie go spo dar ki od pa da mi ko mu -
nal ny mi, tak ¿e w za kre sie osi¹g niê cia w³a œci we go po zio mu re cyk lin gu
i przy go to wa nia do po no w ne go u¿y cia od po wie d nich frak cji od pa dów ko mu -
nal nych oraz ogra ni cze nia ma sy od pa dów ko mu nal nych ule ga j¹ cych bio de -
gra da cji, o któ rych mo wa od po wie d nio w art. 3b i 3c usta wy?

Roz wi¹ za nie tych w¹t pli wo œci po mo ¿e gmi nom oraz two rzo nym zwi¹z -
kom miê dzy gmin nym re a li zo waæ za da nia z za kre su go spo dar ki od pa da mi
ko mu nal ny mi zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ c¹ li te r¹ pra wa.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
An drzej Grzyb
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Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo, z dnia 19 mar ca 2012 r., prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie z³o ¿o -

ne przez se na to ra An drze ja Grzy ba pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP, w spra wie za pi -
sów usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach, up rzej mie przed sta wiam
po ni¿ sze in for ma cje.

Zgo d nie z art. 64 ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w ce lu wspól ne go wy ko ny wa nia za dañ pub -
li cz nych gmi ny mo g¹ two rzyæ zwi¹z ki miê dzy gmin ne. Tê ogól n¹ re gu ³ê na grun cie usta -
wy z dnia 13 wrzeœ nia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) za wie ra art. 3 ust. 2a tej usta wy. Sto so wnie do te go
prze pi su w ra zie wy ko ny wa nia przez zwi¹ zek miê dzy gmin ny za dañ w za kre sie czy sto -
œci i po rz¹d ku (art. 3 ust. 2), okreœ lo ne w usta wie o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku
w gmi nach pra wa i obo wi¹z ki or ga nów gmi ny, w tym uchwa la nie ak tów pra wa miej sco -
we go, wy ko nu j¹ w³a œci we or ga ny te go zwi¹z ku.

Is to ta zwi¹z ku miê dzy gmin ne go po le ga wiêc na tym, ¿e za in te re so wa ne gmi ny
okreœ la j¹, ja kie za da nia, na le ¿¹ ce do za kre su ich dzia ³a nia, bê d¹ wy ko ny wa ne wspól -
nie i w tym ce lu two rz¹ sa mo dziel ny byt pra w ny w po sta ci zwi¹z ku, na któ ry prze no sz¹
wy ko ny wa nie tych za dañ. Pra wa i obo wi¹z ki gmin ucze stni cz¹ cych w zwi¹z ku, do ty -
cz¹ ce wy ko ny wa nia za dañ prze ka za nych zwi¹z ko wi, prze cho dz¹ na zwi¹ zek. Gmi ny,
któ re zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ c¹ pro ce du r¹ przy st¹ pi¹ do zwi¹z ku gmin ce du j¹, ex le ge,
zgo d nie z art. 64 ust. 3 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym w zwi¹z ku z art. 3 ust. 2a usta -
wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach, swo je pra wa i obo wi¹z ki na zwi¹ zek
w za kre sie za dañ prze ka za nych zwi¹z ko wi z dniem og ³o sze nia sta tu tu zwi¹z ku. Za da -
nia prze ka za ne przez gmi ny sta j¹ siê za da nia mi w³a s ny mi zwi¹z ku, ze wszy s t ki mi te go
pra w ny mi im pli ka cja mi. Za da nia te obe jmu j¹ za ró wno sfe rê pra wa pub li cz ne go, jak
i sfe rê pra wa pry wat ne go (cy wil ne go). Za kres zdol no œci pra w nej zwi¹z ku w sto sun ku
do po wie rzo nych mu za dañ jest to¿ sa my z za kre sem zdol no œci pra w nej gmin, któ re
w nim ucze stni cz¹. Zgro ma dze nie zwi¹z ku miê dzy gmin ne go ut wo rzo ne go na pod sta -
wie art. 3 ust. 2a usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach mo ¿e wiêc
uchwa laæ ak ty pra wa miej sco we go wy ni ka j¹ ce z usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po -
rz¹d ku w gmi nach, w szcze gól no œci w za kre sie op ³at za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi. Za rz¹d zaœ zwi¹z ku miê dzy gmin ne go jest up ra wnio ny do wy da wa nia
wszel kich de cyz ji ad mi ni stra cyj nych wy da wa nych na pod sta wie usta wy o utrzy ma niu
czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach na ta kich sa mych za sa dach jak or ga ny gmin wcho -
dz¹ cych w sk³ad zwi¹z ku.

Eg ze ku cja jest pro wa dzo na na pod sta wie od rêb nych prze pi sów – usta wy z dnia
17 czer wca 1966 r. o po stê po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954, z póŸn. zm.) Art. 1a pkt 7 tej usta wy wska zu je, ¿e or ga nem eg ze ku -
cyj nym jest or gan up ra wnio ny do sto so wa nia w ca ³o œci lub w czê œci okreœ lo nych
w usta wie œrod ków s³u ¿¹ cych do pro wa dze niu do wy ko na nia przez zo bo wi¹ za nych ich
obo wi¹z ków o cha rak te rze pie niê¿ nym lub obo wi¹z ków o cha rak te rze nie pie niê¿ nym
oraz za bez pie cza nia wy ko na nia tych obo wi¹z ków. Zgo d nie z art. 19 tej ¿e usta wy za sa d- 
ni czo or ga nem eg ze ku cyj nym up ra wnio nym do sto so wa nia wszy s t kich œrod ków eg ze -
ku cyj nych w eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej na le¿ no œci pie niê¿ nych jest na czel nik urzê du
skar bo we go. Or ga nem eg ze ku cyj nym mo g¹ byæ te¿ pre zy den ci nie któ rych miast (Bia ³y -
stok, Bielsko-Bia³a, Byd goszcz, By tom, Cho rzów, Czê sto cho wa, D¹b ro wa Gór ni cza, El -
bl¹g, Gdañsk, Gdy nia, Gli wi ce, Go rzów Wiel ko pol ski, Gru dzi¹dz, Jastrzêbie-Zdrój,
Ja wo rzno, Ka lisz, Ka to wi ce, Kiel ce, Ko sza lin, Kra ków, Leg ni ca, Lub lin, £ódŸ, Mys ³o wi -
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ce, Ol sztyn, Opo le, P³ock, Po znañ, Ra dom, Ru da Œl¹s ka, Ryb nik, Rze szów, Sie mia no -
wi ce Œl¹s kie, S³upsk, So pot, Sos no wiec, Szcze cin, Œwiê to ch³o wi ce, Tar nów, To ruñ,
Ty chy, Wa³ brzych, W³oc ³a wek, Wroc ³aw, Za brze, Zie lo na Gó ra oraz mia sto sto ³e cz ne
War sza wa). W od nie sie niu do po zo sta ³ych gmin, w za kre sie na le¿ no œci pie niê¿ nych,
w tym z ty tu ³u po dat ków i op ³at, dla któ rych or gan gmi ny jest w³a œci wy do ich usta la -
nia lub okreœ la nia i po bie ra nia, or ga nem eg ze ku cyj nym jest na czel nik urzê du skar bo -
we go. Oz na cza to, ¿e w ta kim przy pad ku or gan gmi ny lub or ga ny zwi¹z ku
miê dzy gmin ne go mu sz¹ wy sta wiæ ty tu³ wy ko naw czy, zaœ w po stê po wa niu eg ze ku cyj -
nym pro wa dzo nym przez w³a œci we go na czel ni ka urzê du skar bo we go ucze stni cz¹ ja ko
wie rzy cie le.

Na le ¿y te¿ przy j¹æ, ¿e zgo d nie z art. 67 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym, gmi ny two -
rz¹ ce ten zwi¹ zek mo g¹ okreœ liæ w sta tu cie zwi¹z ku miê dzy gmin ne go za kres w ja kim
zwi¹ zek miê dzy gmin ny ma do stêp do ewi den cji lu dno œci oraz za so bu geodezyj-
no-kartograficznego po szcze gól nych gmin wcho dz¹ cych w sk³ad zwi¹z ku w ce lu wy ko -
ny wa nia je go za dañ w za kre sie utrzy ma nia czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach.

W sta tu cie zwi¹z ku miê dzy gmin ne go na le ¿y ró w nie¿ okreœ liæ spo sób fi nan so wa nia
zwi¹z ku. Fi nan so wa nie to mo ¿e byæ opar te na do cho dach w³a s nych zwi¹z ku miê dzy -
gmin ne go – w przy pad ku zwi¹z ku miê dzy gmin ne go prze jmu j¹ ce go za da nia w za kre sie
utrzy ma nia czy sto œci i po rz¹d ku np. w po sta ci wp³y wów z op ³at za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi prze ka zy wa nych przez w³a œci cie li nie ru cho mo œci, b¹dŸ te¿ na
sk³ad kach gmin two rz¹ cych zwi¹ zek miê dzy gmin ny.

Wska za ny po wy ¿ ej za kres za dañ oraz szcze gó ³o we okreœ le nie praw i obo wi¹z ków
zwi¹z ku miê dzy gmin ne go przez okreœ le nie po szcze gól nych kom pe ten cji prze jmo wa -
nych przez zwi¹ zek miê dzy gmin ny od gmin wcho dz¹ cych w je go sk³ad, po wi nien zo staæ 
okreœ lo ny w sta tu cie zwi¹z ku miê dzy gmin ne go uchwa la ne go na pod sta wie art. 67
usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W na wi¹ za niu do pis ma, któ re otrzy ma ³em od sta ro sty po wia tu

strzelecko-drezdeneckiego wno szê oœ wiad cze nie se na tor skie zwi¹ za ne
z obo wi¹ zu j¹ cy mi ure gu lo wa nia mi pra w ny mi w usta wie z dnia 27 sier pnia
2009 r. o fi nan sach pub li cz nych i jej sto so wa niem w od nie sie niu do wska za -
nych op ³at, a w szcze gól no œci z ujê ciem for mal no pra wnym tych czyn no œci.

Po wiat strzelecko-drezdenecki wy ka zu je je den z naj wy ¿ szych wskaŸ ni -
ków bez ro bo cia w wo je wó dz twie lu bus kim. Pod ko niec 2011 r. wy niós³ on
23%. Suk ce sy wnie zmie nia siê cha rak ter po wia tu z ty po wo rol ni cze go
w rolniczo-przemys³owy. Po wsta j¹ in no wa cyj ne pod mio ty go spo dar cze pro -
du ku j¹ ce wy ro by bran ¿y me ta lo wej na po trze by bu do wni ctwa, ener ge ty ki,
rol ni ctwa oraz prze mys ³u mo to ry za cyj ne go i lot ni cze go. Nie mniej je dnak dla
zna cz nej czê œci oby wa te li je d n¹ z czê stych form za rob ku jest na dal han del
sa mo cho da mi u¿y wa ny mi spro wa dza ny mi z za cho dniej Eu ro py. St¹d wy ni -
ka du ¿a li cz ba re je stra cji w po wie cie spro wa dza nych aut.

Po wiat re a li zo wa³ swo je za da nia zwi¹ za ne z po bie ra niem op ³at za kar tê
po jaz du na pod sta wie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa o ru chu dro go wym
oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z 28 lip ca 2003 r., gdzie usta no -
wio no, ¿e za wy da nie kar ty po jaz du przy pier wszej re je stra cji po jaz du na te -
ry to rium RP or gan re je stru j¹ cy po bie ra op ³a tê w wy so ko œci 500 z³. Na stê p nie
za czê ³o obo wi¹ zy waæ ko lej ne roz po rz¹ dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry,
z 27 wrzeœ nia 2003 r., wed le któ re go or gan re je stru j¹ cy po bie ra okreœ lo ne
prze pi sa mi op ³a ty sto so wnie do pro wa dzo ne go po stê po wa nia, bez mo¿ li wo -
œci zmia ny ich wy so ko œci lub re zyg na cji z ich po bra nia.

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny 17 sty cz nia 2006 r. orzek³, ¿e prze pis ten jest
nie zgo d ny z art. 77 ust. 4 pktem 2 i ust. 5 usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym
z 1997 r. oraz ¿e tra ci sw¹ moc z dniem 1 ma ja 2006 r. W zwi¹z ku z tym na
pod sta wie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Trans por tu i Bu do wni ctwa op ³a ta za wy -
da nie kar ty po jaz du zo sta ³a w 2006 r. zmniej szo na do kwo ty 75 z³. W za is t -
nia ³ej sy tua cji po ja wi ³y siê ro sz cze nia li cz nych za in te re so wa nych, któ rzy
do ko ny wa li op ³at w cza sie obo wi¹ zy wa nia prze pi su mó wi¹ ce go o kwo cie
500 z³, za kwe stio no wa ne go przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny. Obe c nie ¿¹ da nia
ro sz cze nio we opie wa j¹ na kwo tê 4 mi lio nów z³, a po wiat z bu d¿e tem 45 mi lio -
nów 662 ty siê cy 225 z³ nie jest w sta nie spro staæ tym wy mo gom.

Po wiat nie po sia da mo¿ li wo œci dal szej wy p³a ty ro sz czeñ z do cho dów mi -
mo pod jê tych ju¿ dzia ³añ o sz czê dno œcio wych. Kwo ty, któ re po wiat ze bra³
z op ³at za wy da nie kart po jaz du, zo sta ³y ju¿ da w no wy dat ko wa ne na in we -
sty cje. Po czy nio no je w za kre sie m.in. mo der ni za cji in fra struk tu ry, re mon tu
szko ³y oraz szpi ta la, nie zwyk le wa¿ ne go oœ rod ka me dy cz ne go dla mie sz kañ -
ców po wia tu.

War to za zna czyæ, ¿e usta wa z 27 sier pnia 2009 r. o fi nan sach pub li cz -
nych nie prze wi du je w swych za pi sach za ci¹ g niê cia przez po wiat kre dy tu
d³u go ter mi no we go w ce lu zrea li zo wa nia wy p³a ty ro sz czeñ. St¹d, aby do ko -
naæ tej wy p³a ty, po wiat zmu szo ny bê dzie do na ru sze nia dy scyp li ny fi nan sów 
pub li cz nych.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie dzia -
³añ, któ re umo¿ li wi ³y by wy p³a tê ro sz czeñ, lub o po da nie in ne go spo so bu roz -
wi¹ za nia tej kwe stii bez za bu rza nia p³yn no œci fi nan so wej i na ra ¿a nia
po wia tów bê d¹ cych w ta kiej sy tua cji na na ru sze nie dy scyp li ny fi nan sów
pub li cz nych oraz utra tê p³yn no œci fi nan so wej. Za is t nia ³a trud na sy tua cja 
nie jest wi n¹ po li ty ki fi nan so wej po wia tu strzelecko-drezdeneckiego, tyl -
ko skut kiem ure gu lo wañ pra w nych wy ni ka j¹ cych z usta wy o fi nan sach
pub li cz nych.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan
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Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem Pa na Mar sza³ ka z dnia 19 mar ca br. Nr BPS/043-07-219/12,

przy któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na, w spra wie re a-
 li za cji przez po wia ty wy p³at ro sz czeñ z ty tu ³u zwro tu op ³at za kar ty po jaz dów, up rzej -
mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny wy ro kiem z dnia 17 sty cz nia 2006 r. uz na³ §1 ust. 1 roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 28 lip ca 2003 r. w spra wie wy so ko œci op ³a ty
za kar tê po jaz du (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) za nie zgo d ny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5
usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póŸn. zm.), gdy¿ za wy ¿a³ wy so koœæ op ³a ty i tym sa mym roz po rz¹ dze nie wy -
kra cza ³o po za za kres upo wa¿ nie nia za war te go w usta wie.

W œwiet le orze cze nia Try bu na ³u, po wy ¿ szy prze pis roz po rz¹ dze nia by³ nie zgo d ny
z art. 92 ust. 1 i art. 217 Kon sty tu cji RP, gdy¿ przy usta la niu wy so ko œci op ³at za kar tê
po jaz du uw zglê dnia³ nie tyl ko wy so koœæ ko sz tów zwi¹ za nych z dru kiem i dys try bu cj¹
kart, lecz tak ¿e ko sz ty po kry cia wy dat ków prze zna czo nych na po trze by zwi¹ za ne
z ewen tual n¹ uty li za cj¹ po jaz du.

Zda niem Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, usta no wio na w kwe stio no wa nym prze pi sie
op ³a ta, sta no wi ³a – ze wzglê du na nie wspó³ mier noœæ do rze czy wi stych ko sz tów dru ku
i dys try bu cji kart po jaz dów – ro dzaj da ni ny pub li cz nej, a te go ro dza ju da ni na mo ¿e byæ
na ³o ¿o na wy ³¹ cz nie w dro dze usta wy, nie zaœ przez roz po rz¹ dze nie.

W zwi¹z ku z wy ro kiem Try bu na ³u, Mi n i s ter Trans por tu i Bu do wni ctwa wy da³
w dniu 28 mar ca 2006 r. no we roz po rz¹ dze nie w spra wie op ³a ty za kar tê po jaz du,
(Dz. U. Nr 59, poz. 421), któ re we sz³o w ¿y cie z dniem 15 kwiet nia 2006 r. Usta lo na
w ww. roz po rz¹ dze niu op ³a ta za kar tê po jaz du za re je stro wa ne go po raz pier wszy na te -
re nie Pol ski, wy no si 75 z³.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ zwiê k sze nie op ³a ty za kar tê po jaz du do kwo ty 500 z³, nie wi¹ za -
³o siê z do dat ko wy mi za da nia mi dla po wia tów, a wy ni ka j¹ ce z te go ty tu ³u, zna cz nie
zwiê k szo ne œrod ki, sta no wi ³y do dat ko we do cho dy po wia tów. Wo bec po wy ¿ sze go po -
wia ty po win ny obe c nie wy go spo da ro waæ, w swoich bu d¿e tach, œrod ki na zwrot ww. ro -
sz czeñ.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, prag nê up rzej mie po in for mo waæ Pa na Mar sza³ ka, i¿ nie
prze wi du je siê two rze nia re gu la cji pra w nych:

· wpro wa dza j¹ cych szcze gól ne roz wi¹ za nia, w usta wie o fi nan sach pub li cz nych, dla
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, do ko nu j¹ cych zwro tu op ³at za kar tê po jaz --
du. Prze pi sy usta wy o fi nan sach pub li cz nych s¹ ge ne ral ny mi nor ma mi, do ty --
cz¹ cy mi ca ³e go sek to ra sa mo rz¹ do we go, a nie po szcze gól nych je dno stek. Wpro wa --
dze nie tych ¿e roz wi¹ zañ oz na cza ³o by sto so wa nie pre fe ren cji tyl ko dla nie któ rych
(wy bra nych) je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, co pro wa dzi ³o by do nie ró w ne go
trak to wa nia je dno stek;

· ma j¹ cych na ce lu zre kom pen so wa nie z bu d¿e tu pañ stwa wy dat ków po wia tów, po --
no szo nych z ty tu ³u zwro tu ró¿ ni cy op ³a ty za wy da nie kart po jaz dów.

Je dno czeœ nie prag nê za u wa ¿yæ, i¿ po wiat po sia da oso bo woœæ pra w n¹ i sa mo dziel nie
pro wa dzi go spo dar kê fi nan so w¹ na pod sta wie uchwa ³y bu d¿e to wej po wia tu. Pod jê cie
dzia ³añ pro wa dz¹ cych do na pra wy fi nan sów po wia tu spo czy wa na or ga nach po wia tu,
wspie ra nych przez or ga ny nad zo ru (wo je wo da i re gio nal na iz ba ob ra chun ko wa).

Po wiat po wi nien pod j¹æ ta kie dzia ³a nia do sto so wu j¹ ce w swoim bu d¿e cie, aby wy -
go spo da ro waæ œrod ki po zwa la j¹ ce na re gu lo wa nie na le¿ no œci, w tym ró w nie¿ z ty tu ³u
ro sz czeñ za wy da nie kar ty po jaz du.
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Szcze gól nie po wiat po wi nien roz wa ¿yæ mo¿ li woœæ ogra ni cze nia wy dat ków bie -
¿¹ cych, w tym szcze gól nie wy dat ków na wy na gro dze nia. Ze spra wo zdañ z wy ko na nia
bu d¿e tu po wia tu strzelecko-drezdeneckiego za la ta 2007 –2011, bez wy dat ków w dzia -
³ach 801 – Oœwiata i wy cho wa nie oraz 854 – Edu ka cyj na opie ka wy cho waw cza, wy ni -
ka, i¿ w tym okre sie w wy dat kach po wia tu na stê po wa³ wzrost wy dat ków na
wy na gro dze nia (np. w ro ku 2010 w sto sun ku do ro ku 2009 wy dat ki na wy na gro dze nia
by ³y wy ¿ sze o 5,3%, a w ro ku 2011, w sto sun ku do ro ku 2010, wy dat ki te by ³y wy ¿ sze
o 3,3%).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W zwi¹z ku z fak tem nie u dzie le nia me ry to ry cz nej od po wie dzi na oœ wiad -
cze nie skie ro wa ne w dniu 22 gru dnia 2011 r. do pre ze sa Ra dy Mi ni strów
zwra cam siê po no w nie do pre ze sa Ra dy Mi ni strów w na stê pu j¹ cej kwe stii.

Se kre tarz sta nu w Pa na kan ce la rii, Pa we³ Graœ przez kil ka na œcie lat mie -
sz ka³ w Za bie rzo wie pod Kra ko wem w wil li na le ¿¹ cej do nie miec kie go biz nes -
me na Pau la R. i nie p³a ci³ za to. Po nad to we d³ug eks per tów móg³ do pu œciæ siê
prze stêp stwa po le ga j¹ ce go na za ta je niu fak tu, ¿e bê d¹c urzê dni kiem pañ -
stwo wym, za sia da³ w za rz¹ dzie pry wat nej spó ³ki A., zwi¹ za nej z nie miec kim 
biz nes me nem, i sk³a da³ pod pi sy pod do ku men ta mi spó ³ki. By wy brn¹æ z pro -
ble mu, je go ¿o na ze zna ³a, ¿e to ona pod ra bia ³a pod pi sy mê ¿a pod do ku men -
ta mi, któ re po wsta ³y w cza sie, gdy ju¿ by³ urzê dni kiem pañ stwo wym.
Je dnak eks per ty zy gra fo lo gi cz ne wy ka za ³y, ¿e do ku men ty pod pi sa³ se kre -
tarz sta nu Pa we³ Graœ, co oz na cza, ¿e ob o je sk³a ma li i na ru szy li pra wo, za co
gro zi od po wie dzial noœæ kar na.

Czy nie uwa ¿a Pan Pre mier, ¿e na st¹ pi³ kla sy cz ny kon flikt in te re sów?
Jak wia do mo, Pa we³ Graœ jest rzecz ni kiem rz¹ du, a je go przy no sz¹ ce mu
przez la ta ewi den tne ko rzy œci biz ne so we re la cje z oby wa te lem ob ce go pañ -
stwa mo g¹ ro dziæ uza sa dnio ne przy pu sz cze nie, ¿e je go dzia ³a nia ja ko wy so -
kie go urzê dni ka pañ stwo we go po zo sta wa ³y w ja kiejœ czê œci w zwi¹z ku
z fak tem wspó³ pra cy z nie miec kim biz nes me nem. Czy nie jest to sy tua cja na -
ru sza j¹ ca za sa dy prze jrzy sto œci oraz stan dar dy ety cz ne ¿y cia pub li cz ne go,
któ ra po nad to sta no wi za gro ¿e nie dla bez pie czeñ stwa pañ stwa?

Spra wa k³a dzie siê cie niem na ca ³ym rz¹ dzie. I tak ¿e dla te go ocze ku jê
rze czo wej i wy czer pu j¹ cej od po wie dzi, a nie aro gan ckich w sto sun ku do mar -
sza³ ka Se na tu RP i Se na tu luŸ nych roz wa ¿añ nie na te mat pod pi sa nych przez 
pa na Paw ³a Gra sia. Je go od po wiedŸ na ru sza do bre oby cza je i wy sta wia Pa -
nu z³e œwia de ctwo po przez fakt, ¿e oso ba in kry mi no wa na jest sê dzi¹ we w³a -
s nej spra wie, a po nad to pi sze nie na te mat, tak jak by mia ³a pro ble my ze
zro zu mie niem pro ste go tek s tu.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

War sza wa, 21.05.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na skie ro wa ne do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oœ wiad cze nie se na to ra Ja -

na Ma rii Jac kow skie go z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14.03.2012 r.,
w spra wie se kre ta rza sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Paw ³a Gra sia, prze -
ka za ne przy piœ mie z dnia 19.04.2012 r. znak BPS/043-07-220/12, z upo wa¿ nie nia
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.
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Rzecz nik pra so wy rz¹ du Pa we³ Graœ w oœ wiad cze niu za mie sz czo nym w dniu
23.02.2012 r. na stro nie in ter ne to wej Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów od niós³ siê
do me dial nych in for ma cji do ty cz¹ cych swo je go oœ wiad cze nia ma j¹t ko we go.

Po nad to chcia³ bym po in for mo waæ, ¿e w dniu 24.02.2012 r. Pan Pa we³ Graœ zwró ci³
siê pi sem nie do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP. Treœæ te go wy st¹ pie nia zo sta ³a w dniu
28.02.2012 r. prze s³a na do Pol skiej Agen cji Pra so wej i tym sa mym udo stêp nio na opi nii 
pub li cz nej. Ko lej ne oœ wiad cze nie zwi¹ za ne z t¹ spra w¹ Pan Pa we³ Graœ prze s³a³ do PAP
w dniu 13.03.2012 r.

Chcia³ bym tak ¿e przy pom nieæ, ¿e o tym, czy w okreœ lo nych, kon kret nych spra wach 
do sz³o do nie pra wid ³o wo œci, roz strzy ga j¹ po wo ³a ne do te go ce lu in sty tu cje.

Z po wa ¿a niem

Adam Jas ser
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Zwra cam siê do pre ze sa Ra dy Mi ni strów o wy jaœ nie nia w na stê pu j¹ cej
kwe stii.

Zgo d nie z wie lo ma umo wa mi Pol ski z Lit w¹ wy klu czo na jest ja ka kol wiek
dys kry mi na cja mniej szo œci na ro do wej. Tym cza sem w ci¹ gu osta t nich lat Lit -
wa przy jê ³a roz wi¹ za nia prze ciw mniej szo œciom na ro do wym.

Przy pom nê: wpro wa dzo no usta wy ude rza j¹ ce w pol skie szkol ni ctwo;
wpro wa dzo no na k³a da nie kar za u¿y wa nie dwu jê zy cz nych lub pol skich na -
pi sów w pry wat nych do mach, na wet na te re nach, gdzie pol ska spo ³e cz noœæ
sta no wi 90%; usta no wio no zmia ny w okrê gach wy bor czych tak, aby by ³y nie -
ko rzy stne dla Po la ków, oraz okreœ lo no próg wy bor czy 5%, pod czas gdy w Pol -
sce, zgo d nie z pra wem miê dzy na ro do wym, nie tyl ko nie dzie li siê okrê gów
z mniej szo œci¹ na ro do w¹, ale by³ to wrêcz nie ja ko el e ment ³¹ cz¹ cy w cza sie
re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju; za bro nio no u¿y wa nia pol skich na zwisk, któ -
ry mi na tym ob sza rze od se tek lat po s³u gi wa ³y siê ro dzi ny.

Ja kie dzia ³a nia po de jmu je pol ski rz¹d wo bec ta kich dzia ³añ rz¹ du li tew -
skie go?

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

War sza wa, 17 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów dla Mi ni stra Spraw Za gra ni -

cz nych na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go (pis mo nr BPS-043-
-07-220/12 z dnia 19 mar ca br.) z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w spra wie
dys kry mi na cji pol skiej mniej szo œci na ro do wej na Lit wie, up rzej mie in for mu jê.

Stro na pol ska, w tym Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych, po de jmo wa ³a i po de jmu -
je sze reg dzia ³añ na wszy s t kich szczeb lach dwu stron nych kon tak tów po li ty cz nych,
któ rych ce lem jest za po bie ¿e nie wszel kim for mom dys kry mi no wa nia spo ³e cz no œci pol -
skiej w Re pub li ce Li tew skiej. Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych z wiel k¹ uwa g¹ ob -
ser wu je po czy na nia stro ny li tew skiej od no sz¹ ce siê do kwe stii prze strze ga nia praw
przy s³u gu j¹ cych mniej szo œci pol skiej. Na sze za nie po ko je nie i kry ty cz n¹ oce nê sy tua cji
przed sta wia my za ró wno pod czas roz mów pol skich przed sta wi cie li dyp lo ma ty cz nych
i kon su lar nych z od po wie d ni mi par tne ra mi li tew ski mi, jak i po przez prze no sze nie tej
te ma ty ki w roz mo wach pre zy den tów i pre mie rów obu pañstw. Is tot n¹ ro lê w pro wa dzo -
nych dzia ³a niach od gry wa Am ba sa da RP w Wil nie, z któ r¹ w ³¹ cz no œci po zo sta j¹ dzia ³a -
cze or ga ni za cji pol skich. Na wszy s t kich szczeb lach kon tak tów dwu stron nych sta le
za bie ga my tak ¿e o zmia nê na sta wie nia w³adz Re pub li ki Li tew skiej oraz jej œro do wisk
opi nio twór czych do za ga dnieñ zwi¹ za nych z is t nie niem mniej szo œci na ro do wych, po j-
mo wa niem ich ro li oraz prze strze ga niem sy s te mu war to œci obo wi¹ zu j¹ cych w Unii Eu -
ro pej skiej.
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Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych nie u stan nie mo ni to ru je sto so wa ne przez stro -
nê li tew sk¹ za bie gi ogra ni cza j¹ ce wy bor cze mo¿ li wo œci Po la ków. Kwe stie te by ³y pod -
no szo ne przez nas i wy mie nia ne w wie lu ka ta lo gach pro ble mów do roz wi¹ za nia. Tak ¿e
mniej szoœæ pol ska na Lit wie, wy ko rzy stu j¹c mo¿ li wo œci pra w ne, po de jmo wa ³a dzia ³a -
nia, któ re mia ³y za po bie gaæ nie ko rzy stnym zmia nom. Nie przy nios ³y one wy raŸ nych
efek tów. Po wy bo rach par la men tar nych na Lit wie w 2008 r. Wal de mar To ma szew ski,
wów czas Po se³ na Sejm Re pub li ki Li tew skiej i Prze wo dni cz¹ cy Ak cji Wy bor czej Po la -
ków na Lit wie, skie ro wa³ pe ty cjê do Se kre ta rza Ge ne ral ne go Ra dy Eu ro py, Prze wo dni -
cz¹ ce go OB WE oraz Prze wo dni cz¹ ce go Par la men tu Eu ro pej skie go, w któ rej po wo ³u j¹c
siê na art. 16 Kon wen cji Ra mo wej Ra dy Eu ro py o ochro nie mniej szo œci na ro do wych
wska za³ na ³a ma nie praw mniej szo œci pol skiej, po da j¹c ja ko przy k³ad zmia nê gra nic
przez G³ó wn¹ Ko mi sjê Wy bor cz¹ w okrê gu nr 10 w No wej Wi lej ce mie si¹c przed wy bo -
ra mi. Ró w nie¿ w przy sz³o œci Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych wszy s t ki mi do stêp ny -
mi spo so ba mi za bie gaæ bê dzie o nie um niej sza nie szans wy bor czych Po la ków na Lit wie
i ich re pre zen ta cji w or ga nach cen tral nych i lo kal nych RL. Pra wa wy bor cze mniej szo œci 
pol skiej s¹ ogra ni cza ne przez li tew skie w³a dze, po mi mo ofi cjal nie for mu ³o wa nych we-
zwañ do wiê k szej in te gra cji gru py pol skiej z pañ stwem. Ogra ni cza nie pra wa do udzia ³u 
w ¿y ciu po li ty cz nym zna cz nie zmniej sza szan se na rze czy wi st¹ in te gra cjê.

W opar ciu o w³a s ne, spraw dzo ne do œwiad cze nia, wska zy waæ bê dzie my ko rzy œci
wy ni ka j¹ ce dla mniej szo œci na ro do wych, ale tak ¿e dla pañ stwa ma j¹ ce go gwa ran to waæ 
ich pra wa, dla znie sie nia obe c ne go pro gu wy bor cze go dla mniej szo œci na ro do wych, co
mia ³o miej sce w trud nych po cz¹t kach od ro dzo nej pañ stwo wo œci li tew skiej. Sztu cz ne
ogra ni cza nie praw mniej szo œci w tych nie zwyk le dla niej wa¿ nych kwe stiach jest sprze cz -
ne z po sta no wie nia mi Kon wen cji Ra mo wej Ra dy Eu ro py o Ochro nie Mniej szo œci Na ro -
do wych i mo ¿e – do daj my – sta no wiæ pod sta wê skarg m.in. do in sty tu cji OB WE, np.
Biu ra In sty tu cji De mo kra ty cz nych i Praw Cz³o wie ka (OD IHR). Ogra ni cze niu mo¿ li wo -
œci po de jmo wa nia przez w³a dze li tew skie dzia ³añ nie zgo d nych z Kon wen cj¹ Ra mo w¹
i Polsko-Litewskim Trak ta tem z 1994 r., s³u ¿y tak ¿e udzia³ pol skich po s³ów i se na to -
rów w ob ser wo wa niu ko lej nych wy bo rów par la men tar nych i sa mo rz¹ do wych, or ga ni -
zo wa ny za zgo d¹ pol skie go par la men tu i li tew skiej G³ó wnej Ko mi sji Wy bor czej,
ka¿ do ra zo wo przy wspar ciu Am ba sa dy RP w Wil nie.

Wie lo let nie sta ra nia o za le ga li zo wa nie dwu jê zy cz nych nazw ulic de fi ni ty wnie za -
koñ czy ³o orze cze nie Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go RL z dnia 30 sty cz nia
2009 r., na ka zu j¹ ce usu niê cie ta kich tab lic w Re jo nie Wi leñ skim. W dniu 14 wrzeœ nia
2009 r. Na czel ny Sad Ad mi ni stra cyj ny RL wy da³ po do b ne orze cze nie w od nie sie niu do
Re jo nu So le cz nic kie go. S¹d opar³ siê tyl ko na Usta wie o jê zy ku pañ stwo wym, ig no ru -
j¹c po sta no wie nia Kon wen cji Ra mo wej RE o Ochro nie Praw Mniej szo œci i li tew skiej
Usta wy o mniej szo œciach. To naj bar dziej wi do cz ny do wód po zba wia nia mniej szo œci
pra wa do trak to wa nia swe go jê zy ka oj czy ste go ja ko lo kal ne go, na te re nach zwar cie
przez ni¹ za mie sz ka ³ych. Lit wa, któ ra nie pod pi sa ³a Eu ro pej skiej Kar ty Jê zy ków Re gio -
nal nych i Mniej szo œcio wych, nie sto su je w tej kwe stii tak ¿e po sta no wieñ
Polsko-Litewskiego Trak ta tu z 1994 r., ani Kon wen cji Ra mo wej RE o Ochro nie Praw
Mniej szo œci. W chwi li obe c nej na Lit wie brak jest ak tu pra w ne go w ca ³o œci po œwiê co ne -
go tym kwe stiom. Usta wa o mniej szo œciach z 1989 r. prze sta ³a obo wi¹ zy waæ z dniem
1 sty cz nia 2010 r., gdy¿ w gru dniu 2009 r. nie zo sta ³a prze d³u ¿o na na ko lej ne la ta. Za -
wie ra ³a ona wie le ko rzy stnych dla mniej szo œci za pi sów.

W Trak ta cie polsko-litewskim z 1994 r. za war ty zo sta³ za pis gwa ran tu j¹ cy oso bom
na le ¿¹ cym do pol skiej mniej szo œci mo¿ li woœæ za pi sy wa nia imion i na zwisk w brzmie -
niu jê zy ka mniej szo œci (art. 14 ti ret 7). Znaj du je siê tak ¿e po sta no wie nie, i¿ szcze gó ³o -
we re gu la cje do ty cz¹ ce pi so wni imion i na zwisk zo sta n¹ okreœ lo ne w od rêb nej umo wie. 
Mi mo kil ku lat ne go cja cji ze stro n¹ li tew sk¹, do chwi li obe c nej umo wa ta ka nie zo sta ³a
za war ta. Stro na li tew ska, wbrew za po wie dziom, nie ure gu lo wa ³a pro ble mu w ra mach
usta wo daw stwa we wnê trz ne go. W li s to pa dzie 2009 r. S¹d Kon sty tu cyj ny Re pub li ki Li -
tew skiej orzek³, ¿e je dy n¹ w³a œci w¹ for m¹ za pi su nie li tew skie go na zwis ka jest za pis
w jê zy ku pañ stwo wym, czy li li tew skim. Osta t ni¹ od s³o n¹ spo ru by ³o od rzu ce nie przez
sejm li tew ski w dniu 8 kwiet nia 2010 r. pro jek tu usta wy o pi so wni, ko rzy stne go dla
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mniej szo œci pol skiej, a przy jê cie do dal szych prac pro jek tu, któ ry wy klu czy³ mo¿ li woœæ
za pi sy wa nia na zwisk w brzmie niu ory gi nal nym.

Zwrot zie mi, czy li re pry wa ty za cja zie mi zna cjo na li zo wa nej w cza sach so wiec kich,
ma w sto sun ku do pol skich w³a œci cie li z Wil na i Re jo nu Wi leñ skie go ogrom ne opóŸ nie -
nia, prak ty cz nie wy klu cza j¹ ce za spo ko je nie wszy s t kich ocze ki wañ w da j¹ cym siê prze -
wi dzieæ cza sie. Ta ka sy tua cja jest efek tem œwia do mej, re a li zo wa nej przez wie le lat
po li ty ki w³adz li tew skich, wy ko rzy stu j¹ cej nie zna ne ni gdzie in dziej in sty tu cje pra w ne,
jak prze no sze nie pra wa do zie mi z in nych re gio nów Lit wy do Wil na lub w je go oko li ce –
po li ty ki ma j¹ cej na ce lu wy mia nê lu dno œci w sto li cy pañ stwa i jej naj bli¿ szych oko li -
cach. Do tych mo ty wów ide owych z cza sem do ³¹ czy ³y wzglê dy ko mer cyj ne, czy li chêæ
za gar niê cia naj dro¿ szej zie mi w sto li cy i wo kó³ niej.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych, po do b nie jak przed sta wi cie le mniej szo œci pol -
skiej na Lit wie, po dzie la nie po kój wy ni ka j¹ cy z za gro ¿eñ dla pol skiej oœ wia ty w tym
kra ju, ja ki nie sie z so b¹ zno we li zo wa na w mar cu 2011 r. usta wa oœ wia to wa. Ro zu mie -
j¹c ko nie cz noœæ mo der ni zu j¹ cych zmian w sy s te mie oœ wia ty, sta ra my siê prze ko naæ
stro nê li tew sk¹ o ko nie cz no œci za pe wnie nia oœ wia cie mniej szo œci na ro do wych szcze -
gól nych praw. Przy po mi na my tak ¿e, ¿e ta ki obo wi¹ zek na k³a da na Lit wê Kon wen cja
Ra mo wa RE o ochro nie mniej szo œci na ro do wych i Polsko-Litewski Trak tat z 1994 r.

D³u ga jest li sta kon tak tów dwu stron nych, pod czas któ rych po ru sza ne by ³y kwe stie 
prze strze ga nia praw mniej szo œci pol skiej na Lit wie. Na ten te mat wie lo kro t nie roz ma -
wia li Pre zy den ci obu pañstw, Sze fo wie Rz¹ dów, Mi ni stro wie Spraw Za gra ni cz nych,
par la men ta rzy œci. Na sze nie za do wo le nie z is t nie j¹ ce go sta nu oraz uwa gi prze ka zy wa -
ne by ³y w no tach dyp lo ma ty cz nych wrê cza nych w pol skim MSZ urzê du j¹ cym Am ba sa -
do rom Lit wy w War sza wie. O pro ble mach pol skiej mniej szo œci na Lit wie szcze gó ³o wo
in for mo wa ny by³ Wy so ki Ko mi sarz ds. mniej szo œci na ro do wych OB WE Knut Vol le -
baek. Pod czas spot ka nia Pre mie rów: Do nal da Tus ka i An driu sa Ku bi liu sa w dniu
4 wrzeœ nia 2011 r. po wo ³a ny zo sta³ Polsko-Litewski Ze spó³ Eks per tów Edu ka cyj nych
i Przed sta wi cie li Mniej szo œci Na ro do wych, któ rzy spot ka li siê piê cio kro t nie. Stro na
pol ska za g³ó wny cel ne go cja cji uz na wa ³a do pro wa dze nie do kon kret nej ini cja ty wy
w³adz li tew skich, skut ku j¹ cej zmia na mi w li tew skiej usta wie oœ wia to wej, jak ró w nie¿
w ak tach wy ko naw czych, po to, aby usu n¹æ za gro ¿e nia zwi¹ za ne z dal szym fun kcjo no -
wa niem pol skich szkó³ i ob ni ¿e niem szans edu ka cyj nych pol skich u cz niów. Stro na li -
tew ska wy ka za ³a wo lê przy jê cia je dy nie cz¹ stko wych roz wi¹ zañ.

Na sze sta no wis ko wo bec pro ble mów pol skiej mniej szo œci na Lit wie jest nie zmien -
ne: nie re zyg nu j¹c z do tych cza so wych dzia ³añ, po szu ku je my no wych, sku te cz nych
spo so bów prze ko na nia stro ny li tew skiej o ko nie cz no œci ich roz wi¹ za nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Pod se kre tarz Sta nu
Gra ¿y na Ber na to wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W zwi¹z ku z fak tem nie u dzie le nia me ry to ry cz nej od po wie dzi na skie ro -
wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów oœ wiad cze nie z dnia 2 lu te go 2012 r. zwra -
cam siê po no w nie do pre ze sa Ra dy Mi ni strów w na stê pu j¹ cej kwe stii.

Ja ki jest Pañ ski udzia³ w zwiêk sza niu plu ra liz mu w pro ce sie przy zna wa -
nia w Pol sce kon ce sji na na da wa nie cy f ro we? Zgo d nie z art. 6 ust. 2 pkt 1
usta wy o ra dio fo nii i te le wiz ji do za dañ Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wiz ji
na le ¿y w szcze gól no œci pro jek to wa nie w po ro zu mie niu z pre ze sem Ra dy Mi -
ni strów kie run ków po li ty ki pañ stwa w dzie dzi nie ra dio fo nii i te le wiz ji. Czy ta -
kie uz go dnie nia zo sta ³y po czy nio ne? W ja ki spo sób siê od by wa ³y? Ile ra zy na
prze strze ni osta t nich dwóch lat spot ka³ siê Pan z cz³on ka mi lub ja kim kol wiek
cz³on kiem Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wiz ji? Je ¿e li ta kie spot ka nia b¹dŸ
kon sul ta cje nie mia ³y miej sca, to dla cze go? Czy w ra mach ewen tual nych kon -
sul ta cji usta lo no wy klu cze nie Te le wiz ji Trwam z na ziem ne go na da wa nia cy f -
ro we go?

Ocze ku jê rze czo wej i wy czer pu j¹ cej od po wie dzi, a nie pub li cy sty cz nych
dy wa ga cji nie na te mat, jak mia ³o to miej sce po prze d nio.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO

War sza wa, 16 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go (sygn.

BPS/043-07-220/12) w spra wie przy zna wa nia kon ce sji na na da wa nie cy f ro we,
up rzej mie prze ka zu jê sto so wne in for ma cje.

W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê in ter pe la cja mi i oœ wiad cze nia mi Po s³ów i Se na to rów 
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go zwró ci ³o siê do Kra jo wej Ra dy Ra dio -
fo nii i Te le wiz ji z pro œb¹ o wy jaœ nie nia w tej spra wie (od po wiedŸ Prze wo dni cz¹ ce go Kra -
jo wej Ra dy w za ³¹ cze niu).

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ nie od by wa ³y siê spot ka nia ani kon sul ta cje
miê dzy Pre ze sem Ra dy Mi ni strów a przed sta wi cie la mi Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le -
wiz ji w spra wie umie sz cza nia po szcze gól nych ka na ³ów na mul ti plek sach.

Mam na dzie jê, ¿e Pa ni Mar sza ³ek uz na po wy ¿ sze wy jaœ nie nia za wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Se kre tarz Sta nu
Piotr ¯u chow ski
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Za³¹cznik
Pi smo
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII
I TELEWIZJI

War sza wa, 25 sty cz nia 2012 r.

Pan Bog dan Zdro jew ski
Mi n i s ter
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze,
w zwi¹z ku z prze ka za n¹ przez Pa na Mi ni stra w dniu 13 sty cz nia 2012 r. in ter pe la -

cj¹ Pa ni Po se³ Iza be li Kloc w spra wie roz strzyg niê cia po stê po wa nia do ty cz¹ ce go uzy s -
ka nia kon ce sji na roz pow sze chnia nie pro gra mu te le wi zyj ne go w ra mach pier wsze go
mul ti plek su na ziem ne go te le wiz ji cy f ro wej, przed sta wiam pod sta wo we in for ma cje do -
ty cz¹ ce po stê po wa nia od wo ³aw cze go po wy da niu de cyz ji nr DK-137/2011 z 29 lip ca
2011 r.

Na pod sta wie tej de cyz ji przy zna no pra wo do roz pow sze chnia nia pro gra mu dro g¹
roz siew cz¹ na ziem n¹ w spo sób cy f ro wy, w stan dar dzie DVB-T w pier wszym ogól no pol -
skim mul ti plek sie na stê pu j¹ cym wnios ko daw com – spó ³kom:

· Es ka TV (pro gram „Es ka TV”);
· Stav ka (pro gram „U-TV”, a obe c nie po zmia nie na zwy „TTV”);
· Le mon Re cords (pro gram „Po lo TV”);
· ATM Roz ryw ka (pro gram „ATM Roz ryw ka TV”).
Je dno czeœ nie na pod sta wie tej de cyz ji od mó wio no do ko na nia zmia ny (roz sze rze nia) 

kon ce sji po zo sta ³ym stro nom po stê po wa nia:
· spó ³ce TE LE STAR na roz pow sze chnia nie pro gra mu „iTV”;
· spó ³ce TVN na roz pow sze chnia nie pro gra mu „TVN ME TEO”;
· spó ³ce 4fun Me dia na roz pow sze chnia nie pro gra mu „4fun.tv”;
· spó ³ce ME DIA SAT na roz pow sze chnia nie pro gra mu „Tele5”;
· spó ³ce ASTRO na roz pow sze chnia nie pro gra mu „NEXT HD”;
· Fun da cji LUX VE RI TA TIS na roz pow sze chnia nie pro gra mu „TRWAM”;
· spó ³ce SU PER STA CJA na roz pow sze chnia nie pro gra mu pod na zw¹ „SU PER STA --

CJA”;
· spó ³ce POL SKIE RA DIO na roz pow sze chnia nie pro gra mu te le wi zyj ne go Pol skie

Ra dio „Czwór ka”;
· spó ³ce Ca b le Te le vi sion Net works & Par t ners na roz pow sze chnia nie pro gra mu

„CTV”;
· spó ³ce TE LE KO MU NI KA CJA POL SKA na roz pow sze chnia nie pro gra mu „Or an ge

Sport In fo”;
· spó ³ce TV PO INT GROUP na roz pow sze chnia nie pro gra mu „Ma chi na TV”.
Kra jo wa Ra da w spo sób szcze gó ³o wy, sta ran ny i kom pe ten tny za sto so wa ³a kry te ria 

usta wo we za war te w art. 36 ust. 1 usta wy o ra dio fo nii i te le wiz ji, a na stê p nie po do ko -
na niu ich oce ny w spo sób wy wa ¿o ny pod jê ³a de cyz jê o wy bo rze kon ce sjo na riu szy.

Pro ces od wo ³aw czy to czy siê ³¹ cz nie dla wszy s t kich stron w opar ciu o prze pi sy Ko -
dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Za sa d¹ pod sta wo w¹ jest za sa da ró wno œci
stron po stê po wa nia. Wszys cy ucze stni cy po stê po wa nia mu sz¹ zo staæ po wia do mie ni
o z³o ¿o nych wnios kach o po no w ne roz pa trze nie. Wszys cy ma j¹ pra wo do wnie sie nia
uwag i za jê cia sta no wis ka w ka ¿ dej kwe stii, po ru szo nej w od wo ³a niach. Wszys cy oczy -
wi œcie ma j¹ te¿ pra wo do wgl¹ du w pe³ n¹ do ku men ta cjê spra wy, za ró wno oso bi œcie,
jak i przez pe³ no moc ni ków.

Skar gi z³o ¿y ³o czte rech wnios ko daw ców – spó ³ki: Me dia sat, Su per sta cja, Astro oraz 
Fun da cja LUX VE RI TA TIS. Ka ¿ dy z wnios ko daw ców za skar ¿y³ de cyz jê w in nym za kre -
sie i przed sta wi³ in ne ar gu men ty, za ró wno w ce lu po par cia swe go wnios ku, jak i prze -
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ka za nia kry ty cz nej opi nii wo bec wnios ków kon ku ren cji. W po stê po wa niu od wo ³aw -
czym ko nie cz ne by ³o od nie sie nie siê do wszy s t kich aspek tów de cyz ji, a z ko lei ka ¿ dy
aspekt de cyz ji mu sia³ byæ prze a na li zo wa ny pod k¹ tem za rzu tów za war tych w ka ¿ dym
z od wo ³añ. Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w przy pad kach szcze gól nie skom -
pli ko wa nych po stê po wañ stwa rza mo¿ li woœæ wy d³u ¿e nia pro ce su pod jê cia de cyz ji. Po -
stê po wa nie w spra wie MUX-1 jest w³a œ nie ta kim po stê po wa niem.

W pier wszym eta pie po stê po wa nia Kra jo wa Ra da Ra dio fo nii i Te le wiz ji do ko na ³a
szcze gó ³o wej ana li zy wnios ków pod k¹ tem wia ry go dno œci fi nan so wej i stwier dzi ³a, ¿e
nie spe³ nia j¹ te go kry te rium wnios ki na stê pu j¹ cych pod mio tów: TE LE STAR („iTV”),
Ca b le Te le vi sion Net work & Par t ners („CTV”), TV PO INT GROUP („Ma chi na TV”), ME -
DIA SAT („Tele5”), POL SKIE RA DIO (Pol skie Ra dio „Czwór ka”) oraz Fun da cji LUX VE RI -
TA TIS („TRWAM”).

W oce nie KRRiT kry te rium fi nan so we ma w tym przy pad ku zna cze nie pod sta wo we,
gdy¿ od mo¿ li wo œci fi nan so wych wszy s t kich pod mio tów, któ rym przy zna ne bê dzie
miej sce w mul ti plek sie za le ¿y po wo dze nie ca ³e go pro jek tu, a pa trz¹c na to sze rzej trze -
ba stwier dziæ, i¿ za le ¿y od te go po wo dze nie ca ³e go pro ce su cyf ry za cji w Pol sce. W przy -
pad ku tzw. kon ce sji ana lo go wej, w chwi li gdy kon ce sjo na riusz nie mo ¿e ze wzglê dów
fi nan so wych wy ko ny waæ da lej kon ce sji, stra ty po no si tyl ko on, a czê sto tli woœæ mo ¿e
byæ po no w nie og ³o szo na i roz dy spo no wa na. W przy pad ku te go po stê po wa nia wszys cy
kon ce sjo na riu sze mu sz¹ wspól nie udŸwig n¹æ to przed siêw ziê cie i mieæ po ró wny wal ne
mo¿ li wo œci fi nan so we.

Pro ces cyf ry za cji te le wiz ji na ziem nej w Pol sce jest opóŸ nio ny w sto sun ku do ter mi -
nu re ko men do wa ne go dla kra jów Unii Eu ro pej skiej. Pol ska ja ko je den z trzech kra jów
Unii (obok Ru mu nii i Bu³ ga rii) de kla ru je ca³ ko wi te wy ³¹ cze nie TV ana lo go wej po
2012 r. Do pie ro po wy ³¹ cze niu w Pol sce te le wiz ji ana lo go wej w lip cu 2013 r. li cz ba te le -
wi zyj nych mul ti plek sów cy f ro wych wzro œ nie do piê ciu, co oz na cza 30 –40 pro gra mów
te le wi zyj nych w ja ko œci stan dar do wej lub pod wy¿ szo nej (HDTV). W za ³¹ cze niu prze sy -
³am no tat kê* za wie ra j¹ c¹ pod sta wo we da ne do ty cz¹ ce pro ce su cyf ry za cji w Pol sce i ob -
ra zu j¹ c¹ dla cze go tak is tot ne zna cze nie ma sta bil noœæ fi nan so wa kon ce sjo na riu szy
mul ti plek su pier wsze go.

W ko lej nym eta pie Kra jo wa Ra da Ra dio fo nii i Te le wiz ji roz pa tru j¹c ju¿ tyl ko wnios -
ki, któ re spe³ ni ³y kry te rium wia ry go dno œci fi nan so wej czy li wnios ki spó ³ek: TVN, 4fun
Me dia, ES KA TV, Le mon Re cords, ASTRO, Su per sta cja, Stav ka, ATM Gru pa, Te le ko -
mu ni ka cja Pol ska, do ko na ³a ana li zy pro gra mo wej przed sta wio nych kon cep cji, zgo d nie 
z kry te ria mi, wy mie nio ny mi w art. 36 ust. 1 usta wy o ra dio fo nii i te le wiz ji, uw zglê dnia -
j¹c kszta³t ofer ty do stêp nej w na ziem nej te le wiz ji cy f ro wej, prze zna czo nej do bez p³at ne -
go, po wsze chne go od bio ru.

Szcze gó ³o we in for ma cje opi su j¹ ce po szcze gól ne eta py po stê po wa nia od wo ³aw cze go 
oraz opi nie KRRiT przed sta wio ne zo sta ³y, zgo d nie z wy mo ga mi pro ce du ry ad mi ni stra -
cyj nej Kpa, w uza sa dnie niu de cyz ji (o nu me rze DR-018/2012 z dnia 17 sty cz nia
2012 r.), któ ra zo sta nie do rê czo na wszy s t kim stro nom po stê po wa nia, i od któ rej s³u ¿yæ 
bê dzie wszy s t kim stro nom po stê po wa nia od wo ³a nie do s¹ du.

Je dno czeœ nie prag nê pod kreœ liæ, i¿ roz pow sze chnie nie cy f ro wych pro gra mów te le -
wi zyj nych dro g¹ na ziem n¹, nie ma wp³y wu na emi sjê pro gra mów roz pow sze chnia nych
do t¹d dro g¹ sa te li tar n¹ i kab lo w¹. Fun da cja LUX VE RI TA TIS po sia da kon ce sjê na roz -
pow sze chnia nie pro gra mu te le wi zyj ne go dro g¹ roz siew cz¹ sa te li tar n¹ i mo ¿e byæ od -
bie ra na za po mo c¹ in dy wi dual nych an ten sa te li tar nych (z sa te li ty ASTRA 1H,
tran s pon der 111) oraz w sie ciach te le wiz ji kab lo wej – za ró wno te raz, jak i po wy ³¹ cze -
niu ana lo go we go na ziem ne go na da wa nia pro gra mów te le wi zyj nych. Do k³a dnie w ta ki
sam spo sób (sa te li ta + ka bel) roz pow sze chnia ne s¹ dziœ i bê d¹ tak ¿e po wy ³¹ cze niu na -
ziem ne go na da wa nia ana lo go we go dzie si¹t ki in nych pro gra mów te le wi zyj nych, w tym
tak zna ne, jak „TVN 24”, „Po lsat News”, „re li gia.tv”, „Su per sta cja” i wie le in nych.

Prag nê te¿ po in for mo waæ, ¿e op rócz pro gra mu „TRWAM”, któ ry zgo d nie z otrzy ma -
n¹ kon ce sj¹ ma cha rak ter edukacyjno-poradniczy i re li gij ny, w ten sam spo sób roz -
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siew czy sa te li tar ny s¹ na da wa ne pro gra my „re li gia.tv” i „NEXT SAC RUM HD”
(cha rak ter spo³eczno-religijny). Kon ce sja na pro gram „NEXT SAC RUM HD” zo sta ³a wy -
da na 15 mar ca 2011 r.

Te le wiz ja Pol ska mie siê cz nie na wszy s t kich swoich an te nach na da je oko ³o 34 go -
dzin au dy cji re li gij nych, a Pol skie Ra dio oko ³o 40 go dzin.

Na pod sta wie kon ce sji wy da nych ró¿ nym pod mio tom ko œciel nym na da wa nych jest
46 pro gra mów ra dio wych o cha rak te rze spo³eczno-religijnym, w tym re a li zo wa nych
jest 40 kon ce sji ra dio wych wy da nych die cez jom i ar chi die cez jom oraz 6 kon ce sji ra dio -
wych wy da nych in nym pod mio tom z tej gru py (kla szto rom, pro win cjom, pa ra fiom).

Z po wa ¿a niem

Jan Dwo rak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W zwi¹z ku ze wzbu dza j¹ cym kon tro wer sje roz po rz¹ dze niem ot wie ra -
j¹ cym dro gê do ru go wa nia lek cji re li gii z sy s te mu na u cza nia zwra cam siê do
pre ze sa Ra dy Mi ni strów z up rzej m¹ pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi na na -
stê pu j¹ ce py ta nia.

Z za pi sów kon kor da tu, zw³a sz cza art. 12 ust. 1, wy ni ka, i¿ „pañ stwo
gwa ran tu je, ¿e szko ³y pub li cz ne – tu s¹ one wska za ne – or ga ni zu j¹ zgo d nie
z wo l¹ za in te re so wa nych na u kê re li gii w ra mach pla nu za jêæ szkol nych
i przed szkol nych”. Czy w obe c nej sy tua cji dzia ³a nia rz¹ du ot wie ra j¹ œcie¿ kê
do ³a ma nia kon kor da tu? I co w sy tua cji, kie dy sa mo rz¹d nie da pie niê dzy na
lek cje re li gii, na wet je œ li bê dzie wo la ucze stni cze nia w ta kich za jê ciach ze
stro ny m³o dzie ¿y?

Je dno czeœ nie, po wo ³u j¹c siê na za pi sy Kon sty tu cji RP, kon kor da tu oraz
usta wy o sy s te mie oœ wia ty, gdzie wy raŸ nie zo sta ³o za pi sa ne, i¿ pañ stwo fi -
nan su je te przed mio ty, któ re s¹ ujê te w ra mo wym pla nie na u cza nia, py tam,
co siê sta nie, je ¿e li sa mo rz¹d nie da pie niê dzy na lek cje re li gii. Czy wte dy ko -
sz ta mi zo sta n¹ ob ci¹ ¿e ni ro dzi ce dzie ci chc¹ cych ucze stni czyæ w lek cjach re li -
gii?

Nie ma w¹t pli wo œci, ¿e jest to de cyz ja po li ty cz na. W sy tua cji, gdy pol ska
szko ³a nie ma kon kret ne go mo de lu wy cho waw cze go, usu niê cie re li gii czy ety -
ki z pla nu na u cza nia to po zba wie nie m³o dzie ¿y mo¿ li wo œci roz wi ja nia siê
w opar ciu o war to œci. Czy ta kie s¹ za mie rze nia obe c ne go rz¹ du?

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

War sza wa, 2012.04.02

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

(nr BPS/043/07-229/12) w spra wie na u cza nia re li gii w szko le up rzej mie in for mu jê, ¿e
za sa dy na u cza nia re li gii i ety ki w szko ³ach, w tym za sa dy fi nan so wa nia tych za jêæ, nie
uleg ³y zmia nie.

Ra mo we pla ny na u cza nia dla po szcze gól nych ty pów szkó³ zo sta ³y okreœ lo ne w for -
mie od rêb nych za ³¹ cz ni ków do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
7 lu te go 2012 r. w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia w szko ³ach pub li cz nych
(Dz. U. poz. 204). Ca ³a treœæ ka ¿ de go za ³¹ cz ni ka sta no wi za tem kom plet ny, od rêb ny ra -
mo wy plan na u cza nia dla da ne go ty pu szko ³y.

Ka ¿ dy ra mo wy plan na u cza nia dla da ne go ty pu szko ³y za wie ra za jê cia o ró¿ nym
cha rak te rze: po pier wsze ta kie za jê cia, któ rych wy miar jest okreœ lo ny wprost w da nym
ra mo wym pla nie na u cza nia, po dru gie ta kie za jê cia, któ rych wy miar okreœ la j¹ in ne
roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Pier wsza gru pa za jêæ to obo wi¹z ko we
za jê cia edu ka cyj ne (i za jê cia re wa li da cyj ne dla u cz niów nie pe³ no spra wnych). Do dru -
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giej gru py za jêæ na le ¿¹: re li gia, ety ka, wy cho wa nie do ¿y cia w ro dzi nie, jê zyk mniej szo -
œci na ro do wej lub et ni cz nej, jê zyk re gio nal ny, za jê cia spor to we w od dzia ³ach i szko ³ach
spor to wych oraz szko ³ach mi strzo stwa spor to we go. Za ró wno je d ne, jak i dru gie za jê cia
w szko le pub li cz nej re a li zo wa ne s¹ nie od p³at nie, co jest zgo d ne z art. 70 ust. 2 Kon sty -
tu cji RP sta no wi¹ cym, ¿e na u ka w szko ³ach pub li cz nych jest bez p³at na.

Pod sta wy pra w ne na u cza nia re li gii/ety ki w szko ³ach pub li cz nych
W œwiet le art. 53 ust. 1 i 2 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 2 kwiet nia

1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.) na u cza nie re li gii sta no wi im ma nen tny
sk³a dnik za gwa ran to wa nej w usta wie za sa dni czej wol no œci re li gii. Do pe³ nie niem tej za -
sa dy jest re gu la cja za war ta w art. 53 ust. 4 Kon sty tu cji, okreœ la j¹ ca, ¿e re li gia ko œcio ³a
lub in ne go zwi¹z ku wy zna nio we go o ure gu lo wa nej sy tua cji pra w nej mo ¿e byæ przed -
mio tem na u cza nia w szko le, przy czym nie mo ¿e byæ na ru szo na wol noœæ su mie nia i re -
li gii in nych osób. Gwa ran cja wol no œci re li gii jest bez wa run ko wa w tym zna cze niu, ¿e
pañ stwo nie mo ¿e wpro wa dzaæ po za kon sty tu cyj nych wa run ków ko rzy sta nia z jej form
wska za nych w art. 53 ust. 2 Kon sty tu cji, któ re sta no wi ³y by ogra ni cze nie tej wol no œci
(np. wpro wa dziæ od p³at noœæ za ucze stni cze nie w ob rzê dach lub w na u cza niu re li gii).

W zwi¹z ku z re gu la cj¹ za war t¹ w art. 53 ust. 4 Kon sty tu cji, na le ¿y wska zaæ ró w nie¿ 
art. 70 ust. 2, któ ry usta na wia za sa dê bez p³at no œci na u cza nia w szko ³ach pub li cz -
nych, do pu sz cza j¹c tyl ko je den wy j¹ tek od niej – a mia no wi cie – do pu sz cza j¹c usta le -
nie w usta wie zwyk ³ej mo¿ li wo œci po bie ra nia od p³at no œci za œwiad cze nie nie któ rych
us ³ug edu ka cyj nych przez pub li cz ne szko ³y wy ¿ sze.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e ¿¹ da nie od p³at no œci za na u kê re li gii w szko le pub li cz nej
na ru sza ³o by dwie za sa dy kon sty tu cyj ne okreœ lo ne we wska za nych wy ¿ ej nor mach:

– za sa dê wol no œci re li gii (art. 53 ust. 1 i 2 Kon sty tu cji),
– za sa dê bez p³at no œci na u ki w szko ³ach pub li cz nych (art. 70 ust. 2 Kon sty tu cji).
Gwa ran cje na u cza nia re li gii ka to lic kiej zo sta ³y za war te po nad to w Kon kor da cie

miê dzy Sto li c¹ Apo stol sk¹ i Rze cz¹ po spo li t¹ Pol sk¹, pod pi sa nym w War sza wie dnia
28 lip ca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318). W art. 12 ust. 1 Kon kor da tu Pañ stwo 
za gwa ran to wa ³o, ¿e szko ³y pub li cz ne pod sta wo we i po nad pod sta wo we oraz przed szko -
la, pro wa dzo ne przez or ga ny ad mi ni stra cji pañ stwo wej i sa mo rz¹ do wej, or ga ni zu j¹
zgo d nie z wo l¹ za in te re so wa nych na u kê re li gii w ra mach pla nu za jêæ szkol nych
i przed szkol nych. W ce lu za pe wnie nia ja s nej wy k³a dni prze pi sów Kon kor da tu, m.in.
ró w nie¿ art. 12, Ra da Mi ni strów w dniu 15 kwiet nia 1997 r., w uz go dnie niu ze Sto li c¹
Apo stol sk¹, przy jê ³a de kla ra cjê, w któ rej (ust. 4) stwier dzi ³a, ¿e or ga ni zo wa nie na u ki
re li gii ka to lic kiej od by waæ siê bê dzie z po sza no wa niem za sa dy to le ran cji i wol no œci re -
li gij nej. Pañ stwo gwa ran tu je or ga ni zo wa nie na u ki re li gii w szko ³ach i przed szko lach
pub li cz nych wów czas, gdy oso by za in te re so wa ne wy ra ¿¹ ta k¹ wo lê w spo sób okreœ lo ny 
w pra wie pol skim.

Na po zio mie usta wo daw stwa zwyk ³e go, na u cza nie re li gii w szko ³ach pub li cz nych
re gu lu je usta wa z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.) oraz wy da ne na jej pod sta wie roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji 
Na ro do wej z dnia 14 kwiet nia 1992 r. w spra wie wa run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia
na u ki re li gii w pub li cz nych przed szko lach i szko ³ach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z póŸn.
zm.). Usta wa o sy s te mie oœ wia ty w art. 12 ust. 1 wska zu je, ¿e pub li cz ne przed szko la,
szko ³y pod sta wo we i gim naz ja or ga ni zu j¹ na u kê re li gii na ¿y cze nie ro dzi ców, a szko ³y
po nad gim naz jal ne na ¿y cze nie b¹dŸ ro dzi ców, b¹dŸ sa mych u cz niów; po osi¹g niê ciu
pe³ no let no œci o po bie ra niu na u ki de cy du j¹ u cz nio wie. Pe³ na re gu la cja za sad na u cza -
nia re li gii w szko ³ach pub li cz nych zna laz ³a siê w cyt. roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji 
Na ro do wej, któ re okreœ la w spo sób szcze gó ³o wy i kom plet ny wszy s t kie kwe stie zwi¹ za -
ne z na u cza niem re li gii, ³¹ cz nie z wy mia rem za jêæ i wy sta wia niem ocen. Zgo d nie z §8
roz po rz¹ dze nia, na u ka re li gii w przed szko lach i szko ³ach pub li cz nych wszy s t kich ty -
pów od by wa siê w wy mia rze dwóch za jêæ przed szkol nych (w³a œci wych dla da ne go po -
zio mu na u cza nia) lub dwóch go dzin lek cyj nych ty go dnio wo. Wy miar lek cji re li gii mo ¿e
byæ zmniej szo ny je dy nie za zgo d¹ bis ku pa die cez jal ne go Ko œcio ³a Ka to lic kie go al bo
w³adz zwie rzchnich po zo sta ³ych ko œcio ³ów i in nych zwi¹z ków wy zna nio wych. Ty go d-
nio wy wy miar go dzin ety ki usta la dy rek tor szko ³y. Trze ba pod kreœ liæ, ¿e je dy nym ak -
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tem pra w nym, któ ry okreœ la wy miar na u ki re li gii jest cyt. roz po rz¹ dze nie, wy da ne
przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej w po ro zu mie niu z w³a dza mi Ko œcio ³a Ka to lic kie go,
Pol skie go Au to ke fa li cz ne go Ko œcio ³a Pra wo s³a wne go oraz w³a dza mi in nych ko œcio ³ów
i zwi¹z ków wy zna nio wych. Ka ¿ da zmia na roz po rz¹ dze nia wy ma ga ró w nie¿ po ro zu mie -
nia z w³a dza mi ww. ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych.

Ra mo we pla ny na u cza nia
Na pod sta wie art. 22 ust. 2 pkt 1 usta wy o sy s te mie oœ wia ty, mi n i s ter w³a œci wy do

spraw oœ wia ty i wy cho wa nia okreœ la ra mo we pla ny na u cza nia w szko ³ach pub li cz -
nych. Usta wa nie de fi niu je przy tym po jê cia „ra mo we go pla nu na u cza nia”. Wy ty cz na
za war ta w wy mie nio nym prze pi sie usta wy na ka zu je na to miast mi ni stro wi uw zglê dnie -
nie w ak cie wy ko naw czym wy da nym na pod sta wie oma wia ne go upo wa¿ nie nia wy mia -
ru go dzin do dys po zy cji dy rek to ra szko ³y, obo wi¹ zu j¹ ce go wy mia ru go dzin za jêæ
edu ka cyj nych dla po szcze gól nych eta pów edu ka cyj nych, a tak ¿e wy mia ru go dzin za jêæ 
re wa li da cyj nych dla u cz niów nie pe³ no spra wnych.

Na pod sta wie po wy ¿ sze go upo wa¿ nie nia zo sta ³o wy da ne, obo wi¹ zu j¹ ce do dnia
31 sier pnia 2012 r., roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 12 lu -
te go 2002 r. w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia w szko ³ach pub li cz nych (Dz. U.
Nr 15, poz. 142, z póŸn. zm.). Na to miast z dniem 1 wrzeœ nia 2012 r. za cznie obo wi¹ zy -
waæ no we roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej w spra wie ra mo wych pla nów
na u cza nia w szko ³ach pub li cz nych, pod pi sa ne w dniu 7 lu te go 2012 r. (Dz. U. z dnia
22 lu te go 2012 r., poz. 204). Oby dwa roz po rz¹ dze nia okreœ la j¹ ra mo we pla ny na u cza -
nia dla po szcze gól nych ty pów szkó³ pub li cz nych, w for mie od rêb nych za ³¹ cz ni ków. Na -
to miast bez po œre dnio w tre œci roz po rz¹ dzeñ za war to prze pi sy wska zu j¹ ce, ja kie
ro dza je za jêæ okreœ la j¹ ra mo we pla ny na u cza nia oraz w ja ki spo sób dy rek to rzy szkó³ s¹ 
obo wi¹ za ni usta laæ szkol ne pla ny na u cza nia. W roz po rz¹ dze niu z 2002 r. ka ¿ dy ra mo -
wy plan na u cza nia mia³ po staæ ta be li, w któ rej wy mie nio ne by ³y wszy s t kie za jê cia edu -
ka cyj ne, wraz z ich wy mia rem na po szcze gól nych eta pach edu ka cyj nych. W ka ¿ dej
ta be li by ³y wy mie nio ne za jê cia z re li gii/ety ki oraz by³ po da ny ich wy miar. Je dnak trze -
ba pod kreœ liæ, ¿e re gu la cje te w od nie sie niu do re li gii/ety ki mia ³y cha rak ter wy ³¹ cz nie
in for ma cyj ny. Jak bo wiem wcze œ niej wspo mnia no, pe³ na re gu la cja za sad pro wa dze nia
na u ki re li gii w szko ³ach pub li cz nych znaj du je siê w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej z dnia 14 kwiet nia 1992 r. w spra wie wa run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia
na u ki re li gii w pub li cz nych przed szko lach i szko ³ach, st¹d te¿ roz po rz¹ dze nie w spra -
wie ra mo wych pla nów na u cza nia mo ¿e usta lo ny tam wy miar za jêæ re li gii/ety ki je dy nie
re cy po waæ, bez mo¿ li wo œci ja kiej kol wiek mo dy fi ka cji.

No we roz po rz¹ dze nie w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia z 2012 r. zo sta ³o
skon struo wa ne w spo sób od mien ny od do tych cza so we go. Wpraw dzie na dal ka ¿ dy ra -
mo wy plan na u cza nia sta no wi oso b ny za ³¹ cz nik do roz po rz¹ dze nia, je dnak nie ma j¹
one ju¿ kszta³ tu ta be la ry cz ne go, ale cha rak ter opi so wy. W ka ¿ dym te¿ ra mo wym pla nie 
na u cza nia szko ³y pub li cz nej dla dzie ci i m³o dzie ¿y znaj du je siê prze pis sta no wi¹ cy, ¿e
wy miar go dzin prze zna czo nych na re a li za cjê za jêæ re li gii lub ety ki, za jêæ wy cho wa nia
do ¿y cia w ro dzi nie, za jêæ jê zy ka mniej szo œci na ro do wej, et ni cz nej lub jê zy ka re gio nal -
ne go i na u kê w³a s nej hi sto rii i kul tu ry oraz za jêæ spor to wych w od dzia ³ach i szko ³ach
spor to wych oraz szko ³ach mi strzo stwa spor to we go okreœ la j¹ prze pi sy, o któ rych mo wa 
w §4 ust. 2 roz po rz¹ dze nia.

Nie ma za tem ¿a dnej pod sta wy do te zy, i¿ re li gia/ety ka nie zo sta ³a ujê ta w ra mo -
wych pla nach na u cza nia. Ca ³a treœæ ka ¿ de go za ³¹ cz ni ka sta no wi kom plet ny, od rêb ny
ra mo wy plan na u cza nia dla da ne go ty pu szko ³y; in ne go ro dza ju re gu la cje nie mog ³y by
siê w nim zna leŸæ, po nie wa¿ sta no wi ³y by prze kro cze nie za kre su upo wa¿ nie nia usta wo -
we go. Cy to wa ne mu po wy ¿ ej prze pi so wi ra mo wych pla nów na u cza nia na da no ta kie
brzmie nie, po nie wa¿ nie jest w³a œci we po wta rza nie tre œci prze pi su in ne go roz po rz¹ dze -
nia, któ re go przed mio tem jest usta le nie wy mia ru za jêæ z re li gii – wy star cza j¹ ce jest bo -
wiem (i bar dziej po pra w ne) za mie sz cze nie ode s³a nia do te go prze pi su.

Trze ba je sz cze wy jaœ niæ, ¿e ka ¿ dy ra mo wy plan na u cza nia dla da ne go ty pu szko ³y
za wie ra za jê cia o ró¿ nym cha rak te rze: po pier wsze ta kie za jê cia, któ rych wy miar jest
okreœ lo ny wprost w da nym ra mo wym pla nie na u cza nia, po dru gie ta kie za jê cia, któ -

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 49



rych wy miar okreœ la j¹ in ne roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Pier wsza
gru pa za jêæ to obo wi¹z ko we za jê cia edu ka cyj ne (i za jê cia re wa li da cyj ne dla u cz niów
nie pe³ no spra wnych). Do dru giej gru py za jêæ na le ¿¹: re li gia, ety ka, wy cho wa nie do ¿y -
cia w ro dzi nie, jê zyk mniej szo œci na ro do wej lub et ni cz nej, jê zyk re gio nal ny, za jê cia
spor to we w od dzia ³ach i szko ³ach spor to wych oraz szko ³ach mi strzo stwa spor to we go.
Za ró wno je d ne, jak i dru gie za jê cia w szko le pub li cz nej re a li zo wa ne s¹ nie od p³at nie.
Trze ba pod kreœ liæ, ¿e wszy s t kie za jê cia ujê te w ra mo wym pla nie na u cza nia, ³¹ cz nie
z ty mi, któ rych wy miar okreœ la j¹ od rêb ne roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej, nie mo g¹ byæ w szko le pub li cz nej re a li zo wa ne od p³at nie, po nie wa¿ na ru sza ³o by to
art. 70 ust. 2 Kon sty tu cji RP (któ ry sta no wi, ¿e na u ka w szko ³ach pub li cz nych jest bez -
p³at na), a w przy pad ku za jêæ re li gii – do dat ko wo art. 53 ust. 1 i 2 usta wy za sa dni czej.

Re a su mu j¹c: roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 7 lu te go 2012 r.
w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia, któ re wej dzie w ¿y cie z dniem 1 wrzeœ nia
2012 r., nie wpro wa dza ¿a dnych zmian w za kre sie spo so bu na u cza nia i wy mia ru za jêæ
re li gii (a tak ¿e ety ki). Nie po wo du je te¿ ja kich kol wiek skut ków w za kre sie spo so bu fi -
nan so wa nia tych za jêæ. W dal szym ci¹ gu s¹ one ob jê te fi nan so wa niem w ra mach czê -
œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Mi ro s³aw Sie la tyc ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Otrzy ma ³em syg na ³y do ty cz¹ ce nie ja s no spre cy zo wa nych prze pi sów

w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 28 li s to pa da 2002 r. w spra -
wie szcze gó ³o wych wy ma gañ w sto sun ku do dia gno stów. W¹t pli wo œci bu dz¹ 
przede wszy s t kim prze pi sy zwi¹ za ne z eg za mi no wa niem kan dy da tów na
dia gno stów i dia gno stów uzu pe³ nia j¹ cych up ra wnie nia.

Z in for ma cji, któ re do mnie do cie ra j¹, wy ni ka, ¿e obe c ne prze pi sy skut ku -
j¹ nie ró w nym trak to wa niem kan dy da tów na dia gno sty ków i dia gno sty ków
uzu pe³ nia j¹ cych po sia da ne up ra wnie nia, bê d¹ cych w trak cie zda wa nia eg -
za mi nów i po ko ny wa nia ko lej nych eta pów. Jak wy ni ka z prze ka za nych in -
for ma cji, kan dy da ci na dia gno stów mo g¹ bez ogra ni czeñ za li czaæ
po szcze gól ne czê œci eg za mi nów, a dia gno œci, któ rzy uzu pe³ nia j¹ po sia da ne
up ra wnie nia, ta kiej mo¿ li wo œci nie ma j¹. Eg za min prze bie ga w kil ku eta -
pach. Nie za li cze nie któ re go kol wiek eta pu skut ku je ko nie cz no œci¹ po wtó rze -
nia eg za mi nu, co wi¹ ¿e siê z do dat ko wy mi ko sz ta mi. Zda niem za in te re so-
 wa nych do brym roz wi¹ za niem by ³o by, gdy by nie za li czo n¹ czêœæ eg za mi nu
mo¿ na by ³o zda waæ w se sji po praw ko wej po za p³a ce niu czê œci op ³a ty eg za mi -
na cyj nej.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê z pro œb¹ o usto sun ko wa nie siê do
przed sta wio ne go pro ble mu i roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia zmian
w roz po rz¹ dze niu.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Jur ce wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r. znak BPS/043-07-221/12 prze ka -

zu j¹ ce oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza w spra wie za sad eg za mi no -
wa nia kan dy da tów na dia gno stów i dia gno stów przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Wy ma ga nia dla kan dy da tów na dia gno stów i dia gno stów okreœ la j¹:
– usta wa z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.);
– roz po rz¹ dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 4 li s to pa da 2004 r. w spra wie szcze --

gó ³o wych wy ma gañ w sto sun ku do dia gno stów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469, z póŸn.
zm.).

Zgo d nie z art. 84 ust. 2 ww. usta wy, sta ro sta wy da je up ra wnie nie do wy ko ny wa nia
ba dañ te chni cz nych, je ¿e li oso ba ubie ga j¹ ca siê o je go wy da nie po sia da wy ma ga ne wy -
kszta³ ce nie te chni cz ne i prak ty kê, od by ³a wy ma ga ne szko le nie oraz zda ³a z wy ni kiem
po zy ty wnym eg za min kwa li fi ka cyj ny.

Szcze gó ³o we za sa dy eg za mi nu okreœ la prze pis §6 i 7 ww. roz po rz¹ dze nia.
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Zgo d nie z wymienionymi prze pi sa mi, na eg za min teo re ty cz ny sk³a da siê test obe -
jmu j¹ cy piêæ czê œci (I–V) pro gra mu szko le nia (w su mie 50 py tañ) oraz py ta nie opi so we.
Pier wsza czêœæ eg za mi nu teo re ty cz ne go to czêœæ do ty cz¹ ca okre so we go ba da nia te -
chni cz ne go, tj. ba zo wej wie dzy z za kre su ba dañ te chni cz nych po jaz dów. Czêœæ ta sk³a -
da siê z trzy dzie stu py tañ te sto wych. Po zo sta ³e czê œci eg za mi nów sk³a da j¹ siê
od po wie d nio z piê ciu py tañ ka ¿ da, i od no sz¹ siê do ba dañ spe cja li sty cz nych (np. czêœæ
II: ba da nie te chni cz ne au to bu su, któ re go do pu sz czal na prêd koœæ na au to stra dzie
i dro dze eks pre so wej wy no si 100 km/h).

Od no sz¹c siê do przed mio to we go oœ wiad cze nia up rzej mie in for mu jê, i¿ in for ma cje
do cie ra j¹ ce do Pa na Se na to ra, do ty cz¹ ce bra ku mo¿ li wo œci po wta rza nia, bez ogra ni -
czeñ, po szcze gól nych czê œci eg za mi nu w od nie sie niu do kan dy da tów na dia gno stów
oraz dia gno stów uzu pe³ nia j¹ cych up ra wnie nia, nie s¹ pra w dzi we.

Na le ¿y wska zaæ, i¿ w przy pad ku, gdy kan dy dat na dia gno stê uzy s ka³ po zy ty wny wy -
nik z mi n i mum 80% py tañ za war tych w pier wszej czê œci teo re ty cz nej eg za mi nu (do ty -
cz¹ cej ba da nia okre so we go), a je dno czeœ nie nie uzy s ka³ po zy ty wne go wy ni ku
z któ rej kol wiek z po zo sta ³ych czê œci (dot. ba dañ spe cja li sty cz nych), mo ¿e przy st¹ piæ do
ko lej ne go eg za mi nu z nie za li czo nej czê œci teo re ty cz nej, je ¿e li od dnia uzy s ka nia po zy ty w- 
ne go wy ni ku z pier wszej czê œci teo re ty cz nej nie up ³y n¹³ okres d³u¿ szy ni¿ 6 mie siê cy. Je d-
nak ¿e, w przy pad ku bra ku uzy s ka nia po zy ty wne go wy ni ku z pier wszej czê œci eg za mi nu
teo re ty cz ne go, kan dy dat na dia gno stê obo wi¹ za ny jest po wtó rzyæ ca ³y eg za min.

Uzu pe³ nie nie up ra wnieñ przez dia gno stê, mo ¿e na st¹ piæ po przez przy st¹ pie nie do
któ rej kol wiek, spe cja li sty cz nej czê œci eg za mi nu. Dia gno sta uzu pe³ nia j¹ cy up ra wnie -
nia mo ¿e do wol nie wy braæ spoœ ród ilo œci czê œci spe cja li sty cz nych, do któ rych chce
przy st¹ piæ za je d nym ra zem. Za kres wie dzy, obe jmu j¹ cy eg za min spe cja li sty cz ny jest
du ¿o wê¿ szy, dla te go te¿ mo¿ na stwier dziæ, i¿ sy tua cja dia gno sty uzu pe³ nia j¹ ce go
up ra wnie nia jest ko rzy stniej sza od sy tua cji kan dy da ta na dia gno stê (ten, zgo d nie
z po wy ¿ szym, obo wi¹ za ny jest w pier wszej ko lej no œci uzy s kaæ po zy ty wny wy nik przy naj -
mniej z I czê œci eg za mi nu teo re ty cz ne go).

W œwiet le po wy ¿ sze go, zda niem re sor tu trans por tu, za sa dy zda wa nia eg za mi nów
za war te w obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach pra wa po zwa la j¹ na za cho wa nie kon sek wen tne -
go po de jœcia za ró wno w od nie sie niu do kan dy da tów na dia gno stów, jak i dia gno stów
uzu pe³ nia j¹ cych up ra wnie nia oraz s¹ adek wat ne do za kre su ma te ria ³u nie zbê d ne go do 
uzy s ka nia po zy ty wne go wy ni ku da ne go eg za mi nu, dlate go te¿ obe c nie obo wi¹ zu j¹ cy
stan pra w ny nie wy ma ga wpro wa dze nia zmian w przed mio to wym za kre sie.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Dnia 28 lu te go 2012 r. wp³y nê ³a do mnie uchwa ³a nr VIV/84/12 pod jê ta

przez Ra dê Miej sk¹ w Szczyt nej w dniu 23 lu te go 2012 r. w spra wie za jê cia
sta no wis ka na te mat re a li za cji in we sty cji do ty cz¹ cych prze bu do wy dro gi
kra jo wej nr 8 na od cin ku prze bie ga j¹ cym przez mia sto Szczyt na.

W zwi¹z ku z sy s te ma ty cz nie zwiêk sza j¹ cym siê ru chem sa mo cho do wym 
oraz ze wzglê du na ko nie cz noœæ po pra wy bez pie czeñ stwa u¿y t ko wni ków
dro gi kra jo wej nr 8 Ra da Miej ska w Szczyt nej wno si o jak naj szyb sze roz po -
czê cie ro bót bu dow la nych zwi¹ za nych z in we sty cj¹ pod na zw¹ „Prze bu do wa 
skrzy ¿o wañ dro gi kra jo wej nr 8 – ul. Ro bot ni czej z uli ca mi Sien kie wi cza
i Han dlo w¹ oraz ul. Bo ro wi na z ul. Leœ n¹ wraz z bu do w¹ syg na li za cji œwiet l-
nych oraz do wi¹ za nie DK8 do no we go prze bie gu ul. Wol no œci w mie œcie
Szczyt na”. Po dyk to wa ne jest to tym, ¿e obe c na or ga ni za cja ru chu nie za pe w-
nia bez pie czeñ stwa ru chu sa mo cho dów i osób pie szych. Na od cin ku dro gi
kra jo wej nr 8 od Wroc ³a wia do Kudowy-Zdroju w gmi nie Szczyt na ja ko je d nej
na dal za trud nio na jest oso ba, któ ra w go dzi nach za jêæ szkol nych prze pro wa -
dza pie szych przez dro gê kra jo w¹ nr 8, zwiêk sza j¹c tym sa mym bez pie czeñ -
stwo ucze stni ków ru chu dro go we go. Je dnak w dni wol ne od szko ³y oraz
w go dzi nach po po ³u dnio wych mie sz kañ cy i in ni ucze stni cy ru chu dro go we go
na dro dze kra jo wej nr 8 na ra ¿e ni s¹ na ko liz je, zde rze nia itp., je d nym s³o -
wem na nie bez pie czeñ stwo za gra ¿a j¹ ce ¿y ciu i zdro wiu.

Is t nie je za tem pil na po trze ba bu do wy ci¹ gów pie szych na wspo mnia nych 
od cin kach dro go wych. Za da nia te nie mo g¹ byæ prze k³a da ne na ko lej ne la ta.
Szczyt na ja ko je dy ne mia sto na od cin ku od K³o dz ka do Kudowy-Zdroju nie
ma za bez pie czo ne go ru chu pie szych w po sta ci syg na li za cji œwiet lnej, któ ra
umo¿ li wi ³a by bez pie cz ne prze jœcie przez dro gê kra jo w¹ nr 8.

Po nad to in for mu jê, ¿e w okre sie przed mi strzo stwa mi Eu ro py w pi³ ce no¿ -
nej roz gry wa ny mi na te re nie na sze go kra ju i w ich trak cie na st¹ pi zde cy do -
wa ne wzmo ¿e nie ru chu.

W zwi¹z ku z przed sta wio n¹ sy tua cj¹ zwra cam siê z pro œb¹ o wpro wa -
dze nie do pla nu in we sty cyj ne go na rok 2012 re a li za cji in we sty cji do ty -
cz¹ cych prze bu do wy dro gi kra jo wej nr 8 na od cin ku prze bie ga j¹ cym przez
mia sto Szczyt na.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Jur ce wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r. znak: BPS/043-07-221/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza z³o ¿o ne pod czas
7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., do ty cz¹ ce prze bu do wy dro gi kra jo -
wej nr 8 na od cin ku prze bie ga j¹ cym przez m. Szczyt na, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu -
j¹ ce in for ma cje.
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Za da nia, któ rych za sa dni czym ce lem jest po pra wa bez pie czeñ stwa ru chu dro go we -
go ujê te zo sta ³y w ak tua li zo wa nym obe c nie Pro gra mie Re duk cji Li cz by Ofiar Œmier tel -
nych. Ko lej noœæ re a li za cji dzia ³añ w ra mach przed mio to we go Pro gra mu bê dzie
usta lo na we d³ug œciœ le okreœ lo nych kry te riów. Ty mi kry te ria mi s¹ m.in.: li cz ba za bi -
tych, li cz ba ran nych oraz œre dni do bo wy ruch na da nym od cin ku dro gi.

W pier wszej ko lej no œci bê d¹ re a li zo wa ne za da nia znaj du j¹ ce siê na naj wy ¿ szych
po zy cjach li sty. Ta kie po de jœcie do re a li za cji za dañ po zwa la na efek ty wne wy ko rzy sta -
nie ogra ni czo nych œrod ków fi nan so wych, ja ki mi dys po nu je GDDKiA oraz na po de jmo -
wa nie dzia ³añ po pra wia j¹ cych bez pie czeñ stwo ru chu dro go we go w tych miej scach i na
tych od cin kach dróg kra jo wych, na któ rych dzia ³a nia te s¹ naj pil niej sze. Nie ste ty po -
trze by w za kre sie po pra wy bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go zna cz nie prze wy¿ sza j¹
wiel koœæ œrod ków.

Za da nie po le ga j¹ ce na prze bu do wie dwóch skrzy ¿o wañ oraz bu do wy syg na li za cji
œwiet lnej w km 21+714 w m. Szczyt na, zo sta ³o ujê te w ww. Pro gra mie. Po nad to in for -
mu jê, i¿ w bie ¿¹ cym ro ku pla nu je siê do koñ cze nie do ku men ta cji dla ww. za da nia.

Na le ¿y za zna czyæ, i¿ z uwa gi na ogra ni czo ne œrod ki fi nan so we, GDDKiA bê dzie kon -
ty nuo wa ³a wy ³¹ cz nie za da nia z ww. Pro gra mu, któ re nie zo sta ³y za koñ czo ne w 2011 r.
Re a li za cja ww. za da nia bê dzie mo¿ li wa do pie ro w mo men cie za pe wnie nia je go fi nan so -
wa nia.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter spor tu i tu ry sty ki Joan ny Mu chy

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter w bar dzo wa¿ nej spra wie, do ty cz¹ cej za -

da nia in we sty cyj ne go „Bu do wa ha li sportowo-widowiskowej przy ul. Stru -
ga 63 w Ra do miu”. Wy bu do wa nie te go obie k tu mia ³o by stra te gi cz ne
zna cze nie dla Pol skie go Zwi¹z ku Pi³ ki Siat ko wej, Pol skie go Zwi¹z ku Ko szy -
ków ki, jak ró w nie¿ dla spo ³e cz no œci lo kal nej re gio nu ra dom skie go. Gmi na
mia sta Ra do mia po œwiad czy ³a, i¿ jest w³a œci cie lem nie ru cho mo œci, na któ rej
pla no wa na jest lo ka li za cja ha li sportowo-widowiskowej. Fun kcjê in we sto ra
w imie niu gmi ny pe³ niæ bê dzie pod leg ³a jej je dno stka bu d¿e to wa, tj. Miej ski
Oœ ro dek Spor tu i Re krea cji w Ra do miu. Ju¿ 7 wrzeœ nia 2011 r. gmi na zwró ci -
³a siê z wnios kiem do ów czes ne go mi ni stra spor tu i tu ry sty ki – wy st¹ pi ³a
o w³¹ cze nie in we sty cji do spi su zg³o szeñ przed siêw ziêæ ap li ku j¹ cych do pro -
gra mu roz wo ju in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu prze zna czo -
nych do re a li za cji w la tach 2012 –2014. War to za zna czyæ, ¿e gmi na
dys po nu je po ³o w¹ fun du szy na ten cel i po trze bu je do dat ko we go do fi nan so -
wa nia w kwo cie 40 mi lio nów z³.

Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o prio ry te to we po trak to wa nie
spra wy in we sty cji o tak klu czo wym dla Ra do mia zna cze niu. Prag nê za zna -
czyæ, ¿e pla no wa ne przed siêw ziê cie cie szy siê ogrom nym po par ciem spo ³e cz -
nym nie tyl ko w mie œcie, ale i w ca ³ym re gio nie, ki bi cu j¹ mu ró w nie¿ zwi¹z ki
spor to we. Z tych wszy s t kich po wo dów wpi sa nie in we sty cji do wy mie nio ne go 
pro gra mu oraz jej do fi nan so wa nie w kwo cie 40 mi lio nów z³ ze œrod ków Fun -
da cji Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej jest nie zwyk le wa¿ ne.

Ra do mia nie li cz¹ na Pa ni przy chyl noœæ, a ja, w imie niu mie sz kañ ców ca -
³e go re gio nu, o tê przy chyl noœæ pro szê.

Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go prze ka za -

ne pis mem z dnia 19 mar ca 2012 r. (sygn. BPS/043-07-222/12), up rzej mie in for mu jê
co na stê pu je.

Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki bê d¹c dys po nen tem œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul -
tu ry Fi zy cz nej, ak ty w nie wspie ra re a li za cjê za dañ in we sty cyj nych z za kre su in fra -
struk tu ry spor to wej. Pod sta wo wym Ÿród ³em fi nan so wym Fun du szu s¹ wp³y wy
po cho dz¹ ce z do p³at do gier ha zar do wych. Szcze gó ³o we wa run ki uzy s ka nia do fi nan so -
wa nia, tryb sk³a da nia wnios ków oraz ich prze ka zy wa nia okreœ la roz po rz¹ dze nie Mi ni -
stra Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 23 sier pnia 2010 r. w spra wie do fi nan so wa nia za dañ ze
œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Zgo d nie z po -
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wo ³a nym roz po rz¹ dze niem œrod ki Fun du szu na do fi nan so wa nie in we sty cji spor to -
wych prze zna cza siê na:

· re a li za cjê za dañ in we sty cyj nych okreœ lo nych w wo je wó dz kich wie lo let nich pro gra --
mach roz wo ju ba zy spor to wej,

· re a li za cjê za dañ in we sty cyj nych ob jê tych pro gra mem in we sty cji o szcze gól nym
zna cze niu dla spor tu op ra co wy wa nym przez mi ni stra,

· za da nia re a li zo wa ne wg za ³o ¿eñ w in nych pro gra mach wdro ¿o nych przez mi ni stra.
Pro gram in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu, do któ re go ap li ku je przed -

mio to we za da nie in we sty cyj ne, jest pro gra mem wie lo let nim i obe jmu je ob sza ry do fi -
nan so wa nia przed siêw ziêæ sta no wi¹ cych g³ó wnie za ple cza szkoleniowo-treningowe dla 
kad ry na ro do wej i olim pij skiej oraz obie k ty s³u ¿¹ ce or ga ni za cji im prez spor to wych naj -
wy ¿ szej ran gi. Kwa li fi ko wa nia za dañ do te go pro gra mu, w opar ciu o zg³o sze nie przez
In we sto ra re a li za cji obie k tu spor to we go, do ko nu je Ko mi sja do Spraw Stra te gi cz nych
In we sty cji Spor to wych uw zglê dnia j¹c przede wszy s t kim opi nie i re ko men da cje pol -
skich zwi¹z ków spor to wych wska zu j¹ cych prio ry te ty in we sty cyj ne dla po szcze gól nych
spor tów.

Od by wa siê ono dwu stop nio wo:
I sto pieñ – na da nie za da niu in we sty cyj ne mu sta tu su stra te gi cz ne go dla spor tu

i wpro wa dze nie do Pro gra mu – Pla nu Wie lo let nie go,
II sto pieñ – przy jê cie za da nia do Pro gra mu na da ny rok ka len da rzo wy – Plan Ro cz -

ny, któ re oz na cza pro me sê roz po czê cia do fi nan so wa nia za da nia ze œrod ków Fun du szu
Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej na da ny rok ka len da rzo wy.

Zg³o szo ne do do fi nan so wa nia za da nie do ty czy bu do wy ha li sportowo-widowisko-
wej o po jem no œci wi do wni dla 5 tys. osób w tym 3 – 3,5 miejsc sta ³ych. Re a li za cjê in we -
sty cji za pla no wa no w try bie par tner stwa pub li cz no-pry wat ne go. Ak tu al nie jest ona na
eta pie przy go to wa nia in we sty cji do re a li za cji tj. w fa zie pla no wa nia i pro jek to wa nia.

14.09.2011 r. Mi ni ster stwo po in for mo wa ³o Pre zy den ta Mia sta Ra do mia o ujê ciu
za da nia w re je strze zg³o szeñ ap li ku j¹ cych do Pro gra mu in we sty cji o szcze gól nym zna -
cze niu dla spor tu.

Ak tu al nie trwa j¹ pra ce nad roz li cze niem wy ko rzy sta nia œrod ków z Fun du szu Roz -
wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej za rok 2011. Po za koñ cze niu czyn no œci roz li cze nio wych Mi ni -
ster stwo przy st¹ pi do kon struk cji pro gra mów i li mi tów do fi nan so wa nia na rok 2012
przy jmu j¹c za pod sta wê:

· stra te giê roz wo ju ba zy spor to wej na la ta 2007 –2015 (prze pro wa dzi ak tua li za cjê
pro gra mu roz wo ju in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu do 2012 ro ku),

· po trze by stwo rze nia od po wie dniej ba zy in fra struk tu ry spor to wej umo¿ li wia j¹ cej
roz wój wszy s t kich spor tów.

Zgo d nie z przy jê t¹ pro ce du r¹ po za koñ cze niu tych prac be ne fi cjen ci pro gra mu zo -
sta n¹ po in for mo wa ni o tym fak cie pi sem nie.

Po nad to prag nê za zna czyæ, ¿e Mi ni ster stwo nie po sia da re zer wy œrod ków Fun du -
szu, dla te go fi nan so wym wspar ciem mo ¿e ob j¹æ tyl ko te in we sty cje, któ re zo sta ³y za -
kwa li fi ko wa ne do wdro ¿o nych pro gra mów zgo d nie z okreœ lo ny mi w nich pro ce du ra mi.

Ma j¹c na uwa dze przed sta wio ne w Oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra po trze by œro do -
wis ka, w pe³ ni po pie ram ini cja ty wê oraz sta ra nia In we sto ra – W³adz Mia sta w kie run ku 
roz bu do wy in fra struk tu ry spor to wej. De kla ru jê je dno czeœ nie, ¿e Mi ni ster stwo dys po -
nu j¹c œrod ka mi Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej, do ³o ¿y wszel kich sta rañ, aby
stwo rzyæ no wo czes n¹, do sto so wa n¹ do wy mo gów i prze pi sów spor to wych in fra struk -
tu rê spor to w¹ dla tre nin gu i or ga ni za cji za wo dów.

Z wy ra za mi sza cun ku

Joan na Mu cha
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Pa nie Mi ni strze!
Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci pla nu je prze kszta³ ce nie, a w is to cie lik wi -

da cjê oœ rod ków do sko na le nia kadr S³u¿ by Wiê zien nej. Skut kiem te go pra co w-
ni cy zo sta n¹ po zba wie ni je dy nych up ra wnieñ so cjal nych oraz ba zy
szko le nio wej, tak wa¿ nej dla pro fe sjo nal ne go wy ko ny wa nia obo wi¹z ków
s³u¿ bo wych. Is tot nym ar gu men tem prze ma wia j¹ cym prze ciw ko tym zmia -
nom jest fakt, ¿e pra co wni cy S³u¿ by Wiê zien nej wy ko nu j¹ bar dzo od po wie -
dzial n¹ i stre su j¹ c¹ pra cê, a od czte rech lat nie otrzy ma li pod wy ¿ek. Wie lu
dys po nu je tak skrom nym wy na gro dze niem, ¿e gdy by nie wspar cie oœ rod ka,
nie po zwa la ³o by ono na za s³u ¿o ny i go d ny wy po czy nek. Fun kcjo no wa nie je d- 
no stek spe³ nia ró w nie¿ nie zwyk le wa¿ n¹ w tym za wo dzie fun kcjê szko le nio -
w¹. Wszy s t ko to wp³y wa na pod trzy ma nie wy so kie go po zio mu spra w no œci
psy cho fi zy cz nej fun kcjo na riu szy S³u¿ by Wiê zien nej.

Fun kcjo na riu sze oraz pra co wni cy wiê zien ni ctwa sprze ci wia j¹ siê pla no -
wa nym przez mi ni ster stwo zmia nom!

Pa nie Mi ni strze! Przed pod jê ciem osta te cz nej de cyz ji do ty cz¹ cej tak wa¿ -
nej kwe stii na le ¿a ³o by prze pro wa dziæ kon sul ta cje spo ³e cz ne i wy s³u chaæ g³o -
su re pre zen tan tów ca ³e go œro do wis ka. Nie mo¿ na po zo staæ obo jêt nym wo bec
g³o su gru py za wo do wej, któ rej te is tot ne zmia ny ma j¹ do ty czyæ. W imie niu
pra co wni ków S³u¿ by Wiê zien nej oraz swoim w³a s nym bar dzo pro szê Pa na
Mi ni stra o po no w ne prze a na li zo wa nie tej spra wy i niep o dej mo wa nie krzyw -
dz¹ cych de cyz ji, tak nie ko rzy stnych dla pra co wni ków S³u¿ by Wiê zien nej.

Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo nr BPS/043-07-223/12 z dnia 19 mar ca 2012 r., do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go w spra wie pla nów prze -
kszta³ ce nia i lik wi da cji oœ rod ków do sko na le nia kadr S³u¿ by Wiê zien nej, up rzej mie
przed sta wiam sta no wis ko w tej spra wie.

Z uwa gi na ko nie cz noœæ za pe wnie nia wa run ków pra wid ³o we go szko le nia i do sko -
na le nia za wo do we go fun kcjo na riu szy i pra co wni ków cy wil nych wiê zien ni ctwa, S³u¿ ba
Wiê zien na dys po nu je dwo ma oœ rod ka mi szko le nia oraz dwu na sto ma oœ ro da mi do sko -
na le nia kadr, któ re w myœl art. 8 ust. 1 pkt. 4 usta wy z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o S³u¿ -
bie Wiê zien nej (Dz. U. nr 79, poz. 523) s¹ je dno stka mi or ga ni za cyj ny mi S³u¿ by
Wiê zien nej.

W ubieg ³ych la tach oœ rod ki szko le nia oraz oœ rod ki do sko na le nia kadr S³u¿ by Wiê -
zien nej wy ko rzy sty wa ³y mo¿ li woœæ okreœ lo n¹ w usta wie z dnia 30 czer wca 2005 r. o fi -
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nan sach pub li cz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.), po le ga j¹ c¹ na mo¿ li wo œci
gro ma dze nia na ra chun ku do cho dów w³a s nych do cho dów uzy s ka nych z dzia ³al no œci
wy kra cza j¹ cej po za za kres dzia ³al no œci pod sta wo wej, okreœ lo nej w sta tu cie.

Ma j¹c je dnak na wzglê dzie obo wi¹ zu j¹ cy stan pra w ny, w szcze gól no œci usta wê
z dnia 27 sier pnia 2009 r. o fi nan sach pub li cz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o fi nan sach pub li cz -
nych, pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e brak jest mo¿ li wo œci fun kcjo no wa nia oœ rod ków do sko na le -
nia kadr S³u¿ by Wiê zien nej na do tych cza so wych za sa dach tj. przy wy ko rzy sta niu
œrod ków fi nan so wych po zy s ka nych z ut wo rzo nej re zer wy ce lo wej, czy te¿ w zwi¹z ku
z pro wa dzo nym ra chun kiem do cho dów w³a s nych.

Ta ki stan rze czy de ter mi no wa³ po trze bê zra cjo na li zo wa nia is t nie j¹ cej struk tu ry
pod k¹ tem re duk cji œrod ków bu d¿e to wych prze zna czo nych na ich fun kcjo no wa nie
przy je dno czes nym za pe wnie niu mo¿ li wo œci ko rzy sta nia przez wiê zien ni ctwo z do tych -
czas po sia da nej ba zy.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Dy rek tor Ge ne ral ny S³u¿ by Wiê zien nej w piœ mie
BKS-070/2/12/269 z dnia 6 lu te go 2012 r. przed sta wi³ kon cep cjê prze kszta³ ce nia
oœ rod ków oraz zmian or ga ni za cji szko leñ kad ry S³u¿ by Wiê zien nej, po le ga j¹ c¹ na ich
scen tra li zo wa niu i pod wy¿ sze niu ja ko œci me ry to ry cz nej w opar ciu o pro fe sjo nal n¹ ba -
zê szko le nio w¹. Mi n i s ter Spra wied li wo œci pis mem DB-II-212-1/12/34 z dnia 5 mar ca
2012 r. za ak cep to wa³ przed ³o ¿o n¹ mu pro po zy cjê.

Ma j¹ ce na st¹ piæ zmia ny po le ga j¹ na opar ciu sy s te mu szko leñ fun kcjo na riu szy
i pra co wni ków S³u¿ by Wiê zien nej na ba zie czte rech pla có wek: Cen tral ne go Oœ rod ka
Szko le nia S³u¿ by Wiê zien nej w Ka li szu, Oœ rod ka Szko le nia S³u¿ by Wiê zien nej w Ku -
lach, prze kszta³ co ne go Oœ rod ka Do sko na le nia Kadr S³u¿ by Wiê zien nej w Po po wie
w Oœ ro dek Szko le nia S³u¿ by Wiê zien nej w Po po wie oraz ut wo rzo ne go z Oœ rod ka Do -
sko na le nia Kadr S³u¿ by Wiê zien nej w Su le jo wie od dzia ³u Cen tral ne go Oœ rod ka Szko le -
nia S³u¿ by Wiê zien nej w Ka li szu. Po zo sta ³e oœ rod ki do sko na le nia kadr S³u¿ by
Wiê zien nej zo sta n¹ prze kszta³ co ne w od dzia ³y ze wnê trz ne za k³a dów kar nych (Tu ra wa
i Ki ki ty), b¹dŸ za prze sta n¹ dzia ³al no œci w do tych cza so wej for mie, a bê d¹ ce w ich za -
rz¹ dzie nie ru cho mo œci i wy po sa ¿e nie prze ka za ne zo sta n¹ na rzecz In sty tu cji Go spo -
dar ki Bu d¿e to wej (Bar tko wa, Ol sza ni ca, Ustka, Wis ³a, Za ko pa ne, Kar pacz, Zwar to wo).
Oœ ro dek Do sko na le nia Kadr S³u¿ by Wiê zien nej w Su chej bê dzie re a li zo wa³ do tych cza -
so we za da nia wy ni ka j¹ ce z „Har mo no gra mu Re a li za cji Szko le nia i Do sko na le nia Za wo -
do we go S³u¿ by Wiê zien nej w ro ku 2012”.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ prze kszta³ co ne oœ rod ki na dal bê d¹ ofe ro waæ mo¿ li woœæ ko rzy -
sta nia z po by tów wy po czyn ko wych dla fun kcjo na riu szy, cz³on ków ich ro dzin oraz eme -
ry tów i ren ci stów, przy czym prze by wa j¹ ce tam oso by po kry waæ bê d¹ ko sz ty
skal ku lo wa ne przez no we pod mio ty za rz¹ dza j¹ ce.

Je dno czeœ nie, prag nê nie zgo dziæ siê ze stwier dze niem se na to ra Sta ni s³a wa Kar -
czew skie go do ty cz¹ cym po zba wie nia fun kcjo na riu szy i pra co wni ków S³u¿ by Wiê zien -
nej, wsku tek pla no wa nych prze kszta³ ceñ, je dy nych up ra wnieñ so cjal nych.

W przy pad ku pra co wni ków S³u¿ by Wiê zien nej, po wy ¿ sze za gad nie nie re gu lu je usta -
wa z dnia 4 mar ca 1994 r. o za k³a do wym fun du szu œwiad czeñ so cjal nych, okreœ la j¹ ca
za sa dy two rze nia przez pra co daw ców za k³a do we go fun du szu œwiad czeñ so cjal nych na
rzecz osób up ra wio nych do ko rzy sta nia z te go fun du szu, prze zna czo ne go na fi nan so -
wa nie dzia ³al no œci so cjal nej. Obo wi¹ zek two rze nia za k³a do we go fun du szu œwiad czeñ
so cjal nych spo czy wa na pra co daw cach pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ w for mie je dno stek
bu d¿e to wych bez wzglê du na li cz bê za tru dnia nych pra co wni ków. Dzia ³al noœæ so cjal na
oz na cza m.in. us ³u gi œwiad czo ne przez pra co daw ców na rzecz ró¿ nych form wy po czyn -
ku, dzia ³al no œci spor to wo-rekreacyjnej, udzie la nie po mo cy materialno-rzeczowej lub
fi nan so wej, a tak ¿e zwro t nej i bez zwrot nej po mo cy na ce le mie sz ka nio we.

Dla fun kcjo na riu szy S³u¿ by Wiê zien nej œwiad cze nia o po do b nym cha rak te rze zo -
sta ³y okreœ lo ne w usta wie z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o S³u¿ bie Wiê zien nej i obe jmu j¹:

– zwrot ko sz tów prze jaz du œrod ka mi pub li cz ne go trans por tu zbio ro we go do je d nej
z ob ra nych przez sie bie miej sco wo œci w kra ju i z po wro tem raz w ro ku dla fun kcjo --
na riu sza i cz³on ków je go ro dzi ny,
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– do p³a tê do wy po czyn ku w wy so ko œci 35% naj ni¿ sze go upo sa ¿e nia za sa dni cze go
w S³u¿ bie Wiê zien nej wg sta wek obo wi¹ zu j¹ cych w dniu wy p³a ty œwiad cze nia dla
fun kcjo na riu sza i cz³on ków je go ro dzi ny,

– mo¿ li woœæ przy zna nia bez zwrot nej za po mo gi pie niê¿ nej dla fun kcjo na riu sza, któ --
re go wa run ki by to we uleg ³y zna cz ne mu po gor sze niu, w szcze gól no œci w zwi¹z ku ze 
zda rze nia mi lo so wy mi, d³u go trwa ³¹ cho ro b¹ w³a s n¹ lub cz³on ka ro dzi ny oraz
œmier ci¹ cz³on ka ro dzi ny.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Sta ni s³aw Chmie lew ski
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Pa nie Mi ni strze!
W imie niu œro do wis ka pie lêg nia rek i po ³o¿ nych oraz swoim w³a s nym sta -

now czo sprze ci wiam siê zmia nom za war tym w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra
Zdro wia z dnia 6 lu te go 2012 r. w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia kon kur -
su na nie któ re sta no wis ka kie ro wni cze w pod mio cie le cz ni czym nie bê d¹ cym
przed siê bior c¹.

Jak zo sta ³em po in for mo wa ny, w obo wi¹ zu j¹ cym ak cie pra w nym zna laz -
³y siê prze pi sy, któ re nie by ³y uw zglê dnia ne przy pra cach nad pro jek tem. Nie -
zna ne s¹ po wo dy, dla któ rych usta wo daw ca zde cy do wa³ o roz sze rze niu
sk³a du ko mi sji kon kur so wej do sze œciu przed sta wi cie li przy wy bo rze na kie -
ro wni cze sta no wis ko pie lêg niar skie. Za sta na wia j¹ ce jest, ¿e je dno czeœ nie
zmniej szo no li cz bê przed sta wi cie li za k³a do wych or ga ni za cji zwi¹z ko wych do 
je d nej oso by. Co bar dzo wa¿ ne, wpro wa dzo ne zmia ny nie zna laz ³y siê
w uwa gach do pro jek tu, ani w re sor to wych, ani w spo ³e cz nych.

Pa nie Mi ni strze, za is t nia ³a sy tua cja jest bul wer su j¹ cym lek ce wa ¿e niem
gru py za wo do wej pie lêg nia rek i po ³o¿ nych. Zu pe³ nie bez ce lo we wy da j¹ siê
w tym œwiet le kon sul ta cje spo ³e cz ne, sko ro i tak wy pra co wy wa ne pod czas
nich wnios ki i su ge stie nie s¹ bra ne pod uwa gê! Za kra wa to na fik cjê, któ ra
w ogó le nie po win na mieæ miej sca! Kon sul ta cje nie ogra ni cza j¹ siê prze cie¿ do 
przed sta wie nia pla nów przed sta wi cie li w³a dzy, ale za k³a da j¹ tak ¿e wy s³u -
cha nie opi nii na ich te mat, ich mo dy fi ko wa nie i in for mo wa nie o osta te cz nej
de cyz ji.

Bar dzo pro szê Pa na Mi ni stra o po in for mo wa nie mnie:
— dla cze go na eta pie kon sul ta cji spo ³e cz nych pie lêg niar ki i po ³o¿ ne nie

by ³y in for mo wa ne o pla no wa nych za pi sach, któ re osta te cz nie zna laz ³y siê
w obo wi¹ zu j¹ cym ak cie pra w nym?

— z ja kich po wo dów zde cy do wa no siê na wpro wa dze nie ww. zmian?
— czy mi ni ster stwo za mie rza sko ry go waæ te za pi sy i uw zglê dniæ po stu la -

ty œro do wis ka?
W za is t nia ³ej sy tua cji je dy nym s³u sznym roz wi¹ za niem wy da je siê przy -

wró ce nie za pi sów roz po rz¹ dze nia w wer s ji, w ja kiej zo sta ³o ono prze s³a ne do
kon sul ta cji spo ³e cz nych.

Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.03.28

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go z³o ¿o ne

na 7. po sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r. (pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r.,
Nr BPS/043-07-224/12), w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia kon kur su na kie ro wni -
cze sta no wis ka pie lêg niar skie, przed k³a dam na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

W œwiet le prze pi sów §1 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 6 lu te go 2012 r.
w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia kon kur su na nie któ re sta no wis ka kie ro wni cze
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w pod mio cie le cz ni czym nie bê d¹ cym przed siê bior c¹ (Dz. U. z 2012 r., poz. Nr 182),
kon kur sy prze pro wa dza siê na sta no wis ka: kie ro wni ka, za stêp cy kie ro wni ka, w przy -
pad ku gdy kie ro wnik nie jest le ka rzem, or dy na to ra, na czel nej pie lêg niar ki lub prze ³o -
¿o nej pie lêg nia rek oraz pie lêg niar ki od dzia ³o wej.

Sk³a dy ko mi sji kon kur so wych na po szcze gól ne sta no wis ka okreœ la j¹ prze pi sy §10
roz po rz¹ dze nia. Wpro wa dzo ne w przed mio to wym roz po rz¹ dze niu zmia ny w sk³a dzie
ko mi sji kon kur so wej w sto sun ku do po prze d nio obo wi¹ zu j¹ ce go roz po rz¹ dze nia Mi ni -
stra Zdro wia i Opie ki Spo ³e cz nej z dnia 19 sier pnia 1998 r. w spra wie szcze gó ³o wych
za sad prze pro wa dza nia kon kur su na nie któ re sta no wis ka kie ro wni cze w pub li cz nych
za k³a dach opie ki zdro wot nej, sk³a du ko mi sji kon kur so wej oraz ra mo we go re gu la mi nu
prze pro wa dza nia kon kur su (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z póŸn. zm.) mia ³y na ce lu wzmoc -
nie nie ro li pod mio tu two rz¹ ce go da n¹ pla ców kê oraz jej kie ro wni ka w pro ce sie prze -
pro wa dza nia kon kur su na sta no wis ka kie ro wni cze. Dla te go te¿ roz po rz¹ dze niem
z dnia 6 lu te go 2012 r. do da no do sk³a dów ko mi sji kon kur so wych po wo ³y wa nych
w trak cie wy bo ru kan dy da tów na sta no wis ka or dy na to ra, na czel nej pie lêg niar ki, prze -
³o ¿o nej pie lêg nia rek oraz pie lêg niar ki od dzia ³o wej przed sta wi cie li kie ro wni ka pod mio -
tu le cz ni cze go w li cz bie od trzech do sze œciu. Je dno czeœ nie prag nê wy jaœ niæ, ¿e
dzia ³a nie zmie rza j¹ ce do zwiê k sze nia wp³y wu kie ro wni ka pod mio tu le cz ni cze go na
prze bieg pro ce su re kru ta cji wspó³ pra cu j¹ cej z nim bez po œre dnio kad ry kie ro wni czej
sta no wi wy pad ko w¹ roz wi¹ zañ za war tych w usta wie o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ re
zna cz¹ co pod no sz¹ po ziom bez po œre dniej od po wie dzial no œci po no szo nej przez dy rek -
to rów oraz pod mio ty two rz¹ ce pla ców ki ochro ny zdro wia za spra w ne fun kcjo no wa nie
pod mio tu le cz ni cze go dzia ³a j¹ ce go w for mie sp zoz.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e zwiê k sze nie ro li pod mio tów two rz¹ cych i kie ro wni -
ków pod mio tów le cz ni czych nie po wo du je w ¿a dnym wy pad ku eli mi na cji sa mo rz¹ du
pie lêg nia rek i po ³o¿ nych z po stê po wañ kon kur so wych. Przed sta wi cie le sa mo rz¹ du
ucze stni cz¹ bo wiem w pra cach ko mi sji pro wa dz¹ cych kon kur sy na czte ry z piê ciu sta -
no wisk ob jê tych t¹ pro ce du r¹ (w przy pad ku kon kur su na za stêp cê kie ro wni ka ds. me -
dy cz nych i or dy na to ra ma j¹ jak do tych czas po je d nym przed sta wi cie lu, w przy pad ku
kon kur su na na czel n¹ pie lêg niar kê i pie lêg niar kê od dzia ³o w¹ po trzech, w tym prze wo d-
ni cz¹ cych ko mi sji). Przed sta wi cie le sa mo rz¹ du nie ucze stni cz¹ je dy nie w po stê po wa -
niach na sta no wis ko kie ro wni ka pod mio tu le cz ni cze go. Je dnak ¿e kon kur sy na to
sta no wis ko do ty cz¹ – pod rz¹ da mi usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej – kie ro wni ków sa -
mo dziel nych pub li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej, któ rzy do tych czas nie by li
w ogó le ob jê ci pro ce du r¹ kon kur so w¹.

Ró wno czeœ nie in for mu jê, ¿e roz wi¹ za nia któ re osta te cz nie zna laz ³y siê w tre œci roz -
po rz¹ dze nia sta no wi¹ wy raz kom pro mi su po miê dzy zg³a sza ny mi w trak cie kon sul ta cji
ze wnê trz nych pro po zy cja mi zmie rza j¹ cy mi do ogra ni cze nia sk³a dów ko mi sji kon kur -
so wych tyl ko do przed sta wi cie li pod mio tów two rz¹ cych, a do tych czas obo wi¹ zu j¹ cym
roz wi¹ za niem gwa ran tu j¹ cym udzia³ dwóch sa mo rz¹ dów za wo dów me dy cz nych w pra -
cach ko mi sji. Opi sa ne po wy ¿ ej roz wi¹ za nia czy ni¹ ró w nie¿ w pe³ ni za doœæ usta wo wym
up ra wnie niom sa mo rz¹ du okreœ lo nym w art. 4 ust. 2 pkt 7 usta wy o sa mo rz¹ dzie pie -
lêg nia rek i po ³o¿ nych, któ ry sta no wi, ¿e do za dañ sa mo rz¹ du na le ¿y „prze wo dni cze nie
i ucze stni ctwo je go przed sta wi cie li w ko mi sjach kon kur so wych na kie ro wni cze sta no -
wis ka pie lêg niar skie lub po ³o¿ ni cze oraz na in ne sta no wis ka kie ro wni cze w pod mio -
tach le cz ni czych, o ile od rêb ne prze pi sy prze wi du j¹ ta ki obo wi¹ zek”.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ce za ry Rze mek
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Oœ wiad cze nie se na to rów Sta ni s³a wa Kar czew skie go, Mar ka Mar ty now skie go,
An drze ja Pa j¹ ka, Grze go rza Woj cie chow skie go, Ro ber ta Ma m¹ to wa,

An drze ja Ma tu sie wi cza, Hen ry ka Gór skie go, Krzy szto fa S³o nia,
Ja na Ma rii Jac kow skie go, Mi cha ³a Se we ryñ skie go, Prze mys ³a wa B³a sz czy ka,

Boh da na Pa sz kow skie go, Ja ni ny Sa ga tow skiej, Grze go rza Bie rec kie go,
Ka zi mie rza Ja wor skie go, Sta ni s³a wa Ko gu ta, W³a dy s³a wa Or ty la,
Ka zi mie rza Wia tra, Sta ni s³a wa Go ga cza, Wie s³a wa Do bkow skie go,

Wal de ma ra Kras ki, Grze go rza Cze le ja, Bea ty Go siew skiej, Do ro ty Czu dow skiej,
Je rze go Chró œci kow skie go, Hen ry ka Cio cha, Woj cie cha Skur kie wi cza,

Ali cji Za j¹c oraz Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Z wiel kim smut kiem i g³ê bo k¹ tros k¹ przy jmu je my wy ni ki prac nad te go -

ro cz nym bu d¿e tem pañ stwa. W re zul ta cie tych prac bu d¿et Kan ce la rii Se na tu 
jest naj mniej szy od lat. Usu niê to z nie go wiê k szoœæ œrod ków prze zna czo nych
na re a li za cjê tra dy cyj nej fun kcji Se na tu, ja k¹ jest wspar cie Po lo nii i Po la ków
za gra ni c¹. Po zo sta ³y je dy nie œrod ki nie zbê d ne do za koñ cze nia dzia ³al no œci
w tym za kre sie.

De cyz ja Se jmu, in spi ro wa na przez rz¹d ut wo rzo ny przez koa li cjê PO
i PSL, ude rza w nas wszy s t kich, w se na to rów obe c nej ka den cji, i jest od bie ra -
na po wsze chnie ja ko wstêp do lik wi da cji Se na tu. Nie uda ³o siê ob ro niæ po zy -
cji na szej Iz by. Osta t nie g³o so wa nie Se jmu roz wia ³o wszel kie w¹t pli wo œci,
nie do sz³o do kom pro mi su, któ ry na le ¿a ³o by ra czej na zwaæ po ³o wi cz n¹ po ra¿ -
k¹ w od ró¿ nie niu od po ra¿ ki ca³ ko wi tej, ja ka w re zul ta cie ma miej sce.

Na st¹ pi ³o zja wis ko nie spo ty ka ne w kra jach de mo kra ty cz nych o ugrun to -
wa nym par la men ta ryz mie i ra cjo nal nie fun kcjo nu j¹ cych eli tach. Oto rz¹d
sk³o ni³ iz bê ni¿ sz¹ do te go, by zwró ci ³a siê prze ciw ko iz bie wy ¿ szej. Rz¹d wy -
ci¹ g n¹³ rê kê po nie zna cz¹ ce w ska li ca ³e go bu d¿e tu pañ stwa œrod ki wy ko rzy -
sty wa ne do re a li za cji tra dy cyj nej fun kcji Se na tu. Ten za mach rz¹d
uza sa dnia³ ar gu men ta mi kon sty tu cyj ny mi, któ re ni gdy do t¹d nie by ³y u¿y -
wa ne w ta kim kon tek œ cie i o któ rych siê za po mi na, je œ li cho dzi na przy k³ad
o opie kê Kan ce la rii Pre zy den ta nad za byt ka mi Kra ko wa. Wszys cy wie my, ¿e
mi ni stro wi spraw za gra ni cz nych te pie ni¹ dze nie s¹ po trzeb ne. Mi n i s ter
spraw za gra ni cz nych nie od czu je te go przy spo rze nia, któ re Plat for ma Oby -
wa tel ska za fun do wa ³a mu ko sz tem Se na tu. Tu nie cho dzi ³o wca le o zwiê k -
sze nie œrod ków rz¹ du czy re sor tu. Tu cho dzi ³o o to, by oso by za jmu j¹ ce
naj wy ¿ sze sta no wis ka pañ stwo we – pre mier i mi n i s ter spraw za gra ni cz nych
– mog ³y w spo sób od czu wal ny dla par la men ta rzy stów oka zaæ swo j¹ nie chêæ
wo bec je d nej z izb par la men tu i jej lek ce wa ¿e nie. Po dwu dzie stu la tach sku -
te cz ne go, w pe³ ni ak cep to wa ne go i chwa lo ne go przez za in te re so wa nych
spra wo wa nia za szczyt nej fun kcji opie ku na Po lo nii i Po la ków mie sz ka j¹ cych
za gra ni c¹ Se nat zo sta je po zba wio ny tej is tot nej pre ro ga ty wy.

Jak ¿e szy der czy w ta kiej sy tua cji sta je siê fakt, ¿e w gma chu, w któ rym
pra cu je my, dwie z czte rech na szych ko mi syj nych sal no sz¹ imio na lu dzi, któ rzy
za s³u ¿y li siê spra wom po lo nij nym, czy li twór cy Œwiat po lu, mar sza³ ka Ra cz kie -
wi cza, i twór cy Wspól no ty Pol skiej, mar sza³ ka Stel ma chow skie go. Umie liœ my
usza no waæ ich imio na, pa miêæ, ale nie po tra fi liœ my ob ro niæ ich do rob ku.

Plat for ma Oby wa tel ska wej dzie do hi sto rii pol skie go par la men ta ryz mu
ja ko par tia po de jmu j¹ ca dzia ³a nia ude rza j¹ ce w fun da men ty de mo kra cji
przed sta wi ciel skiej. Iro nia lo su spra wi ³a, ¿e in spi ra to ra mi i or ga ni za to ra mi
tych dzia ³añ s¹ by li se na to ro wie: Do n ald Tusk i Ra dos ³aw Si kor ski. Dla obu
za sia da nie w Se na cie by ³o no bi li tu j¹ ce. Dla obu by³ to wstêp, etap nie zbê d ny
do dal szej ka rie ry po li ty cz nej.

Bu d¿et zo sta³ ju¿ uchwa lo ny, lecz trze ba daæ œwia de ctwo. Sprze ciw ze
stro ny Se na tu i je go mar sza³ ka bê dzie mia³ zna cze nie ju¿ tyl ko sym bo li cz ne,
ale brak ta kie go sprze ci wu – zna cze nie sym pto ma ty cz ne.

Pa nie Mar sza³ ku – to oœ wiad cze nie kie ru je my do pa na mar sza³ ka – de -
cyz jê w tym za kre sie na le ¿y pod j¹æ nie zw³o cz nie. A gdy bê dzie pan ana li zo -
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wa³ sy tua cjê, pro szê pa miê taæ, ¿e by li ta cy, któ rzy bro ni li Se na tu w tym
za kre sie. Po s³o wie Pra wa i Spra wied li wo œci g³o so wa li za za cho wa niem œrod -
ków po lo nij nych w na szej Iz bie. Pro szê wzi¹æ pod uwa gê ró w nie¿ fakt, ¿e
rz¹d Pra wa i Spra wied li wo œci z pre mie rem Ja ro s³a wem Ka czyñ skim, któ ry
prze jmie w³a dzê po upad ku koa li cji PO-PSL, na tych miast do pro wa dzi do od no -
wie nia pa tro na tu Se na tu nad Po lo ni¹ i Po la ka mi mie sz ka j¹ cy mi za gra ni c¹.

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 ma ja 2012 r.

Sz.P.
Sta ni s³aw Kar czew ski
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na Pa na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne wspól nie z gru p¹ se na to rów na 7. po -
sie dze niu Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 ro ku w spra wie usu niê cia z bu d¿e tu Kan -
ce la rii Se na tu wiê k szo œci œrod ków prze zna czo nych na rzecz Po lo nii i Po la ków za
gra ni c¹, up rzej mie in for mu jê, ¿e kwe stie po ru sza ne przez Pañ stwa bê d¹ oma wia ne na
naj bli¿ szym po sie dze niu Se na tu w dniach 30 i 31 ma ja 2012 ro ku.

Na po sie dze niu tym prze wi dzia na jest bo wiem, wie lo kro t nie prze k³a da na, in for ma -
cja Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go na te mat spra wo wa nia
opie ki nad Po lo ni¹ i Po la ka mi mie sz ka j¹ cy mi po za gra ni ca mi kra ju.

Bog dan Bo ru se wicz
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Sta ni s³aw Kar czew ski
Ma rek Mar ty now ski
An drzej Pa j¹k
Grze gorz Woj cie chow ski
Ro b ert Ma m¹ tow
An drzej Ma tu sie wicz
Hen ryk Gór ski
Krzy sztof S³oñ
Jan Ma ria Jac kow ski
Mi cha³ Se we ryñ ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk
Boh dan Pa sz kow ski
Ja ni na Sa ga tow ska
Grze gorz Bie rec ki
Ka zi mierz Ja wor ski

Sta ni s³aw Ko gut
W³a dy s³aw Or tyl
Ka zi mierz Wiatr
Sta ni s³aw Go gacz
Wie s³aw Do bkow ski
Wal de mar Kras ka
Grze gorz Cze lej
Bea ta Go siew ska
Do ro ta Czu dow ska
Je rzy Chró œci kow ski
Hen ryk Cioch
Woj ciech Skur kie wicz
Ali cja Za j¹c
Ma ciej Kli ma



Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Zgo d nie z art. 5 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty
szko ³a mo ¿e dzia ³aæ al bo ja ko szko ³a pub li cz na, al bo ja ko szko ³a nie pub li cz -
na. W ko lej nym ustê pie wy mie nio ne go ar ty ku ³u wska za no pod mio ty, któ re
mo g¹ za k³a daæ i pro wa dziæ szko ³ê – co do za sa dy s¹ to: je dno stki sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go, oso by pra w ne, oso by fi zy cz ne. Prze pi sy oœ wia to we za strze ga -
j¹ nad to, ¿e je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go mo g¹ za k³a daæ i pro wa dziæ
wy ³¹ cz nie szko ³y pub li cz ne. Opi sa ne za sa dy ma j¹ za sto so wa nie tak ¿e wo -
bec in nych pla có wek za li cza nych do sy s te mu oœ wia ty. Bio r¹c to pod uwa gê,
na le ¿y stwier dziæ, ¿e przy jê te roz wi¹ za nia opie ra j¹ siê na dy cho to mi cz nym
po dzia le szkó³ i pla có wek na pub li cz ne i nie pub li cz ne, w za le¿ no œci od ro dza -
ju pod mio tu pro wa dz¹ ce go.

Nie mniej je dnak sty kam siê z pre zen to wa n¹ przez stro nê sa mo rz¹ do w¹
opi ni¹, z któ rej mo¿ na wy wnios ko waæ, ¿e is t nie je po trze ba wy pra co wa nia
roz wi¹ za nia po œre dnie go. Jak s¹ dzê, po stu lat ten mo ¿e mieæ zwi¹ zek z na si -
la j¹ cym siê pro ble mem fi nan so wa nia dzia ³al no œci oœ wia to wej. U pod ³o ¿a te -
go pro ble mu le ¿y wie le przy czyn, jak choæ by ni¿ de mo gra fi cz ny czy
ogra ni cze nie ilo œci wp³y wów fi nan so wych do bu d¿e tów sa mo rz¹ dów. W kon -
sek wen cji ob ser wo waæ mo ¿e my co raz po wsze chniej zja wis ko za my ka nia lub 
prze kszta³ ca nia szkó³. St¹d trud no siê dzi wiæ za bie gom w³adz sa mo rz¹ do -
wych, któ re ma j¹ na ce lu utrzy ma nie stop nia re a li za cji za dañ oœ wia to wych
na obe c nym po zio mie.

Naj o gól niej rzecz uj mu j¹c, pro po no wa ne przez sa mo rz¹ dy roz wi¹ za nie
zmie rza do te go, aby na grun cie przy wo ³a nej usta wy umo¿ li wiæ two rze nie
pod mio tów mie sza nych. W pod mio tach tych z je d nej stro ny ucze stni czy ³a by
stro na sa mo rz¹ do wa, a z dru giej – pod miot lub pod mio ty pry wat ne (na przy -
k³ad fun da cja lub sto wa rzy sze nie), któ rych sta tu to w¹ dzia ³al no œci¹ jest two -
rze nie wa run ków dla roz wo ju edu ka cji oraz jej pro wa dze nie.

Roz wi¹ za nie to z pe w no œci¹ s³u ¿y ³o by roz wo jo wi edu ka cji, dla te go te¿
pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia zmian w opi -
sa nym kszta³ cie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.03.28

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ry szar da An to nie go Kno sa li –

(BPS/043-07-226/12) – w spra wie no we li za cji usta wy o sy s te mie oœ wia ty up rzej mie
wy jaœ niam.

Zgo d nie z art. 5 ust. 3 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go mo g¹ za -
k³a daæ i pro wa dziæ je dy nie szko ³y i pla ców ki pub li cz ne. Je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial -
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ne go, ja ko pod mio ty pra wa pub li cz ne go, wy ko nu j¹ za da nia w in te re sie ca ³ej lo kal nej
wspól no ty sa mo rz¹ do wej, a nie w in te re sie ja kiej kol wiek gru py osób pry wat nych.

Prze pis art. 5 ust. 3 usta wy o sy s te mie oœ wia ty nie wy klu cza je dnak wspó³ dzia ³a nia
sa mo rz¹ dów gmin nych ze sto wa rzy sze nia mi i fun da cja mi. Zgo d nie z art. 9 ust. 1 usta -
wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póŸn. zm.) w ce lu wy ko ny wa nia za dañ gmi na mo ¿e two rzyæ je dno stki or ga ni za cyj ne,
a tak ¿e za wie raæ umo wy z in ny mi pod mio ta mi, w tym z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi.
Ró w nie¿ usta wa o sy s te mie oœ wia ty nie wy klu cza wspó³ pra cy je dno stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi w wy ko ny wa niu za dañ oœ wia to wych –
a wrêcz prze ci w nie, jej prze pi sy zo bo wi¹ zu j¹ je dno stki sa mo rz¹ du do ta kiej wspó³ pra -
cy. Zgo d nie z art. 2a usta wy sy s tem oœ wia ty jest wspie ra ny przez or ga ni za cje po za -
rz¹ do we, w tym or ga ni za cje har cer skie, a tak ¿e oso by pra w ne pro wa dz¹ ce sta tu to w¹
dzia ³al noœæ w za kre sie oœ wia ty i wy cho wa nia, na to miast or ga ny ad mi ni stra cji pub li cz -
nej pro wa dz¹ ce szko ³y i pla ców ki wspó³ dzia ³a j¹ z ty mi pod mio ta mi. Ró w nie¿ na pod -
sta wie art. 56 usta wy o sy s te mie oœ wia ty, w szko le lub pla ców ce mo g¹ dzia ³aæ
sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje (z wy j¹t kiem par tii i or ga ni za cji po li ty cz nych), któ rych ce -
lem sta tu to wym jest dzia ³al noœæ wy cho waw cza al bo roz sze rze nie i wzbo ga ce nie dzia ³al -
no œci dy dak ty cz nej, wy cho waw czej i opie kuñ czej szko ³y lub pla ców ki.

Na to miast na mo cy art. 5 ust. 5g cy to wa nej usta wy je dno stka sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go, bê d¹ ca or ga nem pro wa dz¹ cym szko ³ê li cz¹ c¹ nie wiê cej ni¿ 70 u cz niów, na
pod sta wie uchwa ³y or ga nu sta no wi¹ ce go tej je dno stki oraz po uzy s ka niu po zy ty wnej
opi nii or ga nu spra wu j¹ ce go nad zór pe da go gi cz ny, mo ¿e prze ka zaæ w dro dze umo wy,
oso bie pra w nej nie bê d¹ cej je dno stk¹ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go lub oso bie fi zy cz nej,
pro wa dze nie szko ³y.

Na le ¿y przy tym zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e zgo d nie z art. 83a ust. 1 usta wy o sy s te -
mie oœ wia ty pro wa dze nie szko ³y, pla ców ki, ze spo ³u oraz in nej for my wy cho wa nia
przed szkol ne go nie jest dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹. Sa mo rz¹d mo ¿e wspó³ pra co waæ ze
sto wa rzy sze niem lub fun da cj¹ w ob sza rze re a li za cji dzia ³añ edu ka cyj nych, ale pra wo
oœ wia to we nie do pu sz cza mo¿ li wo œci wspól ne go pro wa dze nia szko ³y lub pla ców ki.
Kom pe ten cje nad zor cze or ga nu pro wa dz¹ ce go wo bec szko ³y lub pla ców ki okreœ lo ne
zo sta ³y w art. 34a usta wy o sy s te mie oœ wia ty. W wy ni ku re for my sa mo rz¹ do wej ukoñ -
czo nej w 1999 r. pañ stwo prze ka za ³o obo wi¹ zek pro wa dze nia szkó³ i pla có wek pub li cz -
nych sa mo rz¹ dom, któ re s¹ od po wie dzial ne za re a li za cjê za dañ oœ wia to wych na swoim 
ob sza rze.

Pla ców ki nie pub li cz ne mo g¹ byæ za k³a da ne lub pro wa dzo ne, zgo d nie z art. 82
ust. 1 usta wy o sy s te mie oœ wia ty przez oso by pra w ne lub fi zy cz ne po uzy s ka niu wpi su
do ewi den cji pro wa dzo nej przez je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Obo wi¹ zek za pe w- 
nie nia do stêp no œci do oœ wia ty pub li cz nej spo czy wa bez po œre dnio na je dno stkach sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go. Mo¿ li woœæ za ³o ¿e nia szko ³y lub pla ców ki pub li cz nej przez oso -
bê fi zy cz n¹ lub oso bê pra w n¹ nie bê d¹ c¹ je dno stk¹ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go ma
s³u ¿yæ po pra wie wa run ków kszta³ ce nia, a tak ¿e ko rzy stnie uzu pe³ niaæ sieæ szkó³ pub li cz -
nych. Nie mo ¿e je dnak ca³ ko wi cie ich za stê po waæ, po nie wa¿ na ru sza ³o by to art. 70
ust. 2 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ry gwa ran tu je bez p³at n¹ na u kê
w szko ³ach pub li cz nych, oraz art. 70 ust. 4 Kon sty tu cji zo bo wi¹ zu j¹ cy w³a dze pub li cz -
ne do za pe wnie nia oby wa te lom po wsze chne go i ró w ne go do stê pu do wy kszta³ ce nia.

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej nie pla nu je w naj bli¿ szym cza sie przy go to wa nia
pro jek tu no we li za cji usta wy o sy s te mie oœ wia ty we wska za nym przez Pa na za kre sie.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Mi ro s³aw Sie la tyc ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Otrzy ma ³em syg na³, z któ re go wy ni ka, ¿e prze pi sy usta wy z dnia 23 li s -
to pa da 2003 r. o œwiad cze niach ro dzin nych nie gwa ran tu j¹ – w nie któ rych
przy pad kach – za bez pie cze nia ma te rial ne go od po wia da j¹ ce go re al nym po -
trze bom osób up ra wnio nych. Dzie je siê tak cho cia¿ by w sy tua cji, gdy pe³ no -
let nie dziec ko re zyg nu je z za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej, aby
spra wo waæ opie kê nad dwoj giem nie pe³ no spra wnych ro dzi ców. Oso ba ta ka
uzy s ku je tym sa mym œwiad cze nie pie lêg na cyj ne w wy so ko œci 520 z³ mie siê cz - 
nie z ty tu ³u opie ki nad je d nym cz³on kiem ro dzi ny. Obo wi¹ zu j¹ ce ak tu al nie
prze pi sy prze wi du j¹, i¿ nie mo ¿e ona w ta kich oko li cz no œciach po bie raæ
dwóch œwiad czeñ pie lêg na cyj nych – w tym kon kret nym przy pad ku z ty tu ³u
opie ki nad nie pe³ no spra wny mi oj cem i mat k¹. Prze s¹ dza o tym art. 17 ust. 5
pkt 4 wspo mnia nej usta wy, zgo d nie z któ rym œwiad cze nie pie lêg na cyj ne nie
przy s³u gu je, je œ li „oso ba w ro dzi nie ma usta lo ne pra wo do do dat ku do za -
si³ ku ro dzin ne go (...) al bo do œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go na tê lub in n¹ oso -
bê w ro dzi nie lub po za ro dzi n¹”.

Przed sta wio ny pro b lem zo sta³ zg³o szo ny przez oso by od wie dza j¹ ce mo je
biu ro se na tor skie. Jak pod kreœ la j¹ za in te re so wa ni, ogra ni cze nie pra wa do
otrzy ma nia do dat ko wych œrod ków tak ¿e w zwi¹z ku z ko nie cz no œci¹ opie ki
nad dru gim ro dzi cem w sy tua cji, kie dy to fak ty cz nie na opie ku nie ci¹ ¿y obo -
wi¹ zek za jmo wa nia siê ca ³ym do mem, pro wa dzi do sy tua cji, ¿e oso by te sta -
j¹ wo bec pro ble mu bra ku œrod ków do go d ne go ¿y cia. Za sto so wa nie
wspo mnia ne go prze pi su w tym przy pad ku po strze ga ne jest za tem ja ko za -
bieg nie u za sa dnio ny i nie spra wied li wy.

Pro szê za tem o pod jê cie w³a œci wych kro ków le gis la cyj nych w ce lu ob jê cia 
szcze gól n¹ ochro n¹ i wspar ciem wszy s t kich osób, któ re zna laz ³y siê w opi sa -
nej sy tua cji. Za sa dne mo ¿e byæ na przy k³ad wy ³¹ cze nie sto so wa nia w ta kim
przy pad ku art. 17 ust. 5 pkt 4 przy ta cza nej usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie z dnia 19 mar ca 2012 r., do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o -

¿o ne go przez se na to ra Ry szar da Kno sa lê pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w spra wie
prze pi sów usta wy z dnia 23 li s to pa da 2003 r. o œwiad cze niach ro dzin nych, up rzej mie
in for mu jê.

Zgo d nie z art. 17 ust. 1 usta wy z dnia 28 li s to pa da 2003 r. o œwiad cze niach ro dzin -
nych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), œwiad cze nie pie lêg na cyj ne przy s³u gu je oso -
bom, na któ rych ci¹ ¿y obo wi¹ zek ali men ta cyj ny, któ re re zyg nu j¹ lub nie po de jmu j¹
za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej w zwi¹z ku z ko nie cz no œci¹ opie ki nad dziec -
kiem le gi ty mu j¹ cym siê orze cze niem o nie pe³ no spra wno œci ³¹ cz nie ze wska za nia mi:
ko nie cz no œci sta ³ej lub d³u go trwa ³ej opie ki lub po mo cy in nej oso by w zwi¹z ku ze zna cz -
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nie ogra ni czo n¹ mo¿ li wo œci¹ sa mo dziel nej eg zy sten cji oraz ko nie cz no œci sta ³e go
wspó³ u dzia ³u na co dzieñ opie ku na dziec ka w pro ce sie je go le cze nia, re ha bi li ta cji
i edu ka cji, al bo orze cze niem o zna cz nym stop niu nie pe³ no spra wno œci. Oso ba mi ob -
ci¹ ¿o ny mi obo wi¹z kiem ali men ta cyj nym, zgo d nie z art. 128 usta wy z dnia 25 lu te go
1964 r. Ko deks ro dzin ny i opie kuñ czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.), s¹ w szcze gól -
no œci kre wni w li nii pro stej oraz ro dzeñ stwo.

Is to t¹ œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go jest czê œ cio we zre kom pen so wa nie opie ku no wi
oso by nie pe³ no spra wnej fak tu re zyg na cji z za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej
w ce lu spra wo wa nia opie ki nad nie pe³ no spra wnym cz³on kiem ro dzi ny. Nie za le¿ nie od
li cz by osób nie pe³ no spra wnych nad któ ry mi ktoœ de kla ru je spra wo wa nie opie ki, z za -
trud nie nia lub pra cy za rob ko wej mo ¿e zre zyg no waæ tyl ko raz i w zwi¹z ku z tym fak tem
jest przy zna wa ne œwiad cze nie pie lêg na cyj ne, a nie w zwi¹z ku z li cz b¹ osób znaj du -
j¹ cych siê pod opie k¹ oso by ubie ga j¹ cej siê o œwiad cze nie pie lêg na cyj ne.

Nie pla nu je siê wpro wa dze nia mo¿ li wo œci otrzy my wa nia przez je d n¹ oso bê wiê cej
ni¿ je d ne go œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e bê d¹ ca kon sek wen cj¹ opi sa ne go wy ¿ ej ce lu
œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go, re gu la cja, zgo d nie z któ r¹ je d na oso ba mo ¿e po bie raæ
tyl ko je d no œwiad cze nie pie lêg na cyj ne, za war ta jest w art. 17 ust. 5 pkt 1a, a nie w art.
17 ust. 5 pkt 4 usta wy o œwiad cze niach ro dzin nych.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Bu cior
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Z nie skry wa nym za nie po ko je niem œle dzê in for ma cje o po wol nym prze -
bie gu prac zwi¹ za nych z bu do w¹ zbior ni ka re ten cyj ne go Ra ci bórz Dol ny
(w tym miê dzy in ny mi wnios ki p³y n¹ ce z kon tro li NIK w tym za kre sie). Zbior -
nik ten w za ³o ¿e niu od gry waæ ma klu czo w¹ ro lê w sy s te mie za bez pie cze nia
prze ciw po wo dzio we go ob sza rów po ³o ¿o nych wzd³u¿ gór nej Odry i jej do rze -
cza.

Od osta t niej po wo dzi nie wie le zro bio no w ce lu mo der ni za cji i bu do wy do -
dat ko wych za bez pie czeñ prze ciw po wo dzio wych w ob rê bie tak zwa ne go pol -
de ru „¯e laz na”. Pol der ten le ¿y w bez po œre dnim s¹ sie dz twie miej sco wo œci,
w któ rej mie sz kam. Brak od po wie d nich za bez pie czeñ (na przy k³ad wa ³ów
prze ciw po wo dzio wych) po wo du je, ¿e wo da wy pe³ nia j¹ ca pol der za ta pia ró w -
nie¿ miej sco wo œci po ³o ¿o ne w je go s¹ sie dz twie. Ob ser wu j¹c obe c ny stan za a -
wan so wa nia prac, ja ko dwu kro t ny po wo dzia nin mo gê w pe³ ni po dzie liæ
oba wy spo ³e cz no œci lo kal nej, ¿e w przy pad ku spo dzie wa ne go wios n¹ pod -
wy¿ sze nia sta nu wód na rze ce Odrze wy pad ki mo g¹ po to czyæ siê wed le czar -
ne go sce na riu sza, tak jak wie lo kro t nie mia ³o to ju¿ miej sce.

Bio r¹c to pod uwa gê, pro szê o przed sta wie nie har mo no gra mu prac
zwi¹ za nych z od da niem do u¿y t ko wa nia zbior ni ka w Ra ci bo rzu oraz mo der -
ni za cji i roz bu do wy in fra struk tu ry prze ciw po wo dzio wej w ob rê bie pol de ru
„¯e laz na”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ry szar da Kno sa li, w spra wie bu do wy 
zbior ni ka re ten cyj ne go Ra ci bórz Dol ny oraz do dat ko wych za bez pie czeñ prze ciw po wo -
dzio wych w ob rê bie tzw. pol de ru „¯e laz na” po ni ¿ej prze ka zu jê sto so wne in for ma cje.

Od no sz¹c siê do za ga dnie nia roz bu do wy in fra struk tu ry prze ciw po wo dzio wej w ob -
rê bie pol de ru „¯e laz na” in for mu jê, ¿e ak tu al nie trwa j¹ pra ce pro jek to we, zle ca ne przez
w³a dze mia sta Opo le i koor dy no wa ne przez wo je wo dê opol skie go, zmie rza j¹ ce do wy bo -
ru op ty mal ne go wa rian tu za bez pie cze nia mia sta przed po wo dzi¹. Etap III prac obe j-
mu je ochro n¹ od ci nek do li ny Odry od ul. Wroc ³aw skiej w Opo lu do ja zu Chró œci ce
(w tym ró w nie¿ wsie S³a wi ce i ¯e laz na).

W ra mach pro wa dzo nych dzia ³añ, w dniu 2 lu te go br. w Opo lu, mia ³o miej sce spot -
ka nie zor ga ni zo wa ne przez wo je wo dê opol skie go. Je go pod sta wo wym ce lem by ³o omó -
wie nie kwe stii do ty cz¹ cej ko or dy na cji ww. dzia ³añ. Pre zen to wa ne by ³y wstêp ne
kon cep cje bu do wy ob wa ³o wañ. Je den z oma wia nych wa rian tów do ty czy³ kon cep cji
mo der ni za cji pol de ru „¯e laz na” w wer s ji ak cep to wa nej przez mie sz kañ ców S³a wic i ̄ e -
laz nej (wer s ja na pod sta wie pro jek tu Sta ni s³a wa Sta ni szew skie go).

Wy bór naj ko rzy stniej sze go wa rian tu ochro ny przed po wo dzi¹ na przed mio to wym
od cin ku do li ny Odry zo sta nie do ko na ny na pod sta wie ob li czeñ hyd rau li cz nych, któ re
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zo sta n¹ prze pro wa dzo ne dla oma wia nych na wspomnianej na ra dzie wstêp nych kon -
cep cji do ty cz¹ cych za bez pie cze nia przed po wo dzi¹.

Od no sz¹c siê do kwe stii har mo no gra mu prac zwi¹ za nych z od da niem do u¿y t ko -
wa nia zbior ni ka w Ra ci bo rzu zgo d nie z pro to ko ³em z Ko mi te tu Ste ru j¹ ce go „Pro jek tu
Ochro ny Prze ciw po wo dzio wej w do rze czu rze ki Odry” (tj. cia ³a nad zo ru j¹ ce go re a li za cjê 
Pro jek tu) z dnia 8 mar ca br., na le ¿y stwier dziæ, i¿:

– ze wzglê du na zmia nê mon ta ¿u fi nan so we go Pro jek tu Ochro ny Prze ciw po wo dzio --
wej w do rze czu rze ki Odry, któ re go je d nym z ele men tów jest bu do wa zbior ni ka
w Ra ci bo rzu, za ktua li zo wa ny har mo no gram re a li za cji tej in we sty cji po wi nien zo --
staæ przed sta wio ny do ak cep ta cji na po sie dze niu Ko mi te tu Ste ru j¹ ce go Pro jek tu;

– w chwi li obe c nej sza cun ko wo mo¿ na za ³o ¿yæ, i¿ bu do wa zbior ni ka Ra ci bórz po win --
na zo staæ zrea li zo wa na w okre sie ok. 3,5 –4 lat w za le¿ no œci od ter mi nu pod pi sa nia
kon trak tu na je go re a li za cjê i sku te cz no œci wy bra ne go wy ko naw cy ro bót. Tym sa --
mym ak tu al nie sza co wa nym ter mi nem za koñ cze nia prac i roz li cze nia Pro jek tu
jest 2017 r., a roz po czê cie prac bu dow la nych po win no siê roz po cz¹æ naj póŸ niej na
prze ³o mie 2013/2014 ro ku;

– kon ty nuo wa ny jest pro ces prze sied leñ, któ ry praw do po dob nie za koñ czy siê w bie --
¿¹ cym ro ku (naj póŸ niej we wrzeœ niu) oraz przy go to wa nia do bu do wy No wej Wsi.

Wy ra ¿am prze ko na nie, i¿ przed sta wio ne wy jaœ nie nia sta no wi¹ sa tys fak cjo nu j¹ c¹
od po wiedŸ na py ta nia za war te w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez pa na se na to ra Ry szar -
da Kno sa lê.

z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Jak wy ni ka z ko mu ni ka tu opub li ko wa ne go w dniu 27 lu te go 2012 r. na
stro nie in ter ne to wej Ko mi sji Eu ro pej skiej, „Pol ska wci¹¿ nie do sto so wa ³a
swoich prze pi sów do pra wo daw stwa unij ne go w za kre sie ochro ny wo dy,
w tym mo ni to ro wa nia jej ja ko œci”. W zwi¹z ku z tym w³a dze unij ne wy sto so -
wa ³y pod na szym ad re sem do dat ko w¹ uza sa dnio n¹ opi niê.

Za u wa ¿yæ wy pa da, ¿e nie jest to pier wsza in ter wen cja w tym ob sza rze,
ja ka zo sta ³a pod jê ta przez w³a dze unij ne. Pol ska otrzy ma ³a ju¿ bo wiem dwa
for mal ne wez wa nia do usu niê cia nie zgo d no œci – w 2008 r. i w 2010 r. Mi mo
po de jmo wa nych prób re for mo wa nia pra wo daw stwa kra jo we go, w na szym
kra ju na dal nie im ple men to wa no w spo sób w³a œci wy prze pi sów dy rek ty wy
2000/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 23 paŸ dzier ni ka
2000 r. usta na wia j¹ cej ra my wspól no to we go dzia ³a nia w dzie dzi nie po li ty ki
wo dnej (zwa nej ró w nie¿ ra mo w¹ dy rek ty w¹ wo dn¹).

Pro szê za tem Pa na Mi ni stra o in for ma cjê, czy w naj bli¿ szym cza sie mi ni -
ster stwo wi dzi mo¿ li woœæ pod jê cia sto so wnych dzia ³añ le gis la cyj nych w ce lu
wy e li mi no wa nia stwier dzo nych uchy bieñ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ry szar da Kno sa li znak: BPS-043-

-07-228/12 z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r.,
w spra wie trans po zy cji do pra wa pol skie go dy rek ty wy 2000/60/WE Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy z dnia 23 paŸ dzier ni ka 2000 r. usta na wia j¹ cej ra my wspól no to we go
dzia ³a nia w dzie dzi nie po li ty ki wo dnej (zwa n¹ da lej „Ra mo w¹ Dy rek ty w¹ Wo dn¹”),
udzie lam na stê pu j¹ cych in for ma cji.

Po stê po wa nie w spra wie nie pra wid ³o wej trans po zy cji Ra mo wej Dy rek ty wy Wo dnej
to czy siê od 26 czer wca 2008 r., gdy Ko mi sja Eu ro pej ska wy sto so wa ³a wo bec Pol ski za -
rzu ty for mal ne. Pod jê te przez Pol skê dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu za pe wnie nie pe³ nej i pra -
wid ³o wej trans po zy cji dy rek ty wy oka za ³y siê nie wy star cza j¹ ce, wo bec cze go 24 czer wca 
2010 r. Ko mi sja Eu ro pej ska skie ro wa ³a do Rz¹ du RP uza sa dnio n¹ opi niê. Uchwa le nie
usta wy z dnia 5 sty cz nia 2011 r. o zmia nie usta wy – Pra wo wo dne oraz nie któ rych in -
nych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz wy da nie roz po rz¹ dzeñ Mi ni stra Œro do wis ka:

1) z dnia 9 li s to pa da 2011 r. w spra wie kla sy fi ka cji sta nu eko lo gi cz ne go, po ten cja ³u
eko lo gi cz ne go i sta nu che mi cz ne go je dno li tych czê œci wód po wie rzchnio wych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1549),

2) z dnia 9 li s to pa da 2011 r. w spra wie spo so bu kla sy fi ka cji sta nu je dno li tych czê œci
wód po wie rzchnio wych oraz œro do wis ko wych norm ja ko œci dla sub stan cji prio ry --
te to wych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) – „roz po rz¹ dze nie de fi ni cyj ne”,
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3) z dnia 15 li s to pa da 2011 r. w spra wie form i spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu je d-
no li tych czê œci wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) –
„roz po rz¹ dze nie mo ni to rin go we” – mia ³y na ce lu osta te cz nie do pro wa dziæ do zgo d --
no œci pra wa kra jo we go z unij nym.

Ko mi sja Eu ro pej ska w dniu 27 lu te go 2012 r. prze s³a ³a do w³adz pol skich do dat ko -
w¹ uza sa dnio n¹ opi niê. W opi nii tej przed sta wi ³a no we za strze ¿e nia do roz po rz¹ dze nia
Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 15 li s to pa da 2011 r. w spra wie form i spo so bu pro wa dze -
nia mo ni to rin gu je dno li tych czê œci wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych i za rzu ci ³a
Pol sce:

1) nie pra wid ³o w¹ trans po zy cjê art. 8 ust. 1 i 2 oraz za ³¹ cz ni ka V pkt 1.1 dy rek ty wy
przez brak wpi sa nia szcze gó ³o wych wy ma gañ do ty cz¹ cych wa run ków mor fo lo gi cz-
 nych dla mo ni to rin gu dia gno sty cz ne go i ope ra cyj ne go;

2) nie pra wid ³o w¹ trans po zy cjê art. 8 ust. 1 i 2 oraz za ³¹ cz ni ka V pkt 1.1 i 1.3 dy rek ty --
wy przez brak wpi sa nia wy mo gu mo ni to rin gu ichtio fau ny oraz ob jê cia mo ni to rin --
giem dia gno sty cz nym i ope ra cyj nym ci¹g ³o œci rzek dla sil nie zmie nio nych czê œci
wód bê d¹ cych zbior ni ka mi za po ro wy mi.

Mi n i s ter Œro do wis ka, wraz z G³ó wnym In spek to rem Ochro ny Œro do wis ka, w od po -
wie dzi na uza sa dnio n¹ opi niê przed sta wi³ sta no wis ko, ¿e za rzut KE dot. bra ku wpi sa -
nia szcze gó ³o wych wy ma gañ do ty cz¹ cych wa run ków mor fo lo gi cz nych dla mo ni to rin gu
dia gno sty cz ne go i ope ra cyj ne go jest nie za sa dny, w szcze gól no œci ma j¹c na uwa dze
fakt, ¿e pe³ nej trans po zy cji art. 8 ust. 1 RDW do ko nu je §3 ust. 1 roz po rz¹ dze nia mo ni -
to rin go we go.

W kon tek œ cie bra ku wpi sa nia wy mo gu mo ni to rin gu ichtio fau ny oraz ob jê cia mo ni -
to rin giem dia gno sty cz nym i ope ra cyj nym wskaŸ ni ka ci¹g ³o œci rze ki dla sil nie zmie nio -
nych czê œci wód bê d¹ cych zbior ni ka mi za po ro wy mi, prze wi du je siê no we li za cjê
roz po rz¹ dze nia mo ni to rin go we go przez uzu pe³ nie nie za pi sów dot. mo ni to ro wa nia
zbior ni ków za po ro wych o ba da nia ci¹g ³o œci i ichtio fau ny.

Wy ra ¿am prze ko na nie, i¿ przed sta wio ne wy jaœ nie nia sta no wi¹ wy czer pu j¹ c¹ od po -
wiedŸ na py ta nie za war te w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Ry szar da Kno sa li.

Z po wa ¿a niem

z up. MINISTRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê do Pa na z ape lem o pod jê cie ener gi cz nych dzia ³añ w ce lu ra -

to wa nia spra w no œci sy s te mu trans por to we go pañ stwa. Tra gi cz ne skut ki ka -
ta stro fy ko le jo wej pod Szcze ko ci na mi ob li gu j¹ nas wszy s t kich do pod jê cia
na tych mia sto wych dzia ³añ prze ciw dzia ³a j¹ cych po wta rza niu siê ta kich wy -
da rzeñ w przy sz³o œci. Nie staæ nas ju¿ na ko lej ne ofia ry nie u da nych eks pe ry -
men tów or ga ni za cyj nych, o sz czê dno œci, nad mier nej gor li wo œci w re a li za cji
po stu la tów do ktry ne rów z kra ju i za gra ni cy.

Choæ œle dz two i po stê po wa nie s¹ do we ogra ni cz¹ za pe wne kr¹g bez po -
œre dnio od po wie dzial nych do nie wie lu osób, to w is to cie ofia ry spod Szcze ko -
cin ob ci¹ ¿a j¹ su mie nia dzie si¹t ków lu dzi ucze stni cz¹ cych w pro gra mo wa niu
i re a li zo wa niu prze kszta³ ceñ pol skiej ko lei. Dziœ wie my – po sz³o to Ÿle. Me cha -
niz my pra wa han dlo we go nie zwiê k szy ³y efek ty wno œci eko no mi cz nej, lecz
wp³y nê ³y de struk cyj nie na fun kcjo no wa nie sy s te mu i bez pie czeñ stwo pa sa -
¿e rów. Czas prze myœ leæ i zre wi do waæ kon cep cje i przy pom nieæ so bie, ¿e na
szczy cie hie rar chii war to œci stoi cz³o wiek.

Do pó ki pañ stwo, re pre zen to wa ne przez Pa na Pre mie ra, kon tro lu je ka pi -
ta ³o wo wiê k szoœæ sk³a dni ków sy s te mu pol skich ko lei, jest szan sa na prze -
pro wa dze nie nie zbê d nych zmian, usu niê cie nad mier ne go or ga ni za cyj ne go
roz drob nie nia, uru cho mie nie ra cjo nal nych pro ce sów mo der ni za cyj nych, przy -
wró ce nie s³u¿ bie ko le jar skiej w³a œci wej ran gi. Pa nie Pre mie rze, w tym dzie le
mo ¿e Pan li czyæ na wspar cie wiê k szo œci Po la ków, w tym ró w nie¿ ta kich se na -
to rów opo zy cji jak ja.

Sta ni s³aw Ko gut

Od po wiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra, Pa na Sta ni s³a wa

Ko gu ta, pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., w spra wie pod jê -
cia dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu ra to wa nie spra w no œci sy s te mu trans por to we go w Pol sce,
skie ro wa ne go do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r.,
Nr BPS/043-07-229/12, a prze ka za ne go we d³ug w³a œci wo œci do Mi ni stra Trans por tu,
Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej, up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c ny stan sek to ra ko -
le jo we go jest skut kiem, miê dzy in ny mi, wie lo let nich za leg ³o œci w in we sty cjach
i w utrzy ma niu wy ni ka j¹ cych z nie doin we sto wa nia ze stro ny Pañ stwa, obe c nie nad ra -
bia nych przy du ¿ym za an ga ¿o wa niu œrod ków pub li cz nych.

Po zwa lam so bie je dno czeœ nie za u wa ¿yæ, i¿ syg na li zo wa na w oœ wiad cze niu Se na to -
ra, Pa na Sta ni s³a wa Ko gu ta, po trze ba prze kszta³ ceñ w sek to rze ko le jo wym jest bez -
spor na, nie mniej je dnak z uwa gi na sy tua cjê bu d¿e to w¹ nie jest mo¿ li we je dno czes ne
i na tych mia sto we wdro ¿e nie zmian. Chcia³ bym je dnak za pe wniæ, ¿e re sort trans por tu,
bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej ana li zu je mo¿ li wo œci i po de jmu je dzia ³a nia, któ re
bê d¹ s³u ¿yæ po pra wie sy tua cji na ryn ku ko le jo wym.

Ak tu al na po li ty ka Rz¹ du w za kre sie od no sz¹ cym siê do sek to ra ko le jo we go pro wa -
dzo na jest, przede wszy s t kim, w opar ciu o prze pi sy usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r.
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o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol -
skie Ko le je Pañ stwo we” oraz o d³u go fa lo we dzia ³a nia za war te w Stra te gii dla trans por tu
ko le jo we go do ro ku 2013 z dnia 17 kwiet nia 2007 r., jak ró w nie¿ w przy jê tym przez Ra -
dê Mi ni strów w dniu 19 gru dnia 2008 r. Ma s ter Pla nie dla trans por tu ko le jo we go w Pol -
sce do 2030 ro ku. Po wy ¿ sze do ku men ty za wie ra j¹ pod sta wo we kie run ki dzia ³añ
i roz wi¹ zañ w sek to rze ko le jo wym, wdro ¿e nie któ rych przy czy ni siê do stop nio wej po -
pra wy fun kcjo no wa nia ca ³e go sek to ra ko le jo we go. Je dno czeœ nie, chcia³ bym zwró ciæ
uwa gê, ¿e od ob jê cia w³a dzy przez koa li cyj ny Rz¹d Plat for my Oby wa tel skiej i Pol skie go
Stron ni ctwa Lu do we go w ro ku 2007 rz¹ dz¹ cy sku pi li siê na roz wi¹ za niach sy s te mo -
wych da j¹ cych pod sta wy do pra wid ³o we go fun kcjo no wa nia i roz wo ju ko lei w Pol sce. Do 
naj wa¿ niej szych roz wi¹ zañ w tym za kre sie za li czyæ na le ¿y przede wszy s t kim:

· okreœ le nie Ÿró de³ fi nan so wa nia in fra struk tu ry ko le jo wej w od nie sie niu do utrzy --
ma nia, re mon tów i in we sty cji,

· wpro wa dze nie re gu la cji pra w nych uspra wnia j¹ cych przy go to wa nie in we sty cji do --
ty cz¹ cych li nii ko le jo wych o zna cze niu pañ stwo wym, w od nie sie niu do wy da wa nia 
de cyz ji o usta le niu lo ka li za cji li nii ko le jo wej,

· za pe wnie nie od 2010 r. fi nan so wa nia w ra mach œrod ków bu d¿e to wych i Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko (PO IiŒ) mo der ni za cji dwo rców ko le jo wych,

· za pe wnie nie w ra mach œrod ków po cho dz¹ cych z Fun du szu Ko le jo we go, bu d¿e tu
pañ stwa i PO IiŒ fi nan so wa nia od no wy ta bo ru ko le jo we go,

· przy jê cie ocze ki wa nej przez sa mo rz¹ dy wszy s t kich szczeb li re gu la cji do ty cz¹ cej
pub li cz ne go trans por tu zbio ro we go, tj. usta wy z dnia 16 gru dnia 2010 r. o pub li cz --
nym trans por cie zbio ro wym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

Pro wa dzo na przez Rz¹d po li ty ka w za kre sie trans por tu za ró wno ko le jo we go, jak
i dro go we go uw zglê dnia za sa dê zró wno wa ¿o ne go roz wo ju, co ju¿ pro wa dzi do zna -
cz¹ ce go zwiê k sze nia wy dat ków na ko lej i w³a œci wych re la cji fi nan so wa nia in fra struk -
tu ry dro go wej i ko le jo wej. Przy k³a dem na po wy ¿ sze twier dze nie jest fakt, ¿e do ta cja
z bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo na na re mon ty i utrzy ma nie in fra struk tu ry ko le jo wej
wy nios ³a w 2010 r. 850,00 mln z³, a w 2011 r. 983,01 mln z³. Is tot ne jest ró w nie¿ to, ¿e
ww. œrod ki zo sta ³y w pe³ ni wy ko rzy sta ne. Na rok 2012 za pla no wa no na ww. ce le œrod ki
w wy so ko œci 1.175 mln z³. Do dat ko wo, w ra mach Fun du szu Ko le jo we go, na re mon ty
i utrzy ma nie wy dat ko wa na zo sta ³a w 2010 r. kwo ta 69,46 mln z³, a w 2011 r.
91,90 mln z³, na to miast na rok bie ¿¹ cy za pla no wa no na przed mio to we ce le kwo tê
70 mln z³. Chcê je dno czeœ nie pod kreœ liæ, ¿e w 2011 r. na k³a dy na in we sty cje wy nios ³y
³¹ cz nie ok. 3,7 mld z³.

Po nad to w ra mach Wie lo let nie go Pro gra mu In we sty cji Ko le jo wych do ro ku 2013 z per -
spek ty w¹ do ro ku 2015, na la ta 2011 –2013 za pla no wa no œrod ki na in we sty cje w ³¹ cz nej
kwo cie 19.229,00 mln z³, z te go œrod ki prze zna czo ne na pro jek ty re a li zo wa ne w ra mach
PO IiŒ i Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych 12.747,12 mln z³. Na to miast na la ta
2014 –2015 za pla no wa no do po zy s ka nia na ww. ce le œrod ki w kwo cie 10.440,74 mln z³,
z cze go na pro jek ty re a li zo wa ne w ra mach po wy ¿ szych pro gra mów 5.384,37 mln z³.

Zgo d nie z art. 5 usta wy z dnia 16 gru dnia 2005 r. o fi nan so wa niu in fra struk tu ry
trans por tu l¹ do we go, wy dat ki zwi¹ za ne z bu do w¹, prze bu do w¹, re mon tem, utrzy ma -
niem, ochro n¹ i za rz¹ dza niem in fra struk tu r¹ trans por tu l¹ do we go, fi nan so wa n¹ lub
do fi nan so wa n¹ przez mi ni stra w³a œci we go do spraw trans por tu usta la siê w usta wie
bu d¿e to wej w wy so ko œci nie ni¿ szej ni¿ 18% pla no wa nych na da ny rok wp³y wów z po -
dat ku ak cy zo we go od pa liw sil ni ko wych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
An drzej Mas sel
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Kon op ki
oraz se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z ra cji wa gi pro ble mu i wa¿ ne go in te re su spo ³e cz ne go zwra ca my siê do

Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o zba da nie re a li za cji umo wy dzier ¿a wy za war tej miê -
dzy RZGW War sza wa a Go spo dar stwem Ry bac kim PZW w Su wa³ kach pod
k¹ tem ra bun ko wej go spo dar ki ry bac kiej.

Lo kal ne ko ³a wêd kar skie oraz lo kal ne sa mo rz¹ dy po wia tu pis kie go od
d³u¿ sze go cza su zg³a sza j¹ in for ma cje o tym, i¿ PZW Su wa³ ki pro wa dzi nad -
mier ne i nie zgo d ne z wa run ka mi umo wy od ³o wy ryb na te re nie po wia tu pis -
kie go. Ta ki stan rze czy skut ku je po g³ê bia j¹ cym siê spad kiem po pu la cji wie lu
ga tun ków ryb. Wêd ka rze za rzu ca j¹ Go spo dar stwu Ry bac kie mu nad mier n¹
li cz bê prze staw ry bac kich oraz od ³o wów sie cia mi. We d³ug in for ma cji prze ka -
za nych przez wêd ka rzy czê sto zda rza j¹ siê ró w nie¿ od ³o wy w cza sie tar ³a.
Ta ki stan rze czy dra sty cz nie wp³y wa na sy tua cje spo ³e cz n¹ i go spo dar cz¹ re -
gio nu War mii i Ma zur. Wie le pod mio tów go spo dar czych dzia ³a j¹ cych na tym
te re nie bez po œre dnio wi¹ ¿e swo j¹ dzia ³al noœæ z wa lo ra mi tu ry sty cz ny mi,
a naj wa¿ niej szym z nich s¹ je zio ra.

Ko lej na kwe stia zg³a sza na przez tu tej sze œro do wis ka wêd kar skie to de -
cyz ja sta ro sty pis kie go w spra wie zgo dy na prze gro dze nia cie ków wo dnych
i sta wia nia sie ci ry bac kich (ROŒ.6174.1.2011 z dnia 22 li s to pa da 2011 r.).
Wêd ka rze pod no sz¹, i¿ ni niej sza de cyz ja jest nie zgo d na z pra wo daw stwem
pol skim i unij nym. Za rzu ca j¹ jej nie zgo d noœæ m.in. z:

— dy rek ty w¹ nr 1100/2007 z 18 wrzeœ nia 2007 r. usta na wia j¹ c¹ œrod ki 
s³u ¿¹ ce od bu do wie za so bów wê go rza eu ro pej skie go,

— „Pla nem go spo da ro wa nia za so ba mi wê go rza w Pol sce” op ra co wa nym
przez Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi,

— usta w¹ z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o ry ba ctwie œród l¹ do wym,
— roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 12 li s to pa da 

2001 r. w spra wie po ³o wu ryb oraz wa run ków cho wu, ho dow li i po ³o wu in -
nych or ga niz mów ¿y j¹ cych w wo dzie.

Up rzej mie pro si my o wnik li we zba da nie przed sta wio nych pro ble mów.

Z po wa ¿a niem
Ma rek Kon op ka
 Piotr Gru sz czyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.19

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r. znak BPS/043-07-230/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Se na to rów RP Pa na Mar ka Kon op ki oraz Pa na Pio tra
Gru sz czyñ skie go w spra wie nie pra wid ³o wo pro wa dzo nej przez up ra wnio ne go do ry ba c- 
twa ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej w ob wo dzie ry bac kim, po ³o ¿o nym na te re nie po -
wia tu pis kie go, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.
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W od nie sie niu do za ga dnieñ zwi¹ za nych z ra bun ko w¹ go spo dar k¹ ry bac k¹ pro wa -
dzo n¹ przez up ra wnio ne go do ry ba ctwa w pier wszej ko lej no œci chcia³ bym zwró ciæ uwa -
gê, i¿ sto so wnie do art. 6 ust. 1 usta wy z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o ry ba ctwie
œród l¹ do wym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z póŸn. zm.) up ra wnio ny do ry ba ctwa
w ob wo dzie ry bac kim obo wi¹ za ny jest pro wa dziæ ra cjo nal n¹ go spo dar kê ry bac k¹. Ra -
cjo nal na go spo dar ka ry bac ka w ro zu mie niu prze pi sów ni niej szej usta wy po le ga na wy -
ko rzy sty wa niu pro duk cyj nych mo¿ li wo œci wód, zgo d nie z ope ra tem ry bac kim,
w spo sób nie na ru sza j¹ cy in te re sów up ra wnio nych do ry ba ctwa w tym sa mym do rze -
czu, z za cho wa niem za so bów ryb w ró wno wa dze bio lo gi cz nej i na po zio mie umo¿ li wia -
j¹ cym go spo dar cze ko rzy sta nie z nich przy sz³ym up ra wnio nym do ry ba ctwa. War to
pod kreœ liæ, i¿ wa run kiem od da nia w u¿y t ko wa nie ob wo du ry bac kie go jest przed ³o ¿e nie 
po zy ty wnie za o pi nio wa ne go ope ra tu ry bac kie go. Ope rat ry bac ki okreœ la za sa dy pro -
wa dze nia ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej w da nym ob wo dzie ry bac kim i sta no wi klu -
czo wy el e ment w pro ce du rze wy bo ru przy sz³e go u¿y t ko wni ka wód (up ra wnio ne go do
ry ba ctwa). Szcze gó ³o we wy ma ga nia ja kim po wi nien od po wia daæ ope rat ry bac ki okreœ -
lo ne zo sta ³y w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 29 mar ca
2002 r. w spra wie ope ra tu ry bac kie go (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414). Sto so wnie do
§5 ust. 1 ww. roz po rz¹ dze nia w za ³o ¿e niach do ty cz¹ cych po ³o wu ryb i ra ków po da je siê
m.in. typ pro wa dzo nej go spo dar ki ry bac kiej, mak sy mal n¹ li cz bê osób, któ re w ci¹ gu
je d ne go dnia mo g¹ up ra wiaæ ama tor ski po ³ów ryb, na k³a dy rzeczowo-finansowe prze -
wi dzia ne na za ry bie nia a tak ¿e ro dza je i za kres za bie gów ochron nych, w tym czyn no œci
zwi¹ za ne z pro wa dze niem ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej. Je dno czeœ nie na le ¿y za u -
wa ¿yæ, i¿ pro wa dze nie ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej zgo d nie z za ³o ¿e nia mi ope ra tu
ry bac kie go pod le ga oce nie, któ rej do ko nu je w³a œci wy mar sza ³ek wo je wó dz twa, co naj -
mniej raz na 5 lat. W przy pad ku nie rea li zo wa nia przez up ra wnio ne go do ry ba ctwa za ³o -
¿eñ za war tych w ope ra cie ry bac kim, dy rek tor re gio nal ne go za rz¹ du go spo dar ki wo dnej 
mo ¿e roz wi¹ zaæ umo wê na pod sta wie któ rej u¿y t ko wa ny jest da ny ob wód ry bac ki.

Wo bec po wy ¿ sze go je ¿e li up ra wnio ny do ry ba ctwa, w ce lu re a li za cji obo wi¹z ku pro -
wa dze nia ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej, okreœ li³ w ope ra cie ry bac kim, ¿e bê dzie
pro wa dzi³ od ³o wy ryb za po mo c¹ ry bac kich na rzê dzi po ³o wo wych, w mo jej oce nie wi -
nien siê z nich wy wi¹ zaæ.

Do dat ko wo, z in for ma cji ja kie po sia dam wy ni ka, i¿ w ra mach kon tro li re a li za cji
umów u¿y t ko wa nia, przed sta wi cie le or ga nów w³a œci wych w spra wach go spo da ro wa -
nia wo da mi, ucze stni cz¹ (w mia rê mo¿ li wo œci) w za ry bie niach do ko ny wa nych przez
up ra wnio nych do ry ba ctwa.

W od nie sie niu do de cyz ji Sta ro sty Po wia tu Pis kie go z dnia 22 li s to pa da 2011 r.
znak ROŒ.6174.1.2011 ze zwa la j¹ cej na prze gra dza nie cie ków wo dnych i sta wia nie sie -
cio wych ry bac kich na rzê dzi po ³o wo wych up rzej mie in for mu jê, i¿ w zwi¹z ku z ww. de -
cyz j¹ do Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi wp³y nê ³a skar ga Kó³ Pol skie go Zwi¹z ku
Wêd kar skie go Re gio nu Ma zu ry na dzia ³a nia Sta ro sty Po wia tu Pis kie go. W chwi li obe c -
nej w re sor cie rol ni ctwa trwa ana li za ni niej szej de cyz ji w kon tek œ cie ewen tual ne go na -
ru sze nia prze pi sów z za kre su ry ba ctwa œród l¹ do we go oraz nie zgo d no œci z pla nem
go spo da ro wa nia za so ba mi wê go rza w Pol sce. Po nad to z uwa gi na spor ne za ga dnie nia
ni niej sz¹ spra wê prze ka ¿ê do Mar sza³ ka Wo je wó dz twa Warmiñsko-Mazurskiego z pro œ-
b¹ o pod jê cie czyn no œci kon trol nych w od nie sie niu do pro wa dzo nej przez up ra wnio ne -
go do ry ba ctwa ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej w œwiet le wy da ne go przez Sta ro stê ze -
zwo le nia.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Kon op ki
oraz senatora Pio tra Gru sz czyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra w na stê pu j¹ cej spra wie. Do biu ra se na -

tor skie go zg³o si³ siê je den z mie sz kañ ców z pro œb¹ o po moc. Ubie ga siê on
o wpis do re je stru osób up ra wnio nych do prze pro wa dza nia au dy tów ener ge -
ty cz nych bu dyn ków na po trze by ter mo mo der ni za cyj ne. Z³o ¿y³ on do re pre -
zen to wa ne go przez Pa na mi ni ster stwa w³a œci wy wnio sek wraz
z do ku men ta mi. W od po wie dzi otrzy ma³ wez wa nie do uzu pe³ nie nia wnios ku
po przez przed sta wie nie do ku men tu z uczel ni wy ¿ szej do ty cz¹ ce go prze bie gu
stu diów wraz z uza sa dnie niem. Z uza sa dnie nia ma wy ni kaæ, ¿e ukoñ czo ny
przez nie go kie ru nek jest po kre wny kie run kom wy mie nio nym w art. 5 ust. 8
usta wy – Pra wo bu dow la ne.

Z uwa gi na fakt, i¿ jest to oso ba star sza, któ ra bar dzo da w no ukoñ czy ³a
stu dia in ¿y nier skie, po ja wi ³y siê obiek ty wne trud no œci w za kre sie uzy s ka nia
ta ko we go do ku men tu. Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze oraz w¹t pli wo œci i roz -
bie¿ no œci in ter pre ta cyj ne, up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o je dno zna cz n¹
od po wiedŸ, ja kie kon kret nie kie run ki stu diów s¹ zbie¿ ne z ar chi tek tu r¹, bu -
do wni ctwem, in ¿y nie ri¹ œro do wis ka, któ rych ukoñ cze nie up ra wnia do wpi -
sa nia na wy mie nio n¹ wy ¿ ej li stê osób up ra wnio nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma rek Kon op ka
Piotr Gru sz czyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to rów pa na Mar ka Kon op ki oraz pa na Pio tra

Gru sz czyñ skie go z³o ¿o ne na 7. po sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r. i prze ka -
za ne przy piœ mie p. Ma rii Pañczyk-Pozdziej Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP z dnia 19 mar ca
2012 r., znak: BPS/043-07-231/12, w spra wie re je stru osób up ra wnio nych do spo -
rz¹ dza nia œwia dectw cha rak te ry sty ki ener ge ty cz nej bu dyn ków przed k³a dam sto so wne 
wy jaœ nie nia.

Zgo d nie z art. 5 ust. 8 pkt 2b usta wy Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1643) œwia de ctwo cha rak te ry sty ki ener ge ty cz nej bu dyn ku, lo ka lu mie sz kal ne go lub
czê œci bu dyn ku sta no wi¹ cej sa mo dziel n¹ ca ³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ mo ¿e spo -
rz¹ dzaæ oso ba, któ ra ukoñ czy ³a, w ro zu mie niu prze pi sów o szkol ni ctwie wy ¿ szym, co
naj mniej stu dia ma gi ster skie al bo stu dia in ¿y nier skie na kie run kach: ar chi tek tu ra, bu -
do wni ctwo, in ¿y nie ria œro do wis ka, ener ge ty ka lub po kre wnych.

Z uwa gi na trud ny in ter pre ta cyj nie ob szar stwier dze nia po kre wno œci kie run ku
oraz u¿y te w nim sfor mu ³o wa nie, ¿e po win ny zo staæ okreœ lo ne w ro zu mie niu prze pi sów 
o szkol ni ctwie wy ¿ szym, ów czes ny De par ta ment Ryn ku Bu dow la ne go i Te chni ki Mi ni -
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ster stwa In fra struk tu ry pis mem z dnia 27 paŸ dzier ni ka 2010 r., znak: BR4/7569/2010
wy st¹ pi³ do De par ta men tu Nad zo ru i Or ga ni za cji Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go Mi ni ster stwa
Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go, z pro œb¹ o in ter pre ta cjê przed mio to we go za pi su, ce lem
uje dno li ce nia za sad stwier dza nia po kre wno œci.

W piœ mie z dnia 12 li s to pa da 2010 r., z Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze -
go, pod kreœ lo no, ¿e w zwi¹z ku z tym, ¿e nie ma for mal nej de fi ni cji „kie run ku po kre w-
ne go” Ÿród ³em in for ma cji w tej spra wie mo g¹ byæ stan dar dy kszta³ ce nia dla wska za -
nych kie run ków stu diów oraz in nych kie run ków te chni cz nych okreœ lo ne przez Mi ni -
stra Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go w roz po rz¹ dze niu z dnia 12 lip ca 2007 r. w spra wie
stan dar dów kszta³ ce nia dla po szcze gól nych kie run ków oraz po zio mów kszta³ ce nia,
a tak ¿e try bu two rze nia i wa run ków, ja kie mu si spe³ niaæ uczel nia, by pro wa dziæ stu dia
miê dzy kie run ko we i ma kro kie run ki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póŸn. zm.).

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym usta lo no, ¿e za kie run ki po kre wne do kie run ków ar chi tek -
tu ra, bu do wni ctwo, in ¿y nie ria œro do wis ka, ener ge ty ka w za kre sie au dy tu ener ge ty cz -
ne go na po trze by ter mo mo der ni za cji i oce ny ener ge ty cz nej bu dyn ków uz na wa ne s¹ te
kie run ki, dla któ rych z prze pro wa dzo nej ana li zy tre œci na u cza nia za ró wno w gru pie
tre œci pod sta wo wych jak i w gru pie tre œci kie run ko wych wy ni ka, ¿e s¹ one zbie¿ ne
z tre œcia mi kszta³ ce nia obe jmu j¹ cy mi kie run ki ar chi tek tu ra, bu do wni ctwo, in ¿y nie ria
œro do wis ka i ener ge ty ka.

Je dno zna cz n¹ od po wiedŸ na py ta nie o kie run ki po kre wne czê sto mo ¿e daæ je dy nie
ana li za tre œci na u cza nia na da nym kie run ku stu diów spo rz¹ dzo na przez uczel niê. Tyl -
ko na pod sta wie ta kiej ana li zy Mi n i s ter w³a œci wy do spraw bu do wni ctwa, go spo dar ki
prze strzen nej i mie sz ka nio wej mo ¿e uz naæ da ny kie ru nek za po kre wny.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ja nusz ¯bik
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wal de ma ra Kras ki

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Po li ty ka trans por to wa Unii Eu ro pej skiej, wy ra ¿o na miê dzy in ny mi w bia -

³ej ksiê dze, ewi den tnie zmie rza do zró wno wa ¿e nia trans por tu po przez stop -
nio we wy ko rzy sta nie al ter na ty wnych i pro e ko lo gi cz nych œrod ków trans -
por tu. We d³ug ba dañ z nie za le¿ nych eks per tyz za naj bar dziej eko lo gi cz n¹
for mê trans por tu na le ¿y uz naæ ¿eg lu gê œród l¹ do w¹, co zna laz ³o wy dŸwiêk
ró w nie¿ w przy wo ³y wa nej bia ³ej ksiê dze. Je dnak ¿e w Pol sce sy tua cja trans -
por tu wo dne go œród l¹ do we go wy gl¹ da tra gi cz nie. ¯eg lu ga na œród l¹ do wych
dro gach wo dnych w osta t nich la tach prak ty cz nie za mar ³a, co mo¿ na od no to -
waæ na przy k³ad w da nych G³ó wne go Urzê du Trans por to we go.

Z in for ma cji prze ka zy wa nych przez ów czes ne Mi ni ster stwo In fra struk tu ry
wy ni ka ³o, ¿e w 2010 r. re sort we wspó³ pra cy z Kra jo wym Za rz¹ dem Go spo dar ki
wo dnej – za an ga ¿o wa no te¿ ca ³e œro do wis ko ¿eg lu go we – zle ci ³o op ra co wa nie
„Pro gra mu roz wo ju in fra struk tu ry ¿eg lu gi œród l¹ do wej w Pol sce”. Re a li za cji op ra -
co wa nia pod jê ³a siê fir ma kon sul tin go wa Eco rys, a kon trakt opie wa³ na kwo tê
160 ty siê cy eu ro. Mi ni ster stwo spo ¿yt ko wa ³o na ten cel po ¿y cz kê Ban ku Œwia to -
we go. Pro gram ten zo sta³ osta te cz nie ode brany przez mi ni ster stwo w lip cu 2011 r.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e po raz pier wszy pod mio ty od po wie dzial ne
w Pol sce za œród l¹ do we dro gi wo dne op ra co wa ³y, we wspó³ pra cy ze œro do wis -
kiem na u ko wym, sa mo rz¹ do wym oraz sa my mi ar ma to ra mi, pro gram bê d¹ cy
wnik li w¹ dia gno z¹ sy tua cji ¿eg lu gi œród l¹ do wej w Pol sce oraz pre zen tu j¹ cy
pro po zy cje nie zbê d nych zmian zmie rza j¹ cych do po pra wy sy tua cji trans por tu
wo dne go œród l¹ do we go (pro po zy cjê pro gra mu wie lo let nie go).

Z uwa gi na to chcia³ bym za daæ Pa nu Mi ni stro wi na stê pu j¹ ce py ta nia.
1. Czy Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej za -

mie rza upub li cz niæ oma wia ny pro gram?
2. Czy do ku ment ten zo sta³ prze s³a ny do in nych je dno stek ad mi ni stra cji rz¹ do -

wej i sa mo rz¹ do wej w ce lu prze dys ku to wa nia pro po no wa nych w nim roz wi¹ zañ?
3. Czy zo sta nie on ró w nie¿ za pre zen to wa ny na po sie dze niu ko mi sji in fra -

struk tu ry, któ ra przez wie le lat wy ra ¿a ³a za nie po ko je nie sy tua cj¹ trans por tu
wo dne go œród l¹ do we go w Pol sce?

4. Czy mi ni ster stwo za mie rza w naj bli¿ szym cza sie przy go to waæ na pod -
sta wie op ra co wa nia Eco ry su pro po zy cjê pro gra mu wie lo let nie go, a je ¿e li tak,
to w ja kiej per spek ty wie cza so wej?

5. Czy trwa j¹ roz mo wy ma j¹ ce na ce lu za bez pie cze nie œrod ków fi nan so -
wych na re a li za cjê pro gra mu, w tym fun du szy UE?

W ce lu pod kreœ le nia wa gi tych py tañ na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e od przy jê cia
pro gra mu mi nê ³o ju¿ po nad pó³ ro ku i jak do t¹d nie zo sta³ on udo stêp nio ny za -
in te re so wa nej opi nii pub li cz nej.

Z po wa ¿a niem
Wal de mar Kras ka

Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to ra Wal de ma ra Kras ki, z³o ¿o ne na 7. po sie dze -

niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r. oraz prze s³a ne przy piœ mie z dnia 19 mar ca
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2012 r. znak: BPS/043-07-232/12 prag nê po dziê ko waæ Pa nu Se na to ro wi za oka za nie
za in te re so wa nia pro ble ma ty k¹ roz wo ju ¿eg lu gi œród l¹ do wej i œród l¹ do wych dróg wo d-
nych w Pol sce.

Je dno czeœ nie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje do ty cz¹ ce pro gra mu roz wo ju
in fra struk tu ry trans por tu wo dne go œród l¹ do we go w Pol sce:

Ad 1. Up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar -
ki Mor skiej opub li ko wa ³o na swo jej stro nie in ter ne to wej www.trans port.gov.pl – w za -
k³ad ce Go spo dar ka mor ska i œród l¹ do wa – pier wsz¹ czêœæ Pro gra mu roz wo ju
in fra struk tu ry trans por tu wo dne go œród l¹ do we go w Pol sce, pod na zw¹ Ana li za fun kcjo -
no wa nia trans por tu wo dne go œród l¹ do we go oraz tu ry sty ki wo dnej w Pol sce. Pra ca ta
zo sta ³a zle co na do op ra co wa nia, przy wspó³ pra cy z Kra jo wym Za rz¹ dem Go spo dar ki
Wo dnej, fir mie kon sul tin go wej ECO RYS.

Dru ga czêœæ: Pro po zy cja wie lo let nie go pro gra mu roz wo ju in fra struk tu ry trans por tu
wo dne go œród l¹ do we go w Pol sce zo sta nie wy ko rzy sta na w pra cach ze spo ³u do op ra co -
wa nia rz¹ do we go Pro gra mu przy wró ce nia pa ra me trów eks ploa ta cyj nych na œród l¹ do -
wych dro gach wo dnych – sto so wnie do obo wi¹ zu j¹ cej kla sy fi ka cji ujê tej
w roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 7 ma ja 2002 r. w spra wie kla sy fi ka cji œród -
l¹ do wych dróg wo dnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695).

Ad 2. Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej prze s³a ³o ca ³y
ma te ria³ Pre ze so wi Kra jo we go Za rz¹ du Go spo dar ki Wo dnej oraz w for mie elek tro ni cz -
nej cz³on kom Ko mi te tu Ste ru j¹ ce go, po wo ³a ne go w ce lu wspó³ pra cy z fir m¹ ECO RYS
w za kre sie udzie la nia nie zbê d nych in for ma cji i do ku men tów oraz nad zo ro wa nia, oce ny 
i od bio ru pra cy. W sk³ad oma wia ne go ko mi te tu obok pra co wni ków me ry to ry cz nych
mi ni ster stwa we szli przed sta wi cie le Kra jo we go Za rz¹ du Go spo dar ki Wo dnej, Re gio nal -
nych Za rz¹ dów Go spo dar ki Wo dnej, Dy rek to rzy Urzê dów ̄ eg lu gi Œród l¹ do wej oraz Wi -
ce pre zes Zwi¹z ku Pol skich Ar ma to rów Œród l¹ do wych.

Ad 3. Prag nê za pe wniæ Pa na Se na to ra, ¿e w przy pad ku wy ra ¿e nia za in te re so wa nia
Ko mi sji In fra struk tu ry w Se jmie RP lub in ne go gro na par la men tar ne go op ra co wa nie
zo sta nie za pre zen to wa ne w za pro po no wa nym ter mi nie.

Ad 4. Up rzej mie in for mu jê, ¿e pro po zy cjê Pro gra mu wie lo let nie go przy wró ce nia pa -
ra me trów eks ploa ta cyj nych na œród l¹ do wych dro gach wo dnych w Pol sce po win na
przy go to waæ gru pa eks per tów de le go wa nych przez za in te re so wa ne re sor ty, w tym
przede wszy s t kim przez Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor -
skiej, Mi ni ster stwo Œro do wis ka – kom pe ten cyj nie od po wie dzial ne za utrzy ma nie i mo -
der ni za cje œród l¹ do wych dróg wo dnych w Pol sce oraz przed sta wi cie le za in te re so -
wa nych sa mo rz¹ dów. Zda niem Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki
Mor skiej pra ce nad pro gra mem po win ny roz po cz¹æ siê w naj bli¿ szym cza sie.

Ad 5. Roz mo wy na te mat za bez pie cze nia œrod ków na wy ko na nie prac wy ni ka j¹ cych 
z ewen tual ne go pro gra mu wie lo let nie go, w tym ró w nie¿ z fun du szy unij nych, mo g¹ siê
roz po cz¹æ po op ra co wa niu pro jek tu po wy ¿ sze go pro gra mu wie lo let nie go. Do dat ko wo
prag nê po in for mo waæ, ¿e w chwi li obe c nej trwa j¹ – wraz z re sor tem œro do wis ka – pra ce
nad stwo rze niem li sty prio ry te to wych in we sty cji z za kre su ¿eg lu gi œród l¹ do wej, któ re
mog ³y by ubie gaæ siê o wspó³ fi nan so wa nie ze œrod ków UE.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
An na Wypych-Namiotko
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa La sec kie go

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Up rzej mie pro szê o od po wiedŸ, czy mo¿ li wa jest zmia na za rz¹ dze nia nr 1 

Mar sza³ ka Se jmu z dnia 9 sty cz nia 2008 r. w spra wie wstê pu do bu dyn ków
po zo sta j¹ cych w za rz¹ dzie Kan ce la rii Se jmu i Se na tu oraz wjaz du na te re ny
po zo sta j¹ ce w za rz¹ dzie Kan ce la rii Se jmu i Se na tu, po le ga j¹ ca na umo¿ li wie -
niu co do za sa dy wstê pu do bu dyn ków par la men tar nych pra co wni ków Kan -
ce la rii Se na tu bez pod da wa nia ich kon tro li pi ro te chni cz nej okreœ lo nej w §61
ust. 1 za rz¹ dze nia.

Pra co wni cy Kan ce la rii Se na tu zna j¹ okreœ lo ne w za rz¹ dze niu za sa dy
prze by wa nia osób w bu dyn kach Se jmu i Se na tu, ma j¹ œwia do moœæ swoich
obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z usta wy o pra co wni kach urzê dów pañ stwo -
wych, w szcze gól no œci do ty cz¹ cych go d ne go za cho wa nia w pra cy, a przede
wszy s t kim nie sta no wi¹ ¿a dne go za gro ¿e nia dla po s³ów i se na to rów. Wiê k -
szoœæ z nich su mien nie wy ko nu je swo je obo wi¹z ki ju¿ od wie lu lat, cie sz¹c siê 
za u fa niem par la men ta rzy stów.

Pro szê o roz wa ¿e nie, czy mo¿ li we by ³o by za sto so wa nie w sto sun ku do pra -
co wni ków Kan ce la rii Se na tu po do b ne go za pi su jak §61 ust. 3 wspo mnia ne go
za rz¹ dze nia, w myœl któ re go w sto sun ku do pra co wni ków Kan ce la rii Se na tu
kon tro lê, o któ rej mo wa w ust. 1, prze pro wa dza ³o by siê na pod sta wie ka¿ do ra -
zo we go za rz¹ dze nia od po wie d nio Mar sza³ ka Se jmu i Mar sza³ ka Se na tu.

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw La sec ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 28 mar ca 2012 r.

Pan Se n a tor
Ja ros ³aw La sec ki

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ja ros ³a wa La sec kie go do ty cz¹ ce zmia -
ny za rz¹ dze nia nr 1 Mar sza³ ka Se jmu z dnia 9 sty cz nia 2008 r. w spra wie wstê pu do bu -
dyn ków po zo sta j¹ cych w za rz¹ dzie Kan ce la rii Se jmu oraz wjaz du na te re ny po zo sta j¹ ce
w za rz¹ dzie Kan ce la rii Se jmu, po le ga j¹ cej na wy ³¹ cze niu pra co wni ków Kan ce la rii Se na -
tu z obo wi¹z ku pod da wa nia siê kon tro li pi ro te chni cz nej przed we jœciem do bu dyn ków
Par la men tu, in for mu jê, ¿e w mo jej oce nie zmia na ta ka nie znaj du je uza sa dnie nia.

Przed mio to we za rz¹ dze nie re gu lu je w spo sób je dno li ty za sa dy wstê pu do bu dyn -
ków Par la men tu, w szcze gól no œci pra co wni ków obu Izb, za tem zmia na, któ ra mia ³a by
ob j¹æ swoim za kre sem wy ³¹ cz nie pra co wni ków Kan ce la rii Se na tu wpro wa dza ³a by nie -
u za sa dnio n¹ ró¿ ni cê w ich trak to wa niu. Z ko lei wy ³¹ cze nie spod kon tro li pi ro te chni cz -
nej pra co wni ków obu Kan ce la rii, czy li oko ³o 1600 osób, utrud ni ³o by lub wrêcz
unie mo¿ li wi ³o fun kcjo na riu szom Biu ra Ochro ny Rz¹ du i stra¿ ni kom Stra ¿y Mar -
sza³ kow skiej wy pe³ nia nie ich obo wi¹z ków w za kre sie za pe wnie nia bez pie czeñ stwa
osób prze by wa j¹ cych w bu dyn kach Par la men tu oraz ochro ny obie k tów i urz¹ dzeñ po -
zo sta j¹ cych w za rz¹ dzie Kan ce la rii Se jmu.

Obo wi¹ zek pod da nia siê kon tro li pi ro te chni cz nej do ty czy pra co wni ków wie lu in sty -
tu cji pañ stwo wych i nie wy da je siê zbyt du ¿ym utrud nie niem w ze sta wie niu z ce lem,
któ re mu ma s³u ¿yæ.

Bog dan Bo ru se wicz
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Oœ wiad cze nie se na to rów Zbi gnie wa Me re sa,
An drze ja Sze wiñ skie go oraz Bo gu s³a wa Œmi giel skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter na u ki i szkol ni ctwa wy ¿ sze go Bar ba ry Kud ryc kiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Prze pi sy usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ szym

(DzU Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.), umo¿ li wia j¹ na pod sta wie z³o ¿o nych
wnios ków prze kszta³ ce nie Ko le giów Pra co wni ków S³u¿b Spo ³e cz nych w Cze -
la dzi, Ko le gium Na u czy ciel skie go w By to miu i Na u czy ciel skie go Ko le gium Jê -
zy ków Ob cych w Sos now cu w Pañ stwo w¹ Wy ¿ sz¹ Szko ³ê Za wo do w¹
z sie dzi b¹ w Cze la dzi.

Ana li za tre œci art. 261a i 261b wy mie nio nej usta wy im pli ku je sze reg py -
tañ zwi¹ za nych z dal szym fun kcjo no wa niem tych ko le giów w zwi¹z ku z oce -
n¹ re a li za cji za dañ oœ wia to wych przez sa mo rz¹ dy wo je wództw zgo d nie
z usta w¹ z 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (DzU z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572), jak ró w nie¿ z per spek ty wy dba ³o œci o stan up ra wnieñ ak tu al nych 
i przy sz³ych s³u cha czy ko le giów.

Prze pi sy usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ szym
wpro wa dzo ne no we l¹ z dnia 5 li s to pa da 2009 r. (DzU Nr 202, poz. 1553) two -
rz¹ pra w ne pod sta wy do prze kszta³ ce nia ko le giów w pub li cz ne uczel nie za -
wo do we. Mi n i s ter Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go ma kom pe ten cje do
wy da nia roz po rz¹ dze nia o ut wo rze niu Pañ stwo wej Wy ¿ szej Szko ³y Za wo do -
wej w Cze la dzi, na wnio sek or ga nu pro wa dz¹ ce go, w efek cie po ³¹ cze nia lub
prze kszta³ ce nia Ko le giów Pra co wni ków S³u¿b Spo ³e cz nych w Cze la dzi, Ko le -
gium Na u czy ciel skie go w By to miu i Na u czy ciel skie go Ko le gium Jê zy ków Ob -
cych w Sos now cu. Na le ¿y do daæ, ¿e ko le gia na pod sta wie usta wy
z 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty sy tuu j¹ siê ja ko szko ³y sa mo rz¹ do -
we o zna cz nym do rob ku pe da go gi cz nym. W zwi¹z ku z wie lo let ni¹ dzia ³al no -
œci¹ ko le giów wy kszta³ co no trzon kadr w sek to rach s³u¿b spo ³e cz nych,
na u czy ciel skich i pe da go gi cz nych, któ ry sta no wi fun da ment gwa ran tu j¹ cy
wy so k¹ ja koœæ i sta bi li za cjê.

Wy mie nio ne ko le gia zy s ka ³y za u fa nie i uz na nie w re gio nie, wy ni ka j¹ ce
z do sko na ³ej ja ko œci kszta³ ce nia w za wo dzie pra co wni ka so cjal ne go, na u czy -
cie la, wy cho waw cy, opie ku na, re so cja li za to ra czy fi lo lo ga przy go to wa ne go
do pra cy na u czy ciel skiej. Wy so ki po ziom wy kszta³ ce nia za wo do we go po -
twier dza nie u stan nie naj wy ¿ sza po zy cja ab sol wen tów ko le giów na lo kal nym 
ryn ku pra cy. Is tot ny jest ró w nie¿ fakt, ¿e zde cy do wa na wiê k szoœæ z nich kon -
ty nuu je z po wo dze niem stu dia II stop nia, zy s ku j¹c opi niê wzo ro wych, zdys -
cyp li no wa nych stu den tów wdro ¿o nych w pra cê kszta³ ce nio w¹ i sa mo kszta³ -
ce nio w¹. Wspo mnia ne ko le gia s¹ do sko na ³ym i do stêp nym miej scem
kszta³ ce nia dla m³o dzie ¿y z ro dzin o nis kim sta tu sie ma te rial nym i spo ³e cz -
nym. Ko le gium Pra co wni ków S³u¿b Spo ³e cz nych w Cze la dzi jest oœ rod kiem
o za siê gu re gio nal nym i umo¿ li wia sze ro kiej gru pie m³o dzie ¿y wy ró wny wa -
nie szans edu ka cyj nych oraz za pe wnia im pe³ ne kwa li fi ka cje za wo do we. Do -
dat ko wym atu tem Ko le gium Na u czy ciel skie go w By to miu jest in ter nat, dziê ki
któ re mu jest mo¿ li we za kwa te ro wa nie s³u cha czy za miej sco wych.

War to do daæ, ¿e dzia ³al noœæ ko le giów jê zy ko wych wcho dz¹ cych w sk³ad
Ze spo ³u NKJO znaj du je uz na nie po twier dzo ne œcis ³¹ wspó³ pra c¹ z ta ki mi in -
sty tu cja mi, jak Al li an ce Fran çai se, Bri t ish Coun cil, Goe the In sti tut, Oœ ro dek
Roz wo ju Edu ka cji, a tak ¿e uzy s ka niem w 2011 r. miê dzy na ro do we go cer ty fi -
ka tu ja ko œci kszta³ ce nia LQW. Do tych cza so wa wspó³ pra ca tych trzech ko le -
giów da je ró w nie¿ gwa ran cjê na to, ¿e naj lep sze wzor ce kszta³ ce nia
wy pra co wa ne przez wy se lek cjo no wa n¹, wy so ce pro fe sjo nal n¹ kad rê na u -
czy ciel sk¹ bê d¹ na dal re a li zo wa ne z po wo dze niem i ko rzy œci¹ dla s³u cha czy. 
Ta ka p³a sz czyz na or ga ni za cyj na umo¿ li wia prak ty cz ne kon ty nuo wa nie tra -
dy cji kszta³ ce nia w za wo dzie pra co wni ka so cjal ne go, na u czy cie la, wy cho -
waw cy, opie ku na, re so cja li za to ra oraz kom pe ten tne go me to dy cz nie fi lo lo ga.
Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym, to jest sto so wnie do 
art. 261a ust. 3 i 4 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -
szym (DzU z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.), nie ma prze szkód, aby
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w tre œci po ro zu mie nia za war te go po miê dzy no wo po wsta ³¹ uczel ni¹ za wo do -
w¹ a je dno stk¹ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go pro wa dz¹ c¹ do tych czas wy mie -
nio ne ko le gia na st¹ pi ³o prze ka za nie przez tê je dno stkê œrod ków fi nan so wych 
uczel ni w for mie do ta cji ce lo wej.

Dla te go, w na szej oce nie, w kon sek wen cji uchwa lo nych w 2009 r. zmian
w usta wie – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ szym umo¿ li wio no mi ni stro wi do ko na -
nie prze kszta³ ceñ Ko le gium Pra co wni ków S³u¿b Spo ³e cz nych w Cze la dzi, Ko -
le gium Na u czy ciel skie go w By to miu i Na u czy ciel skie go Ko le gium Jê zy ków
Ob cych w Sos now cu w Pañ stwo w¹ Wy ¿ sz¹ Szko ³ê Za wo do w¹ z sie dzi b¹
w Cze la dzi.

Z po wa ¿a niem
Zbi gniew Me res
An drzej Sze wiñ ski
Bo gu s³aw Œmi giel ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa nów Se na to rów Zbi gnie wa Me re sa, An drze ja Sze -

wiñ skie go i Bo gu s³a wa Œmi giel skie go z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 
14 mar ca 2012 r. (BPS/043-07-234/12), a do ty cz¹ ce sta no wis ka Mi ni stra Na uki
i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go wo bec wnios ku Mar sza³ ka Wo je wó dz twa Œl¹s kie go o ut wo rze nie 
w Cze la dzi Pañ stwo wej Wy ¿ szej Szko ³y Za wo do wej po przez po ³¹ cze nie trzech ko le giów:
Ko le gium Pra co wni ków S³u¿b Spo ³e cz nych w Cze la dzi, Ko le gium Na u czy ciel skie go
w By to miu oraz Ze spo ³u Na u czy ciel skich Ko le giów Jê zy ków Ob cych w Sos now cu, prze -
ka zu jê po ni ¿ej wy jaœ nie nia do ty cz¹ ce kwe stii po ru szo nej w tym piœ mie.

Spra wa w³¹ cza nia ko le giów do sy s te mu szkol ni ctwa wy ¿ sze go jest od po nad dwóch
lat przed mio tem po g³ê bio nej ana li zy i szcze gól nej uwa gi kie ro wni ctwa re sor tu. Prze pi sy
za war te w art. 261a ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -
szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z póŸn. zm.) do pu œci ³y do sto so wa nia trzy spo so by in kor -
po ro wa nia ko le giów do szkol ni ctwa wy ¿ sze go. Do tych czas uda ³o siê z po wo dze niem
prze pro wa dziæ w prak ty ce tyl ko je d no roz wi¹ za nie, prze wi dzia ne w pkt 2 ust. 1 art. 261a
usta wy, po le ga j¹ ce na w³¹ cze niu NKJO w Gli wi cach do Po li te chni ki Œl¹s kiej w Gli wi cach 
(na mo cy roz po rz¹ dze nia MNiSW z dnia 14 wrzeœ nia 2011 r. w spra wie w³¹ cze nia Na u -
czy ciel skie go Ko le gium Jê zy ków Ob cych w Gli wi cach do Po li te chni ki Œl¹s kiej (Dz. U.
Nr 201, poz. 1189)). Trud no œci w re a li za cji pro ce su w³¹ cza nia do sy s te mu szkol ni ctwa
wy ¿ sze go tych pla có wek wi¹ ¿¹ siê z od mien n¹ spe cy fi k¹ oby dwu sy s te mów (oœ wia ty
i szkol ni ctwa wy ¿ sze go). Po nad to prze pi sy art. 261a usta wy – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -
szym, ze zwa la j¹ ce na w³¹ cza nie ró¿ ne go ty pu ko le giów do sy s te mu szkol ni ctwa wy ¿ sze -
go, nie de ter mi nu j¹ wy so ko œci d³u go fa lo we go fi nan so wa nia tych przed siêw ziêæ
w aspek cie je dno stko wym. Za war ty w art. 261a ust. 3 usta wy prze pis za pe wnia uczel ni
otrzy ma nie œrod ków na ten cel (z czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej otrzy my wa nej
przez je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go) w prak ty ce na 3 mie si¹ ce po zo sta j¹ ce do
koñ ca ro ku bu d¿e to we go, w któ rym na st¹ pi prze jê cie ko le gium. W sy tua cji trwa j¹ ce go
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eu ro pej skie go kry zy su fi nan so we go i zwi¹ za nej z nim ko nie cz no œci ra cjo na li za cji wy dat -
ków bu d¿e to wych, trud no uzy s kaæ gwa ran cjê zwiê k sze nia œrod ków na szkol ni ctwo wy ¿ -
sze z ty tu ³u two rze nia no wych pub li cz nych uczel ni za wo do wych.

W kon tek œ cie uwa run ko wañ fi nan so wych po zwa lam so bie wska zaæ, ¿e w pod jê tym
pro ce sie re for mo wa nia szkol ni ctwa wy ¿ sze go, dzia ³a niem bar dziej sprzy ja j¹ cym
osi¹ ga niu za mie rzo nych ce lów jest w³¹ cza nie ko le giów w struk tu ry is t nie j¹ cych szkó³
wy ¿ szych.

W osta t nich kil ku la tach ob ser wu je my tak ¿e co raz wiê k szy, nie ko rzy stny wp³yw ni -
¿u de mo gra fi cz ne go na sy tua cjê w szko ³ach wy ¿ szych, co wy ra ¿a siê co ro cz n¹ ob ni¿ k¹
li cz by stu den tów re kru to wa nych przez uczel nie (w tym pañ stwo we wy ¿ sze szko ³y za -
wo do we), a tak ¿e za my ka niem kszta³ ce nia na wie lu kie run kach i spe cjal no œciach.

Zja wis ka ob ser wo wa ne w osta t nich la tach w ob sza rze szkol ni ctwa wy ¿ sze go ma j¹
cha rak ter nie zwyk le dy na mi cz ny, co wy ma ga od re sor tu szkol ni ctwa wy ¿ sze go bar dzo
szyb kie go i ela sty cz ne go re a go wa nia na wszel kie syg na ³y do ty cz¹ ce zmian w sy s te mie.
Na le ¿y braæ pod uwa gê ró w nie¿ uwa run ko wa nia go spo dar ki. Wy ni ki osta t nich ba dañ
ryn ku pra cy po ka zu j¹, i¿ szko ³y wy ¿ sze opu sz cza nie pro por cjo nal nie du ¿a w sto sun ku
do za po trze bo wa nia li cz ba ab sol wen tów po sia da j¹ cych wy kszta³ ce nie na u czy ciel skie,
co po wo du je, ¿e sto sun ko wo du ¿y od se tek m³o dych na u czy cie li po zo sta je bez pra cy.
Na to miast obe c nie na ryn ku edu ka cyj nym fun kcjo nu j¹ 44 pub li cz ne na u czy ciel skie
ko le gia jê zy ków ob cych i 19 pub li cz nych ko le giów na u czy ciel skich.

Pod su mo wu j¹c do tych cza so wy okres dzia ³añ do ty cz¹ cych wnios ku o ut wo rze nie
PWSZ w Cze la dzi (po przez po ³¹ cze nie trzech ko le giów), prag nê up rzej mie po in for mo -
waæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e pro jekt, bio r¹c pod uwa gê przed sta wio ne uwa run ko wa nia ze -
wnê trz ne, mu si byæ na dal do g³êb nie ana li zo wa ny, zw³a sz cza w aspek cie ko sz tów, któ re 
mia³ by po nieœæ z te go ty tu ³u bu d¿et pañ stwa w czê œci 38 – Szkol ni ctwo wy ¿ sze, a tak ¿e
d³u go fa lo wych skut ków dla ryn ku pra cy.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku i powa¿ania

w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
dr hab. Da ria Lipiñska-Na³êcz
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Mi sio³ ka
oraz senatora Le sz ka Pie cho ty

skie ro wa ne do mi ni stra spraw we wnê trz nych Jac ka Ci choc kie go
oraz do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Na prze ³o mie sty cz nia i lu te go bie ¿¹ ce go ro ku by liœ my œwiad ka mi po szu -
ki wañ na te re nie Sos now ca ma ³ej Mag dy. Jak wia do mo, za koñ czy ³y siê od -
na le zie niem – nie ste ty – zw³ok dziec ka.

Jak wy ni ka z do nie sieñ me dial nych, po twier dzo nych wy po wie dzia mi
przed sta wi cie li kom pe ten tnych s³u¿b, o fak cie, i¿ dziec ko nie ¿y je, oraz o miej -
scu znaj do wa nia siê (ukry cia) zw³ok od sa me go po cz¹t ku wie dzie li je go ro dzi -
ce. Mi mo po sia da nia tej wie dzy za i ni cjo wa li oni wszczê cie i pro wa dze nie
za kro jo nych na sze ro k¹ ska lê po szu ki wañ swo je go dziec ka. Ma ³o te go, swoi mi 
dzia ³a nia mi in i cjo wa li wszczê cie, kon ty nuo wa nie i in ten sy fi ko wa nie dzia ³añ
po szu ki waw czych, czym na ra zi li Skarb Pañ stwa na po nie sie nie zna cz nych ko -
sz tów zwi¹ za nych z pod jê ciem oraz wie lo dnio wym kon ty nuo wa niem dzia ³añ
po szu ki waw czych. Po nad to s³u¿ by bio r¹ ce udzia³ w po szu ki wa niach nie mog -
³y wy ko ny waæ w tym cza sie in nych przy pi sa nych im czyn no œci.

Tym sa mym ro dz¹ siê py ta nia bê d¹ ce przed mio tem ni niej sze go oœ wiad -
cze nia.

Ile ko szto wa ³a ak cja po szu ki waw cza? Ilu fun kcjo na riu szy s³u¿b za an ga -
¿o wa nych by ³o w po szu ki wa nia? Kie dy i na ja kich za sa dach Skarb Pañ stwa
(na przy cho dy któ re go sk³a da j¹ siê pie ni¹ dze po dat ni ków), bê dzie do ma ga³
siê zwro tu ko sz tów od osób, któ re spo wo do wa ³y ich wy ge ne ro wa nie – w tym
przy pad ku od ro dzi ców zmar ³ej dziew czyn ki?

An drzej Mi sio ³ek
Le szek Pie cho ta

Od po wiedŸ
MI NI STRA
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH

War sza wa, 16 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 19 mar ca 2012 ro ku (sygn. BPS-043-07-235/12),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to rów RP Pa na An drze ja Mi -
sio³ ka i Pa na Le sz ka Pie cho tê pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 
ro ku w spra wie po szu ki wañ dziec ka na te re nie Sos now ca, up rzej mie in for mu jê, ¿e fun k- 
cjo na riu sze Po li cji pod jê li po szu ki wa nia po uzy s ka niu in for ma cji o praw do po dob nym
up ro wa dze niu dziec ka, któ re mia ³o zda rzyæ siê po na pa dniê ciu je go mat ki przez nie -
zna ne go na pa stni ka pod czas spa ce ru.

Na po cz¹t ko wym eta pie spra wy, nie mo¿ na by ³o wy klu czyæ ró¿ nych wer s ji œled -
czych, tak ¿e tych o up ro wa dze niu dziec ka dla oku pu lub wy wie zie nia po za gra ni cê kra -
ju. War to za zna czyæ, ¿e naj wa¿ niej sze w po cz¹t ko wej fa zie dzia ³añ w spra wach
do ty cz¹ cych za gi niêæ dzie ci jest d¹ ¿e nie do jak naj szyb sze go od na le zie nia za gi nio ne go.
Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, po li cjan ci pod jê li dzia ³a nia zgo d ne z za sa da mi po szu ki wa -
nia osób za gi nio nych, w tym m.in.: spraw dzi li te ren, na któ rym mia ³o dojœæ do wspo -
mnia ne go zda rze nia oraz miej sce za mie sz ka nia dziec ka, za bez pie czy li œla dy, a tak ¿e
roz ma wia li z oso ba mi, któ re mia ³y kon takt z dziec kiem.
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Na prze ³o mie sty cz nia i lu te go 2012 ro ku w po szu ki wa nia za an ga ¿o wa nych by ³o
85 po li cjan tów z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Sos now cu, 120 po li cjan tów z Od dzia ³ów
Pre wen cji Po li cji w Ka to wi cach oraz 7 po li cjan tów z Wy dzia ³u Kry mi nal ne go Ko men dy
Wo je wó dz kiej Po li cji w Ka to wi cach. £¹ cz nie fun kcjo na riu sze prze pra co wa li 2825,5 go -
dzin, na to miast ³¹ cz na li cz ba prze je cha nych przez nich ki lo me trów sa mo cho da mi oso -
bo wy mi i bu sa mi wy nios ³a 3335.

Przy jmu j¹c da ne wy ni ka j¹ ce z ob wie sz cze nia Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji z dnia
8 sier pnia 2011 ro ku w spra wie prze ciêt ne go mie siê cz ne go upo sa ¿e nia po li cjan tów
w mie si¹ cu czer wcu 2011 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 48), œre dni koszt go dzi ny pra cy po -
li cjan ta wy no si 22,06 z³. Po nad to, z in for ma cji prze ka za nych przez Ko men dê G³ó wn¹
Po li cji wy ni ka, ¿e przy jmo wa ny œre dni koszt prze je cha nia 1 km po jaz du oso bo we go
w sty cz niu 2012 ro ku wy no si³ 0,71 z³, a sa mo cho du do staw cze go (bu sa) 0,95 z³. We -
d³ug wska za nych sta wek, ko sz ty po nie sio ne przez Po li cjê w ra mach przed mio to wych
po szu ki wañ wy nios ³y 64.970 z³.

Od no sz¹c siê do kwe stii mo¿ li wo œci ubie ga nia siê o zwrot ko sz tów prze pro wa dzo nej 
ak cji po szu ki waw czej przez Po li cjê na le ¿y wska zaæ, ¿e zgo d nie z wie dz¹ po sia da n¹
przez Ko men dê G³ó wn¹ Po li cji na te mat sta nu œle dz twa pro wa dzo ne go w przed mio to -
wej spra wie, obe c nie nie jest mo¿ li wym wy st¹ pie nie z ro sz cze niem w tym za kre sie.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
z up. Mi cha³ De skur
Pod se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w na wi¹ za niu do wy st¹ pie nia Pa ni Mar sza ³ek z dnia 19 mar ca 2012 r., nr BPS/043-

-07-236/12, na de s³a ne go do Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci, przy któ rym zo sta ³o prze -
ka za ne oœ wiad cze nie Pa nów Se na to rów An drze ja Mi sio³ ka i Le sz ka Pie cho ty z³o ¿o ne na 
7. po sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r., do ty cz¹ ce ko sz tów po stê po wa nia
przy go to waw cze go Pro ku ra tu ry Okrê go wej w Ka to wi cach w spra wie zgo nu ma ³ej Mag -
dy z Sos now ca, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

Ak tu al nie z uwa gi na roz dzia³ fun kcji Mi ni stra Spra wied li wo œci i Pro ku ra to ra Ge -
ne ral ne go Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie spra wu je nad zo ru nad or ga na mi pro ku ra tu ry
i w zwi¹z ku z tym nie jest kom pe ten tny do za jmo wa nia sta no wis ka w kwe stiach na le -
¿¹ cych do w³a œci wo œci je dno stek or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry, w tym do oce ny dzia -
³añ Pro ku ra tu ry Okrê go wej w Ka to wi cach w opi sa nej przez Pa nów Se na to rów spra wie.

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci nie po sia da tak ¿e ¿a dnych szcze gó ³o wych da nych
do ty cz¹ cych ko sz tów ak cji po szu ki waw czej ani li cz by fun kcjo na riu szy za an ga ¿o wa -
nych w po szu ki wa nie dziec ka.

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 85



Ró w nie¿ w ge stii tu tej sze go Mi ni ster stwa nie le ¿y de cyz ja o do ma ga niu siê zwro tu
ko sz tów po szu ki wañ od ro dzi ców zmar ³ej dziew czyn ki.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go up rzej mie in for mu jê, ¿e ewen tual ne py ta nia od no sz¹ ce
siê do prze bie gu i ko sz tów wy mie nio ne go œle dz twa za sa dnym jest kie ro waæ bez po œre d-
nio do Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w War sza wie.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e ko piê przed mio to we go wy st¹ pie nia prze ka -
za no Pro ku ra tu rze Ge ne ral nej ce lem sto so wne go roz pa trze nia – ko pia pis ma w za -
³¹ cze niu.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Sta ni s³aw Chmie lew ski
Se kre tarz Sta nu

Stanowisko
PROKURATORA GENERALNEGO

War sza wa, 8.05.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za n¹ w dniu 16 kwiet nia 2012 ro ku z Mi ni ster stwa Spra -

wied li wo œci ko piê oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa nów Se na to rów An drze ja Mi sio³ ka
i Le sz ka Pie cho ty pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 ro ku, do ty -
cz¹ ce go ko sz tów po stê po wa nia przy go to waw cze go Pro ku ra tu ry Okrê go wej w Ka to wi -
cach o sygn. V Ds. 6/12 „w spra wie zgo nu ma ³ej Mag dy z Sos now ca”, up rzej mie
in for mu jê, ¿e w zwi¹z ku z pro wa dzo ny mi w okre sie od dnia 24 sty cz nia 2012 ro ku do
dnia 03 lu te go 2012 ro ku po szu ki wa nia mi ma ³o let niej Mag da le ny Waœ niew skiej – Pro -
ku ra tu ra Okrê go wa w Ka to wi cach nie po nios ³a ¿a dnych ko sz tów, po za wy ni ka j¹ cy mi
z po sta no wie nia z dnia 03 lu te go 2012 ro ku, na mo cy któ re go po wo ³a no bieg ³e go z za kre -
su we ry fi ka cji wy zna czo ne go te re nu dzia ³a nia w ce lu usta le nia miej sca ukry cia zw³ok
i przed sta wie nia pro po zy cji me tod po szu ki waw czych oraz œrod ków te chni cz nych.

Za prze pro wa dze nie tych czyn no œci i wy da nie opi nii wy sta wio ny zo sta³ ra chu nek
na kwo tê 2.313.12 z³o tych. Pod kreœ liæ je dnak na le ¿y, i¿ po wy ¿ sza czyn noœæ zwi¹ za na
by ³a z po szu ki wa niem zw³ok ma ³o let niej Mag da le ny Waœ niew skiej, nie zaœ z pro wa dze -
niem czyn no œci po szu ki waw czych w za kre sie jej rze ko me go po rwa nia.

Ca³ ko wi te ko sz ty pro wa dzo ne go w tej spra wie œle dz twa zo sta n¹ wy li czo ne do pie ro
po je go osta te cz nym za koñ cze niu.

Z uwa gi na fakt, ¿e oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów zo sta ³o skie ro wa -
ne ró w nie¿ do Mi ni stra Spraw We wnê trz nych, od po wiedŸ w za kre sie ko sz tów ak cji po -
szu ki waw czej po nie sio nych przez Po li cjê i in nych kwe stii z tym zwi¹ za nych po zo sta je
w kom pe ten cji wska za ne go po wy ¿ ej Mi ni stra.

Z po wa ¿a niem

An drzej Se re met
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Zgo d nie z art. 18 ust. 1 pkt 3 usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne do za dañ w³a -

s nych gmi ny w za kre sie za o pa trze nia w ener giê elek try cz n¹, ciep ³o i pa li wa
ga zo we na le ¿y fi nan so wa nie oœ wiet le nia ulic, pla ców i dróg pub li cz nych
znaj du j¹ cych siê na te re nie gmi ny. Oz na cza to, ¿e obo wi¹z kiem gmi ny ob jê te
zo sta ³o ró w nie¿ fi nan so wa nie oœ wiet le nia dróg kra jo wych znaj du j¹ cych siê
na te re nie gmi ny, na któ rych w zna cz nej mie rze nie ma my do czy nie nia z ru -
chem lo kal nym, a przede wszy s t kim z ru chem tran zy to wym. Wy da je siê, ¿e
ta kie ure gu lo wa nie po win no zo staæ zmie nio ne. Wszy s t kie ko sz ty bie ¿¹ ce go
utrzy ma nia i re mon tów dróg kra jo wych po no si ich za rz¹d ca, to jest Ge ne ral -
na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, dla te go nie u za sa dnio ne jest ob -
ci¹ ¿e nie gmin aku rat ko sz ta mi oœ wiet le nia uli cz ne go.

Pro szê za tem o in for ma cjê, czy w mi ni ster stwie ana li zo wa ny by³ po wy ¿ -
szy pro b lem i czy zo sta ³y po wziê te kro ki le gis la cyj ne ma j¹ ce na ce lu do ko na -
nie zmia ny prze pi su art. 18 ust. 1 pkt 3 pod k¹ tem ob ci¹ ¿e nia fi nan so wa niem 
oœ wiet le nia dróg kra jo wych Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Ra fa³ Mu chac ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 12.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po w ie dzi na oœ wia d cze nie Pa na Se na t o ra Ra fa ³a Mu chac k ie go w spra wie fi -

nan s o wa nia oœ wiet le n ia dróg kra jo w ych, z³o ¿o ne dnia 14 mar ca 2012 r. na 7. po sie dze -
niu Se na tu Rze czy p o sp o li t ej Pol skiej, prze s³a ne przy piœ m ie z dnia 19 mar ca 2012 r.,
sygn. BPS-043-07/237/12, up rzej m ie przed sta w iam na stê pu j¹ ce wy jaœ nie n ia.

Na wstê pie prag nê pod kreœ liæ, ¿e roz sze rze nie obo wi¹z ku fi nan so wa nia przez gmi -
ny oœ wiet le nia uli cz ne go na wszy s t kie dro gi znaj du j¹ ce siê na te re nie gmi ny, z wy j¹t -
kiem au to strad i dróg eks pre so wych, na st¹ pi ³o w wy ni ku zmian wpro wa dzo nych
w usta wie – Pra wo ener ge ty cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) usta w¹
z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.), któ rej pro jek to daw c¹ by³ Mi n i s ter Fi nan sów i wy ni ka ³o 
z prze pro wa dza nej w tym cza sie przez ten re sort re for my sy s te mu fi nan sów sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go.

W pro jek cie no wej usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne, któ ry dnia 22 gru dnia 2011 r. zo -
sta³ prze ka za ny do kon sul ta cji spo ³e cz nych oraz uz go dnieñ miê dzy re sor to wych wpro -
wa dzo no sze reg po stu lo wa nych przez sa mo rz¹ dy roz wi¹ zañ z za kre su fi nan so wa nia
oœ wiet le nia ulic, pla ców i dróg pub li cz nych.

Wy cho dz¹c na prze ciw po stu la tom zg³a sza nym przez sa mo rz¹ dy w pro jek cie no wej
usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne za pro po no wa no wy ³¹ cze nie dróg kra jo wych z ka ta lo gu
dróg, za oœ wiet le nie któ rych od po wie dzial na jest gmi na. Zgo d nie z za pi sa mi pro jek tu
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do obo wi¹z ków gmi ny na le ¿eæ bê dzie fi nan so wa nie oœ wiet le nia ulic, pla ców oraz
gmin nych, po wia to wych i wo je wó dz kich dróg, znaj du j¹ cych siê na te re nie gmi ny, zaœ
fi nan so wa nie oœ wiet le nia dróg kra jo wych sta nie siê za da niem fi nan so wa nym z bu d-
¿e tu pañ stwa, tak jak ma to miej sce w przy pad ku dróg eks pre so wych oraz au to strad
p³at nych.

W to ku uz go dnieñ miê dzy re sor to wych Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa
i Go spo dar ki Mor skiej zg³o si ³o sze reg uwag do ty cz¹ cych za kre su re a li za cji obo wi¹z ku
fi nan so wa nia przez gmi nê oœ wiet le nia dróg (pis mo sygn.: DP3mr-0260-1327/11). Re -
sort ten oœ wiad czy³, ¿e za pro po no wa na zmia na od no sz¹ ca siê do zmia ny spo so bu fi -
nan so wa nia oœ wiet le nia dróg na te re nie gmi ny po przez wy klu cze nie z te go¿
fi nan so wa nia dróg kra jo wych jest nie do przy jê cia przez re sort trans por tu. W dal szej
czê œci pis ma re sort ten stwier dza, ¿e pro jek tu j¹c tê re gu la cjê, na le ¿y mieæ na uwa dze
ko nie cz noœæ za o pa trze nia Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w do dat ko -
we œrod ki fi nan so we, któ re zo sta n¹ prze zna czo ne na fi nan so wa nie ko sz tów oœ wiet le nia 
dróg kra jo wych (au to strad, dróg eks pre so wych, po zo sta ³ych – niesta no wi¹ cych ulic –
w tym ob wo dnic). Na le ¿y przy tym mieæ na wzglê dzie, ¿e nie bê d¹ to ko sz ty zwi¹ za ne
tyl ko z op ³a ta mi za ener giê elek try cz n¹ zu ¿y wa n¹ przez pun kty œwiet lne, ale ró w nie¿
ko sz ty bu do wy, utrzy ma nia, kon ser wa cji in fra struk tu ry oœ wiet le nio wej (op ra wa, s³up,
li nia kab lo wa itp.). Za tem w bu d¿e cie po win ny zo staæ za re zer wo wa ne do dat ko we œrod -
ki na ten cel – sza cun ko we, orien ta cyj ne ko sz ty ta kiej zmia ny w ska li ro ku kszta³ to wa -
³y by siê w gra ni cach 80 mln z³o tych. Po nad to na le ¿y ró w nie¿ mieæ na wzglê dzie, ¿e
ewen tual na zmia na obo wi¹ zu j¹ ce go obe c nie w przed mio cie oœ wiet le nia dróg sta nu
pra w ne go, bê dzie spo rym przed siêw ziê ciem „logistyczno-techniczym”, po le ga j¹ cym
w szcze gól no œci na „od zy s ki wa niu” prze ka za ne go gmi nom oœ wiet le nia zlo ka li zo wa ne go 
w pa sach dróg kra jo wych, ró w nie¿ ewen tual nych ce sji umów na do sta wê i dys try bu cjê
ener gii elek try cz nej, ko nie cz no œci roz wi¹ zy wa nia umów i or ga ni za cji no wych po stê po -
wañ prze tar go wych.

We d³ug wstêp nej opi nii Mi ni stra Fi nan sów: roz sze rza j¹c obo wi¹ zek fi nan so wa nia
przez gmi ny oœ wiet le nia uli cz ne go o wszy s t kie dro gi znaj du j¹ ce siê na te ry to rium gmi -
ny, z wy j¹t kiem au to strad i dróg eks pre so wych, okreœ lo ne w prze pi sach usta wy z dnia
10 kwiet nia 1997 r. Pra wo ener ge ty cz ne, za pe wnio no gmi nom od po wie d nie Ÿród ³a fi -
nan so wa nia tych za dañ w po sta ci zwiê k sze nia do cho dów w³a s nych gmin po przez
wzrost udzia ³u we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od osób pra w nych i z po dat ku od
osób fi zy cz nych. W tej sy tua cji zmniej sze nie za dañ gmin w pro jek to wa nym za kre sie po -
win no po ci¹ g n¹æ za so b¹ ko rek tê udzia ³u gmin we wp³y wach z ww. po dat ków.

Obe c nie trwa j¹ uz go dnie nia miê dzy re sor to we pro jek tu usta wy wpro wa dza j¹ ce go
przed mio to w¹ zmia nê. Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e w wy ni ku tych uz go dnieñ, a tak ¿e
w trak cie dys ku sji na po zio mie rz¹ do wym, pro po zy cja sy s te mu fi nan so wa nia oœ wiet le -
nia dróg kra jo wych zo sta nie sfor mu ³o wa na w od po wie d nio wy wa ¿o ny spo sób.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e po wy ¿ sze wy jaœ nie nia sta no wi¹ wy czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ 
na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. To masz Tom czy kie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z dniem 1 lip ca 2011 r. we sz³a w ¿y cie zmia na art. 17 ust. 3 usta wy o wy -

cho wa niu w trzeŸ wo œci i prze ciw dzia ³a niu al ko ho liz mo wi. Po wy ¿ sza zmia na
up ra wnia pra co daw cê do za wez wa nia or ga nów po wo ³a nych do ochro ny po -
rz¹d ku pub li cz ne go ce lem zba da nia sta nu trzeŸ wo œci pra co wni ka. No we li za -
cja ta by ³a od po wie dzi¹ na po trze by pra co daw ców, któ rzy do tej po ry mog li
je dy nie li czyæ na to, ¿e pra co wnik wy ra zi zgo dê na pod da nie siê ba da niu.

Wy da je siê je dnak, ¿e wpro wa dzo na zmia na nie jest wy star cza j¹ ca. Ze
stro ny pra co daw ców otrzy mu jê bo wiem in for ma cje, z któ rych wy ni ka, i¿ za -
sa dne by ³o by umo¿ li wie nie prze pro wa dza nia ba dañ sta nu trzeŸ wo œci ró w -
nie¿ przez in ne pod mio ty. Wy da je siê, ¿e szcze gól nie pre de sty no wa ne do te go 
za da nia mog ³y by byæ s³u¿ by ochro ny oraz przed siê bior cy za jmu j¹ cy siê
ochro n¹ osób i mie nia. Na le ¿a ³o by ró w nie¿ roz wa ¿yæ upo wa¿ nie nie in nych
pod mio tów do wy ko ny wa nia czyn no œci ba da nia sta nu trzeŸ wo œci pra co wni -
ków. Trze ba mieæ bo wiem na uwa dze, ¿e pra co wnik w sta nie nie trzeŸ wym
stwa rza po wa¿ ne za gro ¿e nie w ra zie do pu sz cze nia go do pra cy. Z ko lei pra -
co daw ca nie mo ¿e od mó wiæ do pu sz cze nia pra co wni ka do pra cy, opie ra j¹c siê 
je dy nie na do mys ³ach. Ka¿ do ra zo we wzy wa nie po li cji czy stra ¿y miej skiej
ce lem zba da nia sta nu trzeŸ wo œci pra co wni ka, gdy siê weŸ mie pod uwa gê li cz-
 bê za k³a dów pra cy oraz spo ³e cz n¹ ska lê zja wis ka, mo ¿e w prak ty ce oka zaæ
siê trud ne i nie spe³ nia j¹ ce do koñ ca ocze ki wañ.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, pro szê o udzie le nie in for ma cji o tym, czy mi -
ni ster stwo roz wa ¿a ³o kwe stiê umo¿ li wie nia in nym pod mio tom prze pro wa -
dze nia ba da nia trzeŸ wo œci pra co wni ków, a tak ¿e o tym, ja kie s¹ zna ne
efek ty wpro wa dze nia zmia ny art. 17 ust. 3 usta wy o wy cho wa niu w trzeŸ -
wo œci i prze ciw dzia ³a niu al ko ho liz mo wi.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Ra fa³ Mu chac ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go, prze ka za ne go

przy piœ mie znak: BPS/043-07-238/12 z dnia 19 mar ca 2012 r., w spra wie art. 17
ust. 3 usta wy z dnia 26 paŸ dzier ni ka 1982 r. o wy cho wa niu w trzeŸ wo œci i prze ciw dzia -
³a niu al ko ho liz mo wi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z póŸn. zm.), up rzej mie przed sta -
wiam po ni¿ sze sta no wis ko op ra co wa ne w po ro zu mie niu z Mi ni strem Zdro wia.

Pro po zy cja, zgo d nie z któ r¹ up ra wnie nie do prze pro wa dza nia ba da nia przy s³u gi -
waæ mia ³o by tak ¿e pra co wni kom spe cja li sty cz nych uz bro jo nych for ma cji ochron nych
lub przed siê bior com za jmu j¹ cym siê ochro n¹ osób i mie nia, wy da je siê byæ roz wi¹ za -
niem zbyt da le ko id¹ cym.
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W opi nii Mi ni stra Zdro wia prze s³an k¹, któ r¹ kie ro wa³ siê usta wo daw ca wska zu j¹c,
¿e up ra wnio nym do prze pro wa dza nia ba da nia mo ¿e byæ je dy nie or gan po wo ³a ny do
ochro ny po rz¹d ku pub li cz ne go, by ³a po trze ba za pe wnie nia wia ry go dno œci prze pro wa -
dza ne go ba da nia. Jest to szcze gól nie is tot ne wo bec fak tu, i¿ w obo wi¹ zu j¹ cym sta nie
pra w nym zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 27 gru dnia
2007 r. w spra wie ro dza jów przy rz¹ dów po mia ro wych pod le ga j¹ cych pra w nej kon tro li
me tro lo gi cz nej oraz za kre su tej kon tro li (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z póŸn. zm.)
ana li za to ry wy de chu nie pod le ga j¹ pra w nej kon tro li me tro lo gi cz nej. Wo bec po wy ¿ sze -
go or ga ny po wo ³a ne do ochro ny po rz¹d ku pub li cz ne go przy prze pro wa dza nych przez
sie bie ba da niach sta nu trzeŸ wo œci kie ru j¹ siê w tym za kre sie w³a s ny mi pro ce du ra mi
we wnê trz ny mi opar ty mi przede wszy s t kim na pro ce du rze wzor co wa nia urz¹ dzeñ po -
mia ro wych.

Kon tro la prze pro wa dza na przez pra co wni ków spe cja li sty cz nych uz bro jo nych for -
ma cji ochron nych lub przed siê bior ców za jmu j¹ cych siê ochro n¹ osób i mie nia, w oce -
nie Mi ni stra Zdro wia, gwa ran cji ta kich nie stwa rza.

Na le ¿y tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e zgo d nie z art. 17 ust. 1 usta wy o wy cho wa niu w trzeŸ wo -
œci i prze ciw dzia ³a niu al ko ho liz mo wi kie ro wnik za k³a du pra cy lub oso ba przez nie go
upo wa¿ nio na ma j¹ obo wi¹ zek nie do pu sz cze nia do pra cy pra co wni ka, je ¿e li za cho dzi
uza sa dnio ne po de jrze nie, ¿e sta wi³ siê on do pra cy w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu al bo
spo ¿y wa³ al ko hol w cza sie pra cy. Oko li cz no œci sta no wi¹ ce pod sta wê de cyz ji po win ny
byæ po da ne pra co wni ko wi do wia do mo œci.

Oz na cza to, i¿ wbrew za war tej w oœ wiad cze niu opi nii Pa na Se na to ra Ra fa ³a Mu -
chac kie go, prze pro wa dze nie ba da nia sta nu trzeŸ wo œci nie jest wa run kiem ko nie cz nym 
do nie do pu sz cze nia do pra cy pra co wni ka, w sto sun ku do któ re go is t nie je uza sa dnio ne
po de jrze nie, ¿e znaj du je siê on w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu. Do sta te cz nym po wo dem
mo ¿e byæ bo wiem wy stê po wa nie ob ja wów mo g¹ cych uza sa dniaæ wp³yw al ko ho lu na
or ga nizm (za k³ó ce nia spra w no œci mo to ry cz nej, be³ kot li wa mo wa).

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Ra dos ³aw Mle cz ko
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Mi ko ³a ja Bu dza now skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Prag nê zwró ciæ uwa gê na wy wo ³u j¹ c¹ mój nie po kój sy tua cjê, ja ka ma

miej sce w spó ³ce Cen tra la Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA z sie dzi b¹ w Ka to wi -
cach, w któ rej to spó ³ce Skarb Pañ stwa po sia da 25% ak cji.

Z po sia da nych prze ze mnie in for ma cji wy ni ka, ¿e na prze strze ni osta t -
nich kil ku na stu mie siê cy sy tua cja w spó ³ce przed sta wia ³a siê na stê pu j¹ co.

Na Wal nym Zgro ma dze niu Ak cjo na riu szy Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni c-
twa SA z sie dzi b¹ w Ka to wi cach, któ re od by ³o siê w dniu 28 czer wca 2010 r.,
pod jê to uchwa ³ê nr 28/06/2010, na mo cy któ rej od wo ³a no z Ra dy Nad zor -
czej spó ³ki, g³o sa mi ak cjo na riu szy wiêk szo œcio wych, je dy ne go re pre zen tan ta 
Skar bu Pañ stwa – pa na Ra fa ³a Ko wa li ka, a je dno czeœ nie po wo ³a no na je go
miej sce oso bê zwi¹ za n¹ z ak cjo na riu sza mi wiêk szo œcio wy mi spó ³ki.

W tym miej scu na le ¿y za zna czyæ, ¿e po rz¹ dek ob rad Wal ne go Zgro ma -
dze nia Ak cjo na riu szy Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA usta lo ny na dzieñ
28 czer wca 2010 r. nie za wie ra³ pun ktu „Od wo ³a nie cz³on ka Ra dy Nad zor -
czej – Ra fa ³a Ko wa li ka” ani pun ktu „Po wo ³a nie cz³on ka Ra dy Nad zor czej –
X”. W po rz¹d ku ob rad zna laz³ siê je dy nie punkt o tre œci: „Zmia ny w sk³a dzie
Ra dy Nad zor czej”. Re a li za cja te go pun ktu od by ³a siê w ten spo sób, ¿e ak cjo -
na riu sze wiêk szo œcio wi od wo ³a li je dy ne go re pre zen tan ta Skar bu Pañ stwa
w CZG SA, co by ³o nie tyl ko sprze cz ne z do bry mi oby cza ja mi, ale ró w nie¿
ca³ ko wi cie bez pra w ne i w œwiet le orze cz ni ctwa s¹ do we go oraz po gl¹ dów do k-
try ny pra wa win no skut ko waæ unie wa¿ nie niem ta kiej uchwa ³y przez s¹d.

De par ta ment Pra w ny Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa z³o ¿y³ w dniu 27 lip -
ca 2010 r. w S¹ dzie Okrê go wym w Ka to wi cach po zew „o unie wa¿ nie nie,
ewen tual nie o uchy le nie uchwa ³y Wal ne go Zgro ma dze nia spó ³ki z dnia
28 czer wca 2010 r.”. Nie z³o ¿o no je dnak wnios ku w S¹ dzie Re jo no wym – Kra -
jo wy Re jestr S¹ do wy, Wy dzia³ VIII Go spo dar czy w Ka to wi cach – o za wie sze -
nie po stê po wa nia re je stro we go, w wy ni ku któ re go to po stê po wa nia
do ko na no wy kreœ le nia je dy ne go przed sta wi cie la Skar bu Pañ stwa w Ra dzie
Nad zor czej CZG SA Ra fa ³a Ko wa li ka i do ko na no wpi su oso by de le go wa nej
do Ra dy Nad zor czej spó ³ki przez ak cjo na riu szy wiêk szo œcio wych.

Od te go cza su Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa po zba wio ne zo sta ³o swo je -
go przed sta wi cie la w Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA. Gdy by wnio sek
o za wie sze nie po stê po wa nia re je stro we go zo sta³ z³o ¿o ny we w³a œci wym try -
bie i w od po wie d nim cza sie, to praw do po dob nie zo sta³ by on uw zglê dnio ny
i Skarb Pañ stwa nie zo sta³ by po zba wio ny swo je go przed sta wi cie la w Ra dzie
Nad zor czej spó ³ki.

Z tre œci pis ma z dnia 29.08.2011 r. (MSP/DNW/6709/2011), ja kie otrzy -
ma ³em z Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa w od po wie dzi na mo j¹ in ter wen cjê,
wy ni ka, ¿e Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa nie z³o ¿y ³o ape la cji od wy ro ku
S¹ du Okrê go we go w Ka to wi cach, XIII Wy dzia ³u Go spo dar cze go z dnia
21 czer wca 2011 r., w któ rym to wy ro ku s¹d od da li³ po wó dz two mi ni stra
Skar bu Pañ stwa w za kre sie stwier dze nia nie wa¿ no œci uchwa ³y Zwy czaj ne -
go Wal ne go Zgro ma dze nia, na pod sta wie któ rej od wo ³a no re pre zen tan ta
Skar bu Pañ stwa z Ra dy Nad zor czej spó ³ki w oso bie pa na Ra fa ³a Ko wa li ka,
i uchy li³ po wy ¿ sz¹ uchwa ³ê.

W mo jej oce nie, na co wska zy wa ³em ju¿ wcze œ niej, za sa dne by ³o wnie -
sie nie ape la cji o unie wa¿ nie nie uchwa ³y, co w œwiet le ugrun to wa nej li nii orze cz -
ni czej – dziê ki do b rze spo rz¹ dzo nej ape la cji – by ³o ab so lut nie osi¹ gal ne
i zna cz nie ko rzy stniej sze dla in te re su Skar bu Pañ stwa ni¿ tyl ko uchy le nie
uchwa ³y. W mo jej oce nie nie wnie sie nie ape la cji od wy ro ku s¹ du pier wszej in -
stan cji sta no wi ³o ewi den tne na ru sze nie in te re sów Skar bu Pañ stwa.

Po nad to z uzy s ka nych prze ze mnie in for ma cji wy ni ka, i¿ na dzieñ 28 lu -
te go 2012 r. zo sta ³o zwo ³a ne Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie Ak cjo na riu -
szy Spó ³ki Cen tra la Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA. Ana li za opub li ko wa ne go
po rz¹d ku ob rad wy mie nio ne go zgro ma dze nia po no w nie wzbu dzi ³a mój nie -
po kój, bo wiem zo sta³ on tak skon struo wa ny, aby w spo sób ana lo gi cz ny do
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sy tua cji na Wal nym Zgro ma dze niu z czer wca 2010 r. po po wo ³a niu re pre zen -
tan ta Skar bu Pañ stwa do Ra dy Nad zor czej spó ³ki, na tych miast go od wo ³aæ.
Punkt 9. po rz¹d ku ob rad zwo ³a ne go na 28 lu te go 2012 r. Wal ne go Zgro ma -
dze nia o tre œci „Zmia ny w Ra dzie Nad zor czej”, po do ko na niu wy bo ru cz³on -
ków ra dy przez ak cjo na riu szy w dro dze g³o so wa nia od rêb ny mi gru pa mi, by³
ca³ ko wi cie ab sur dal ny i na le ¿a ³o ¿¹ daæ usu niê cia go z po rz¹d ku ob rad.

Prag nê tak ¿e za u wa ¿yæ, i¿ Wal ne Zgro ma dze nie zwo ³a ne zo sta ³o w okre -
sie, w któ rym Skarb Pañ stwa po zba wio ny by³ mo¿ li wo œci ucze stni cze nia
przez je go re pre zen tan ta w po sie dze niach Ra dy Nad zor czej. Na le ¿a ³o by wiêc
skon sta to waæ, i¿ – wbrew wcze œ niej szym twier dze niom i za pe wnie niom se -
kre ta rza sta nu, pa na Ja na Bu re go – Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa nie pod jê -
³o ¿a dnych sku te cz nych i do pu sz czo nych pra wem prób „ma j¹ cych na ce lu jak 
naj szyb sze przy wró ce nie mo¿ li wo œci ucze stni ctwa re pre zen tan ta Skar bu
Pañ stwa w Ra dzie Nad zor czej Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA, jak ró w -
nie¿ za bez pie cze nie in nych in te re sów Skar bu Pañ stwa w tej spó ³ce”.

Po nad to, nie zna j¹c prze bie gu ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia spó ³ki
z dnia 28 lu te go 2012 r., wska zu jê, i¿ w ra zie do pro wa dze nia – po raz ko lej ny 
– do roz po czê cia re a li za cji przez ak cjo na riu szy wiêk szo œcio wych sce na riu sza 
ana lo gi cz ne go do te go, któ ry zo sta³ zrea li zo wa ny w czer wcu 2010 r., ab so lut -
nie ko nie cz ne bê dzie na tych mia sto we z³o ¿e nie w KRS przez Mi ni ster stwo
Skar bu Pañ stwa wnios ku o za wie sze nie po stê po wa nia re je stro we go, aby nie 
po wtó rzy ³a siê ta ka sa ma jak po prze d nio sy tua cja.

W zwi¹z ku ze wska za ny mi po wy ¿ ej oko li cz no œcia mi sy tua cja zwi¹ za na
z CZG SA, któ ra is t nie je od prze sz³o pó³ to ra ro ku, a któ ra sta no wi wy nik za -
nie dbañ pro ce so wych ze stro ny pra co wni ków Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa, 
mu si bu dziæ uza sa dnio ne zdu mie nie oraz nie po kój.

Ma j¹c po wy ¿ sze na wzglê dzie, a tak ¿e kie ru j¹c siê in te re sem Skar bu
Pañ stwa, pro szê Pa na Mi ni stra o pod jê cie sto so wnych dzia ³añ zmie rza j¹ cych 
do wy jaœ nie nia po czy nañ pra co wni ków mi ni ster stwa zwi¹ za nych z po stê po -
wa niem re je stro wym, w wy ni ku któ re go Skarb Pañ stwa zo sta³ po zba wio ny
na okres prze sz³o pó³ to ra ro ku ja kiej kol wiek mo¿ li wo œci kon tro lo wa nia sy tua -
cji w spó ³ce, w któ rej po sia da 25% ak cji, a tak ¿e zmie rza j¹ cych do przy wró ce -
nia cz³on ka Ra dy Nad zor czej z ra mie nia Skar bu Pañ stwa do spó ³ki Cen tra li
Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA w ce lu skon tro lo wa nia pod jê tych w ubieg ³ych la -
tach ob ro to wych uchwa³ i po czy nañ jej or ga nów, ich le gal no œci, za sa dno œci
oraz wp³y wu na kon dy cjê fi nan so w¹ spó ³ki.

Pro szê tak ¿e o udzie le nie in for ma cji, czy oso by od po wie dzial ne za brak
z³o ¿e nia wnios ku do KRS o za wie sze nie po stê po wa nia re je stro we go po pod -
jê ciu w czer wcu 2010 r. uchwa ³y przez WZA o od wo ³a niu re pre zen tan ta Skar -
bu Pañ stwa w Ra dzie Nad zor czej Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA
po nios ³y ja kie kol wiek kon sek wen cje za nie dba nia, któ re skut ku je sy tua cj¹,
¿e Skarb Pañ stwa po zba wio ny zo sta³ na tak d³u gi okres ja kich kol wiek mo¿ li -
wo œci nad zor czych i kon trol nych w pod mio cie, w któ rym po sia da 25% ak cji.

Po nad to zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie in for ma cji, czy Mi ni ster stwo
Skar bu Pañ stwa pod jê ³o ja kie kol wiek dzia ³a nia – a je œ li tak, to ja kie – któ re
mog ³y do pro wa dziæ lub do pro wa dzi ³y do po no w ne go wpi sa nia do Kra jo we go
Re je stru S¹ do we go, ja ko cz³on ka Ra dy Nad zor czej wy mie nio nej spó ³ki, re pre -
zen tan ta Skar bu Pañ stwa.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Ra fa³ Mu chac ki
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Od po wiedŸ

War sza wa, 11.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r. w spra wie sy tua cji ja ka za is t -
nia ³a w spó ³ce Cen tra la Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA (da lej: CZG SA) po pod jê ciu przez
Zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie uchwa ³y, w wy ni ku któ rej z Ra dy Nad zor czej tej Spó ³ki
zo sta³ od wo ³a ny re pre zen tant Skar bu Pañ stwa, up rzej mie wy jaœ niam co na stê pu je.

W dniu 28 czer wca 2010 r. na Zwy czaj nym Wal nym Zgro ma dze niu (da lej: ZWZ),
w wy ni ku pod jê tych przez Wal ne Zgro ma dze nie uchwa³ do sz³o do sy tua cji, w któ rej
w dro dze g³o so wa nia od dziel ny mi gru pa mi do sk³a du Ra dy Nad zor czej zo sta³ po wo ³a ny 
re pre zen tant Skar bu Pañ stwa, któ ry na stê p nie w je d nym z ko lej nych pun któw po rz¹d -
ku ob rad, g³o sa mi Ak cjo na riu szy wiêk szo œcio wych zo sta³ z tej Ra dy od wo ³a ny.

Skarb Pañ stwa g³o so wa³ prze ciw od wo ³a niu re pre zen tan ta Skar bu Pañ stwa i zg³o -
si³ sprze ciw do uchwa ³y w tej spra wie, a na stê p nie z³o ¿y³ do S¹ du po zew o stwier dze nie
nie wa¿ no œci uchwa ³y z ro sz cze niem ewen tual nym uchy le nia tej uchwa ³y.

Wy ro kiem z dnia 21.06.2011 r. S¹d Okrê go wy w Ka to wi cach XIII Wy dzia³ Go spo -
dar czy od da li³ po wó dz two Skar bu Pañ stwa w za kre sie stwier dze nia nie wa¿ no œci
uchwa ³y ZWZ od wo ³u j¹ cej re pre zen tan ta Skar bu Pañ stwa z Ra dy Nad zor czej i je dno -
czeœ nie uchy li³ tê uchwa ³ê. Na sku tek ape la cji CZG SA od ww. wy ro ku, S¹d Ape la cyj ny
w Ka to wi cach V Wy dzia³ Cy wil ny, zmie ni³ wy rok S¹ du Okrê go we go od da la j¹c po wó dz -
two o uchy le nie za skar ¿o nej uchwa ³y.

Zgo d nie z ar gu men ta cj¹ pe³ no moc ni ka CZG SA przed sta wia n¹ pod czas pro wa dzo -
ne go po stê po wa nia s¹ do we go, po wo dem od wo ³a nia oso by re pre zen tu j¹ cej w Ra dzie
Nad zor czej Skarb Pañ stwa nie by ³a chêæ po zba wie nia Skar bu Pañ stwa miej sca w sk³a -
dzie or ga nu nad zo ru, lecz ce chy oso bo wo œcio we pa na Ra fa ³a Ko wa li ka, re pre zen tu -
j¹ ce go wów czas w Ra dzie Nad zor czej Skarb Pañ stwa, unie mo¿ li wia j¹ ce pod jê cie
kon struk ty wnej wspó³ pra cy z po zo sta ³y mi cz³on ka mi Ra dy Nad zor czej oraz Pre ze sem
Za rz¹ du CZG SA, co wp³y wa ³o na dez or ga ni za cjê pra cy Ra dy Nad zor czej. Po wy ¿ sza ar -
gu men ta cja zo sta ³a uw zglê dnio na przez S¹d Ape la cyj ny.

Po ana li zie uza sa dnie nia wy ro ku S¹ du Ape la cyj ne go, Mi ni ster stwo Skar bu Pañ -
stwa zde cy do wa ³o o niewno sze niu skar gi ka sa cyj nej od wy ro ku od da la j¹ ce go po wó dz -
two o uchy le nie przed mio to wej uchwa ³y ZWZ. Po wo dem pod jê cia po wy ¿ szej de cyz ji
by ³a chêæ unik niê cia dal sze go prze d³u ¿a nia opi sa ne go po wy ¿ ej spo ru i jak naj szyb sze
do pro wa dze nie do po wo ³a nia w sk³ad Ra dy Nad zor czej CZG SA re pre zen tan ta Skar bu
Pañ stwa.

Za koñ cze nie po stê po wa nia s¹ do we go w przed mio to wej spra wie oraz dzia ³a nia pod -
jê te przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa po zwo li ³y na zrea li zo wa nie po wy ¿ sze go ce lu.

W dniu 28 lu te go 2012 r., od by ³o siê na wnio sek Mi ni stra Skar bu Pañ stwa, Nad -
zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie, któ re w uchwa le nr 3/02/2012 wszy s t ki mi g³o sa mi
„za” od wo ³a ³o ze sk³a du RN re pre zen tan ta ak cjo na riu szy wiêk szo œcio wych, a na stê p -
nie w uchwa le nr 4/02/2012 je dno g³oœ nie po wo ³a ³o oso bê wska za n¹ przez Skarb
Pañ stwa.

W dniu 12 mar ca 2012 r. S¹d Re jo no wy Ka to wi ce-Wschód w Ka to wi cach, VII Wy -
dzia³ Go spo dar czy Kra jo we go Re je stru S¹ do we go do ko na³ w po zy cji Or gan nad zo ru –
Ra da Nad zor cza wpi su re pre zen tan ta Skar bu Pañ stwa.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, nie mo¿ na zgo dziæ siê z opi ni¹ wy ra ¿o n¹ w oœ wiad cze -
niu Pa na Se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go, i¿ „Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa nie pod jê ³o
¿a dnych sku te cz nych i do pu sz czo nych pra wem prób ma j¹ cych na ce lu jak naj szyb sze

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 93



przy wró ce nie mo¿ li wo œci ucze stni ctwa re pre zen tan ta Skar bu Pañ stwa w Ra dzie Nad -
zor czej Cen tra li Za o pa trze nia Gór ni ctwa SA, jak ró w nie¿ za bez pie cze nie in nych in te re -
sów Skar bu Pañ stwa w tej spó ³ce”.

Re a su mu j¹c, po mi mo te go, ¿e Skarb Pañ stwa po sia da za le dwie 25-procentowy
udzia³ w ka pi ta le za k³a do wym CZG SA, a Sta tut Spó ³ki nie za wie ra za pi sów gwa ran tu -
j¹ cych po szcze gól nym ak cjo na riu szom, w tym ró w nie¿ Skar bo wi Pañ stwa, udzia ³u ich
przed sta wi cie li w Ra dzie Nad zor czej, dziê ki dzia ³a niom Mi ni ster stwa Skar bu Pañ stwa
uda ³o siê sku te cz nie po wo ³aæ przed sta wi cie la Skar bu Pañ stwa do Ra dy Nad zor czej
CZG SA.

Z po wa ¿a niem

Mi ko ³aj Bu dza now ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do tar ³y do mnie g³o sy sa mo rz¹ dów wo je wó dz twa œl¹s kie go za nie po ko jo -

nych zna cz nym wzro stem na tê ¿e nia ru chu sa mo cho dów ciê ¿a ro wych na dro -
dze kra jo wej nr 1 po miê dzy Ty cha mi a Bielskiem-Bia³¹. Zgo d nie z roz po rz¹-
 dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 22 mar ca 2011 r. w spra wie dróg kra jo wych
lub ich od cin ków, na któ rych po bie ra siê op ³a tê elek tro ni cz n¹, oraz wy so ko œci 
sta wek op ³a ty elek tro ni cz nej, dro ga kra jo wa nr 81, któ ra jest ró wno leg ³a do
dro gi kra jo wej nr 1, zo sta ³a ob jê ta op ³a t¹ elek tro ni cz n¹, co spo wo do wa ³o
zwiê k sze nie ru chu sa mo cho dów ciê ¿a ro wych na tej osta t niej dro dze.

Ta ka sy tua cja wy ma ga pil nej in ter wen cji z uwa gi na fakt, i¿ dro ga kra jo -
wa nr 1 ju¿ wcze œ niej cier pia ³a z po wo du zna cz ne go na tê ¿e nia ru chu na od -
cin ku po miê dzy Ka to wi ca mi a Bielskiem-Bia³¹, co po wo do wa ³o czê ste za to ry
na dro gach, li cz ne wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, jak ró w nie¿ szyb kie zu ¿y wa nie
siê na wie rzchni dro go wej. Po dró¿ t¹ tra s¹ ni gdy nie na le ¿a ³a do przy jem nych 
i ³at wych, a w chwi li obe c nej sy tua cja je sz cze bar dziej siê po gar sza. Do dat ko -
wo wzd³u¿ dro gi kra jo wej nr 1 po ³o ¿o ne s¹ miej sco wo œci ta kie jak Pszczy na
czy Gocza³kowice-Zdrój, któ re z uwa gi na ich wa lo ry za byt ko we czy uz dro -
wis ko we wy ma ga j¹ szcze gól nej tros ki i opie ki przed ich „roz je¿ d¿a niem”
przez sa mo cho dy ciê ¿a ro we.

Pro szê za tem o udzie le nie in for ma cji, czy mi ni ster stwo bie rze pod uwa gê
pod jê cie sto so wnych dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu ogra ni cze nie ru chu sa mo cho -
dów ciê ¿a ro wych po dro dze kra jo wej nr 1, w szcze gól no œci po le ga j¹ cych na
usu niê ciu z wy mie nia ne go roz po rz¹ dze nia – roz po rz¹ dze nia w spra wie dróg
kra jo wych lub ich od cin ków, na któ rych po bie ra siê op ³a tê elek tro ni cz n¹, oraz 
wy so ko œci sta wek op ³a ty elek tro ni cz nej – dro gi kra jo wej nr 81, lub te¿ pod jê -
cie in nych dzia ³añ, któ re skut ko wa ³y by zmniej sze niem ru chu sa mo cho dów
ciê ¿a ro wych na dro dze kra jo wej nr 1 na od cin ku po miê dzy Ty cha mi
a Bielskiem-Bia³¹.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Ra fa³ Mu chac ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 30 mar ca 2012 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., prze s³a ne go przy piœ mie
z dnia 19 mar ca 2012 r., znak: BPS/043-07-240/12, do ty cz¹ ce wzro stu na tê ¿e nia ru -
chu sa mo cho dów ciê ¿a ro wych na dro dze kra jo wej nr 1 po miê dzy Ty cha mi
a Bielskiem-Bia³¹, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Z do œwiad czeñ in nych kra jów, któ re wpro wa dzi ³y elek tro ni cz ny sy s tem po bo ru
op ³at (ESPO) za prze jazd wy ni ka, ¿e naj wiê k szy od p³yw ru chu ciê¿ kie go na stê pu je
w ci¹ gu pier wszych mie siê cy od uru cho mie nia sy s te mu. Na stê p nie ma miej sce po wrót
po jaz dów na dro gi za pe wnia j¹ ce mo¿ li woœæ szyb kie go prze mie sz cze nia w ru chu miê -
dzy re gio nal nym i po zwa la j¹ ce na do star cze nie to wa rów na czas.

Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej wraz z pod leg ³y mi
mu or ga na mi na bie ¿¹ co mo ni to ru je sy tua cjê zwi¹ za n¹ z od p³y wem ru chu ciê¿ kie go.
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Re sort trans por tu zle ci³ Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad prze pro wa -
dze nie po mia ru ru chu na dro gach kra jo wych, któ re od lip ca 2011 r. s¹ ob jê te ESPO,
w ce lu do ko na nia ana li zy pier wszych da nych do ty cz¹ cych ska li od p³y wu ru chu ciê¿ -
kie go z dróg p³at nych. Pod kreœ lam przy tym, ¿e szcze gó ³o we, re pre zen ta ty wne i we ry fi -
ko wal ne da ne od noœ nie do ska li zja wis ka bê d¹ do stêp ne do pie ro po okreœ lo nym cza sie
fun kcjo no wa nia ESPO. Do dam, ¿e elek tro ni cz ny sy s tem po bo ru op ³at dzia ³a w Pol sce
do pie ro od po cz¹t ku lip ca 2011 r., tak wiêc od oœ miu mie siê cy.

Z prze ka za nych przez Ge ne ral n¹ Dy rek cjê Dróg Kra jo wych i Au to strad wy ni ków ww.
po mia ru ru chu, prze pro wa dzo ne go w dniach 18 –20 paŸ dzier ni ka 2011 r., nie wy ni ka
zna cz¹ cy wzrost ru chu ciê¿ kie go na przy wo ³a nym w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra od cin -
ku dro gi kra jo wej. Z po mia rów tych wy ni ka, ¿e dzien ne na tê ¿e nie ru chu po jaz dów ciê¿ -
kich na tym od cin ku wy no si ok. 7 ty siê cy po jaz dów. S¹ to wy ni ki bar dzo zbie¿ ne z ty mi,
któ re otrzy ma ³a Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad prze pro wa dza j¹c
w 2010 r. Ge ne ral ny Po miar Ru chu na ww. dro dze kra jo wej. Da ne po wy ¿ sze nie po twier -
dza j¹ wiêc prze ka za nych in for ma cji o zna cz¹ cym zwiê k sze niu siê na tê ¿e nia ru chu ciê¿ -
kie go na dro dze kra jo wej nr 1 po miê dzy Ty cha mi a Bielskiem-Bia³¹ po wpro wa dze niu
elek tro ni cz ne go sy s te mu po bo ru op ³at na dro dze kra jo wej nr 81.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e nie pla nu je siê usu niê cia z roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni -
strów z dnia 22 mar ca 2011 r. w spra wie dróg kra jo wych lub ich od cin ków, na któ rych
po bie ra siê op ³a tê elek tro ni cz n¹ oraz wy so ko œci sta wek op ³a ty elek tro ni cz nej (Dz. U.
Nr 80, poz. 433) od cin ka dro gi kra jo wej nr 81.

Ze wzglê du na prze bieg pro jek to wa nej dro gi eks pre so wej S1 Ko szto wy –
Bielsko-Bia³a nie pla nu je siê ró w nie¿ wpro wa dze nia op ³a ty elek tro ni cz nej na dro dze
kra jo wej nr 1 na od cin ku Ty chy – Bielsko-Bia³a. Przy pom nê, ¿e przy wo ³a ny od ci nek
dro gi eks pre so wej S1 znaj du je siê w Za ³¹ cz ni ku 2 (Li sta za dañ, któ rych re a li za cja prze -
wi dy wa na jest po ro ku 2013) „Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2011 –2015”.
Wraz z od da niem do u¿yt ku dro gi eks pre so wej S1 Ko szto wy – Bielsko-Bia³a, od ci nek
dro gi kra jo wej nr 1 Ty chy – Bielsko-Bia³a zo sta nie na pod sta wie art. 10 ust. 5 usta wy
z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pub li cz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn.
zm.) po zba wio ny do tych cza so wej ka te go rii i za li czo ny do ka te go rii dro gi gmin nej. W ta -
kiej sy tua cji, ze wzglê du na obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy, nie bê dzie mo¿ li wy po bór op ³a ty
elek tro ni cz nej na od cin ku dro gi gmin nej, po nie wa¿ op ³a ta ta mo ¿e byæ po bie ra na wy -
³¹ cz nie za ko rzy sta nie z dróg kra jo wych.

Wo bec fak tu, i¿ ka ¿ dy przy pa dek rze czy wi ste go zwiê k sze nia ru chu na dro dze al ter -
na ty wnej, po wo du j¹ ce go nie prze wi dzia ne pro ble my po wi nien byæ ana li zo wa ny in dy wi -
dual nie, re sort wy st¹ pi³ pi sem nie do za rz¹d cy tej dro gi (Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad) z pro œb¹ o prze pro wa dze nie ana li zy za sa dno œci i mo¿ li wo œci za -
sto so wa nia in nych œrod ków (np. zmia ny or ga ni za cji ru chu po przez wpro wa dze nie
ogra ni czeñ to na ¿o wych i na cis ko wych dla przed mio to wej dro gi itp.), któ re mo g¹ pro -
wa dziæ do ogra ni cze nia ru chu ciê¿ kie go na tej dro dze.

Zda niem GDDKiA, przed mio to wy od ci nek dro gi znaj du je siê w ci¹ gu dro gi miê dzy -
na ro do wej E75, któ ra sta no wi je den z g³ó wnych dro go wych szla ków tran zy to wych
prze bie ga j¹ cych przez Pol skê i z uwa gi na wy so kie pa ra me try te chni cz ne na le ¿y do
dróg prze no sz¹ cych ruch po jaz dów o naj wiê k szym do pu sz czal nym na cis ku po je dyn -
czej osi na pê do wej tj. 11,5 t. Ma j¹c na uwa dze fun kcjê ja k¹ w sie ci trans por to wej pe³ ni
ww. dro ga, ogra ni cze nie jej do stêp no œci dla po jaz dów ciê ¿a ro wych po przez wpro wa dze -
nie pro po no wa nych zmian w or ga ni za cji ru chu uz na no za nie za sa dne.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MORS KIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Pa ni Mi n i s ter!
Pod ko niec ze sz³e go ro ku za poz na ³em siê z pub li cz nie do stêp nym czter -

dzie sto stro ni co wym do ku men tem pod ty tu ³em „Ra port pra w ny z kon tro li wy -
da wa nia za œwiad czeñ o wpi sie do ewi den cji szkó³ i pla có wek nie pub li cz nych
oraz udzie la nia do ta cji pod mio to wych przez De par ta ment Spraw Spo ³e cz -
nych Wy dzia³ Edu ka cji Urzê du Miej skie go Wroc ³a wia oraz spo so bu ich roz li -
cza nia”. Ra port ten ob ra zu je pro b lem, któ ry by³ ju¿ mi ni ster stwu zg³a sza ny
przez sa mo rz¹ dy. Mam na myœ li pa to lo giê zwi¹ za n¹ z fi nan so wa niem szkó³
dla do ros ³ych.

U cz nio wie szkó³ dla do ros ³ych nie ma j¹ obo wi¹z ku uczê sz cza nia na za jê -
cia. Is t nie je du ¿y ba ³a gan pra w ny do ty cz¹ cy spo so bu na li cza nia do ta cji oraz
efek ty wno œci spraw dza nia li cz by u cz niów na po cz¹t ku i na koñ cu se me stru.
Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy kon trol ne sto j¹ w sprze cz no œci z usta w¹ o ochro nie
da nych oso bo wych, co skut ku je tym, ¿e sub wen cje oœ wia to we mo g¹ byæ po -
bie ra ne na oso by, któ re w rze czy wi sto œci nie ucz¹ siê w tych szko ³ach. Ta ki
stan trwa nie przer wa nie od lat. Usil nie pro szê o stwo rze nie na rzê dzi pra w -
nych do prze ciw dzia ³a nia ta kie mu zja wis ku, któ re trud no na wet na zwaæ wy -
³u dze niem, gdy¿ jest zu pe³ nie zgo d ne z li te r¹ pra wa.

Czy po wia da mia ne o tej sy tua cji Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej przy -
go to wu je ja kieœ na rzê dzia, by j¹ uz dro wiæ?

Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.05

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Ja ros ³a wa Ob rem skie go

(BPS/043-07-241/12) z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca br.
w spra wie do to wa nia szkó³ dla do ros ³ych, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Pod sta wê pra w n¹ do to wa nia pub li cz nych i nie pub li cz nych szkó³ dla do ros ³ych,
pro wa dzo nych przez oso by fi zy cz ne i oso by pra w ne in ne ni¿ je dno stki sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go, sta no wi¹ prze pi sy art. 80 i 90 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie
oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.), i tak:

· szko ³y pub li cz ne – zgo d nie z art. 80 ust. 3 usta wy o sy s te mie oœ wia ty – otrzy mu j¹
na ka ¿ de go u cz nia do ta cjê z bu d¿e tu je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go obo --
wi¹ za nej do pro wa dze nia od po wie d nie go ty pu i ro dza ju szkó³ w wy so ko œci ró w nej
wy dat kom bie ¿¹ cym prze wi dzia nym na je d ne go u cz nia w szko ³ach te go sa me go ty --
pu i ro dza ju pro wa dzo nych przez tê je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, nie ni¿ --
szej je dnak ni¿ kwo ta prze wi dzia na na je d ne go u cz nia szko ³y da ne go ty pu i ro dza ju 
w czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 97



W przy pad ku nie pro wa dze nia przez je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go szko ³y
te go sa me go ty pu i ro dza ju pod sta w¹ do usta le nia wy so ko œci do ta cji jest kwo ta
prze wi dzia na na je d ne go u cz nia szko ³y pub li cz nej da ne go ty pu i ro dza ju w czê --
œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go;

· szko ³y nie pub li cz ne dla do ros ³ych o up ra wnie niach szkó³ pub li cz nych – zgo d nie
z art. 90 ust. 3 usta wy o sy s te mie oœ wia ty – otrzy mu j¹ na ka ¿ de go u cz nia do ta cjê
w wy so ko œci nie ni¿ szej ni¿ 50% usta lo nych w bu d¿e cie od po wie d nio da nej gmi ny
lub po wia tu wy dat ków bie ¿¹ cych po no szo nych w szko ³ach pub li cz nych te go sa --
me go ty pu i ro dza ju w prze li cze niu na je d ne go u cz nia, pod wa run kiem ¿e oso ba
pro wa dz¹ ca nie pub li cz n¹ szko ³ê po da or ga no wi w³a œci we mu do udzie la nia do ta cji
pla no wa n¹ li cz bê u cz niów nie póŸ niej ni¿ do dnia 30 wrzeœ nia ro ku po prze dza j¹ ce --
go rok udzie la nia do ta cji. W przy pad ku bra ku na te re nie gmi ny lub po wia tu szko ³y
pub li cz nej da ne go ty pu i ro dza ju pod sta w¹ do usta le nia wy so ko œci do ta cji s¹ wy --
dat ki bie ¿¹ ce po no szo ne przez naj bli¿ sz¹ gmi nê lub po wiat na pro wa dze nie szko ³y
pub li cz nej da ne go ty pu i ro dza ju.

Pro b lem nie up ra wnio ne go po bie ra nia do ta cji przez szko ³y dla do ros ³ych jest przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej za u wa ¿o ny i po de jmo wa ne s¹ dzia ³a nia aby zja wis -
ko to wy e li mi no waæ. Pier wszym kro kiem w tym kie run ku by ³o wpro wa dze nie, usta w¹
z dnia 19 mar ca 2009 r. o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), prze pi sów umo¿ li wia j¹ cych or ga nom je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go prze pro wa dza nie kon tro li pra wid ³o wo œci wy ko rzy sta nia
do ta cji przy zna nych szko ³om nie pub li cz nym o up ra wnie niach szko ³y pub li cz nej z bu d- 
¿e tów tych je dno stek oraz up ra wnie nie przed sta wi cie li po wy ¿ szych or ga nów do wgl¹ du 
do pro wa dzo nej przez szko ³y do ku men ta cji or ga ni za cyj nej, fi nan so wej i do ku men ta cji
prze bie gu na u cza nia. Or gan sta no wi¹ cy je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go usta la
tryb udzie la nia i roz li cza nia do ta cji oraz tryb i za kres kon tro li pra wid ³o wo œci ich wy ko -
rzy sty wa nia.

Na stê p nym is tot nym dzia ³a niem by ³o wpro wa dze nie roz po rz¹ dze niem Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej z dnia 20 sier pnia 2010 r. zmie nia j¹ cym roz po rz¹ dze nie w spra wie 
wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia u cz niów i s³u cha czy oraz
prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów w szko ³ach pub li cz nych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1046) obo wi¹z ku ucze stni ctwa s³u cha czy szkó³ dla do ros ³ych w co naj mniej 50%
obo wi¹z ko wych za jêæ edu ka cyj nych. Skreœ la nie z li sty s³u cha czy osób, któ re z po wo du
nie spe³ nie nia wa run ków nie zbê d nych do przy st¹ pie nia do eg za mi nów se me stral nych
(w tym z po wo du nie o be c no œci) lub osób, któ re nie zda ³y tych eg za mi nów sta ³o siê ob li -
ga to ryj ne. Po nad to, zgo d nie z prze pi sa mi po wy ¿ sze go roz po rz¹ dze nia s³u chacz mo ¿e
po wta rzaæ se mestr tyl ko raz w okre sie kszta³ ce nia w da nej szko le.

Na to miast usta wa z dnia 19 sier pnia 2011 r. o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty
oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. Nr 205, poz. 1206) z dniem 1 wrzeœ nia 2012 r. wpro -
wa dza no wy mo del kszta³ ce nia za wo do we go i usta wi cz ne go. Kszta³ ce nie za wo do we bê -
dzie re a li zo wa ne na po zio mie po nad gim naz jal nym w dwóch ty pach szkó³ dla
m³o dzie ¿y, tj. w 3-letniej za sa dni czej szko le za wo do wej oraz w 4-letnim te chni kum,
a po nad to w szko le po li ceal nej dla osób le gi ty mu j¹ cych siê wy kszta³ ce niem œre dnim.

Od 1 wrzeœ nia 2012 ro ku stop nio wo wy ga sza ne zo sta j¹ szko ³y dla do ros ³ych pro -
wa dz¹ ce kszta³ ce nie za wo do we. Oso by do ros ³e bê d¹ mia ³y mo¿ li woœæ uzy s ka nia lub
uzu pe³ nie nia kwa li fi ka cji za wo do wych (na po zio mie za sa dni czej szko ³y za wo do wej lub
te chni kum) tyl ko w for mach kur so wych, na kwa li fi ka cyj nych kur sach za wo do wych.
W dro dze kszta³ ce nia for mal ne go (szkol ne go) oso by do ros ³e bê d¹ mog ³y na to miast uzu -
pe³ niæ wy kszta³ ce nie ogól ne w li ceum ogól no kszta³ c¹ cym.

Wy so koœæ œrod ków na pro wa dze nie kwa li fi ka cyj nych kur sów za wo do wych przez
pub li cz ne szko ³y i pla ców ki pro wa dzo ne przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go od
2013 ro ku zo sta nie uw zglê dnio na przy po dzia le al go ryt mem kwo ty sub wen cji w kwo cie 
wy li czo nej na pod sta wie li cz by s³u cha czy kur su we d³ug sta nu na dzieñ 30 wrzeœ nia ro -
ku po prze dza j¹ ce go rok, dla któ re go na li cza na jest sub wen cja, z uw zglê dnie niem w³a -
œci wej wa gi. Za sa dy po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej po miê dzy je dno stki
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go zo sta n¹ okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu mi ni stra w³a œci we go do 
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spraw oœ wia ty i wy cho wa nia, któ re bê dzie wy da ne na pod sta wie art. 28 ust. 6 usta wy
z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.).

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e me cha nizm fi nan so wa nia kwa li fi ka cyj nych kur sów za wo do -
wych pro wa dzo nych przez nie pub li cz ne szko ³y o up ra wnie niach szkó³ pub li cz nych
pro wa dz¹ ce kszta³ ce nie za wo do we oraz szko ³y pub li cz ne pro wa dz¹ ce kszta³ ce nie za -
wo do we pro wa dzo ne przez pod mio ty in ne ni¿ je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
uw zglê dnia efek ty pro wa dzo ne go kszta³ ce nia na tych kur sach. Nie pub li cz ne szko ³y po -
nad gim naz jal ne o up ra wnie niach szkó³ pub li cz nych, któ re pro wa dziæ bê d¹ kwa li fi ka -
cyj ne kur sy za wo do we, oraz szko ³y pub li cz ne pro wa dzo ne przez pod mio ty in ne ni¿
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, otrzy ma j¹ z bu d¿e tu po wia tu do ta cjê na ka ¿ de go
s³u cha cza kur su, któ ry zda³ eg za min po twier dza j¹ cy kwa li fi ka cje w za wo dzie w za kre -
sie da nej kwa li fi ka cji, w wy so ko œci nie ni¿ szej ni¿ kwo ta prze wi dzia na na je d ne go s³u -
cha cza kwa li fi ka cyj ne go kur su za wo do we go w czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, je ¿e li oso ba pro wa dz¹ ca szko ³ê:

1) po da or ga no wi w³a œci we mu do udzie la nia do ta cji pla no wa n¹ li cz bê s³u cha czy
kur su nie póŸ niej ni¿ do 30 wrzeœ nia ro ku po prze dza j¹ ce go rok udzie la nia do ta cji,

2) udo ku men tu je zda nie eg za mi nu po twier dza j¹ ce go kwa li fi ka cje w za wo dzie w za --
kre sie da nej kwa li fi ka cji przez s³u cha czy kur su w ter mi nie 30 dni od da ty og ³o sze --
nia wy ni ków te go eg za mi nu przez Okrê go w¹ Ko mi sjê Eg za mi na cyj n¹.

Do ta cja wy p³a ca na bê dzie je dno ra zo wo w ter mi nie 30 dni od z³o ¿e nia sta ro œcie w³a -
œci we go po wia tu przez oso bê pro wa dz¹ c¹ szko ³ê za œwiad cze nia o zda niu eg za mi nu po -
twier dza j¹ ce go kwa li fi ka cje w za wo dzie w za kre sie da nej kwa li fi ka cji przez s³u cha czy,
któ rzy ukoñ czy li kwa li fi ka cyj ny kurs za wo do wy w tej szko le, wy da ne go przez Okrê go -
w¹ Ko mi sjê Eg za mi na cyj n¹ na wnio sek oso by pro wa dz¹ cej szko ³ê.

Je dno czeœ nie, bio r¹c pod uwa gê zno we li zo wa ne prze pi sy do ty cz¹ ce wa run ków
i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia s³u cha czy w szko ³ach dla do ros -
³ych, prze pro wa dza na jest w bie ¿¹ cym ro ku szkol nym kon tro la pra wid ³o wo œci kla sy fi -
ko wa nia i pro mo wa nia w za kre sie do pu sz cza nia s³u cha czy do eg za mi nów
se me stral nych w pub li cz nych i nie pub li cz nych szko ³ach po nad gim naz jal nych dla do -
ros ³ych, tj. w li ceach ogól no kszta³ c¹ cych i szko ³ach pro wa dz¹ cych kszta³ ce nie za wo do -
we. Kon tro lê prze pro wa dza j¹ ku ra to rzy oœ wia ty w try bie dzia ³añ pla no wych, o któ rych
mo wa w §3 ust. 2 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 7 paŸ dzier ni ka
2009 r. w spra wie nad zo ru pe da go gi cz ne go (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) z wy ko rzy sta -
niem ar ku szy kon tro li za twier dzo nych przez mi ni stra w³a œci we go do spraw oœ wia ty
i wy cho wa nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Pa ni Mi n i s ter!
Od kil ku lat ob ser wu jê – za ob ser wo wa ³em to je sz cze ja ko wi ce pre zy dent

Wroc ³a wia, od po wie dzial ny za edu ka cjê – zja wis ko od cho dze nia m³o dzie ¿y
od wy bie ra nia hi sto rii ja ko przed mio tu zda wa ne go na ma tu rze. Wy two rzo ny
zo sta³ me cha nizm spra wia j¹ cy, ¿e ta ki stan rze czy jest z lo gi cz ne go pun ktu
wi dze nia nie u nik nio ny. M³o dzie¿, zda j¹c eg za min ma tu ral ny, ma œwia do -
moœæ, ¿e naj wa¿ niej szym je go za da niem jest umo¿ li wie nie jej do sta nia siê na
za pla no wa ny kie ru nek stu diów. Am bi cje i za mi ³o wa nia scho dz¹ na dal szy
plan w ob li czu te go je d ne go z naj wa¿ niej szych w ¿y ciu ce lu.

Pod czas re kru ta cji na wy ¿ sze uczel nie eg za mi ny z hi sto rii i z geo gra fii s¹
naj czê œciej trak to wa ne sub sty tu ty wnie. Eg za min z geo gra fii jest je dnak zna cz- 
 nie ³at wiej szy do zda nia, nie tyl ko przez wzgl¹d na za kres ma te ria ³u, ale te¿
na for mê. Nie ma bo wiem na nim wy pra co wa nia – ot war tej for my pi sem nej,
któ r¹ zna cz nie trud niej jest za li czyæ, zw³a sz cza w ob li czu s³yn ne go ju¿ „do pa -
so wa nia siê do klu cza eg za mi na cyj ne go”.

Mo¿ na by ape lo waæ do ko mi sji re kru ta cyj nych uczel ni wy ¿ szych, by nie
trak to wa ³y tych eg za mi nów je dna ko wo, ale w ob li czu ni ¿u de mo gra fi cz ne go
uczel nie kie ru j¹ siê okrut n¹ lo gi k¹ – za bie ga j¹ o li cz ne gro no stu den tów,
zw³a sz cza tych z do bry mi no ta mi (to jest uw zglê dnia ne w ran kin gach). Za my -
ka nie siê na abi tu rien tów z eg za mi nem z geo gra fii i ot wie ra nie wy ³¹ cz nie na
tych ze zda n¹ hi sto ri¹ szyb ko skoñ czy ³o by siê al bo wy lu dnie niem kie run ku,
al bo spad kiem je go pre sti ¿u (ni¿ szy próg pun kto wy). Wy da waæ by siê mog ³o,
¿e od po wie d nim œrod kiem za rad czym by ³o by do pa so wa nie for my eg za mi -
nów ma tu ral nych z geo gra fii i z hi sto rii do tych sa mych po zio mów trud no œci
oraz uje dno li ce nie ich for my.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym kie ru jê do Pa ni Mi n i s ter na stê pu j¹ ce py ta nia.
Czy Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej do strze ga ten pro b lem co ja i czy

tak ¿e trak tu je to zja wis ko w ka te go rii pro ble mu? Czy pod jê to ja kieœ œrod ki
za rad cze prze ciw ko opi sa ne mu prze ze mnie zja wis ku? Czy Pa ni Mi n i s ter po -
dzie la mój po gl¹d, ¿e na u cza nie hi sto rii ma du ¿¹ war toœæ w kszta³ ce niu oby -
wa tel skim, któ re go to aspek tu geo gra fia jest po zba wio na?

Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.17

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Ja ros ³a wa Ob rem skie go Se na to ra RP z³o ¿o ne

na 7. po sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r., up rzej mie wy jaœ niam.
Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 30 kwiet nia 2007 r.

w spra wie wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia u cz niów i s³u -
cha czy oraz prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów w szko ³ach pub li cz nych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.) ab sol went ma pra wo przy st¹ piæ w da nym ro ku do
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eg za mi nu ma tu ral ne go z nie wiê cej ni¿ sze œciu przed mio tów do dat ko wych w czê œci pi -
sem nej, tj. z: bio lo gii, che mii, fi lo zo fii, fi zy ki i astro no mii, geo gra fii, hi sto rii, hi sto rii
mu zy ki, hi sto rii sztu ki, in for ma ty ki, jê zy ka ³a ciñ skie go i kul tu ry an ty cznej, jê zy ka
mniej szo œci et ni cz nej, jê zy ka ob ce go no wo ¿yt ne go, jê zy ka pol skie go, jê zy ka re gio nal -
ne go – ka szub skie go, ma te ma ty ki, wie dzy o spo ³e czeñ stwie, wie dzy o tañ cu.

Wy bór przed mio tów ma tu ral nych jest wy bo rem in dy wi dual nym u cz nia.
W la tach 2009 –2011 wy bór ma tu ral ny u cz niów w za kre sie hi sto rii i geo gra fii

kszta³ to wa³ siê jak po ni ¿ej:

rok
ogó³em

zda j¹ cych
przedmiot

li cz ba zda j¹ cych œre dni wy nik
po zio mu

pod sta wo we go

œre dni wy nik
po zio mu

roz sze rzo ne gopo ziom pod sta wo wy po ziom roz sze rzo ny

2009 426 171 historia 18 482 19 579 53,6% 47,1%

2010 366 623 historia 12 623 15 017 54,2% 51,3%

2011 355 116 historia 11 140 12 309 50,3% 50,4%

2009 426 171 geografia 151 048 50 357 50,3% 53,7%

2010 366 623 geografia 48 889 34 201 45,8% 49,1%

2011 355 116 geografia 48 738 31 289 43,1% 49,4%

Z za ³¹ czo nej po wy ¿ ej ta be li wy ni ka, naj bar dziej wi do cz na ró¿ ni ca w li cz bie u cz -
niów, któ rzy wy bra li geo gra fiê ja ko przed miot ma tu ral ny wy st¹ pi ³a po miê dzy ro kiem
2009 a 2010. Mo¿ na przy j¹æ, ¿e nie mal trzy kro t nie mniej sza li cz ba zda j¹ cych geo gra fiê
w ro ku 2010 na po zio mie pod sta wo wym spo wo do wa na by ³a zmia n¹ za sad prze pro wa -
dza nia eg za mi nu ma tu ral ne go w czê œci obo wi¹z ko wej (od 2010 ro ku ma te ma ty ka jest
przed mio tem obo wi¹z ko wym zda wa nym na ma tu rze, a geo gra fia we sz³a do ka ta lo gu
przed mio tów do dat ko wych). Z te go po wo du spad ³a ró w nie¿ o 1/3 li cz ba u cz niów wy -
bie ra j¹ cych hi sto riê na po zio mie pod sta wo wym. Je ¿e li cho dzi o ró¿ ni ce ilo œcio we w wy -
bo rze geo gra fii i hi sto rii ja ko przed mio tów ma tu ral nych do dat ko wych zda wa nych na
po zio mie pod sta wo wym, to od ro ku 2010 utrzy mu je siê nie mal sta ³a pro por cja.

W sto sun ku do hi sto rii zda wa nej na po zio mie roz sze rzo nym w la tach 2010 i 2011
li cz ba zda j¹ cych geo gra fiê na tym sa mym po zio mie jest dwu kro t nie wy ¿ sza, na to miast
œre dnie wy ni ki z geo gra fii s¹ ni¿ sze od œre dnich wy ni ków z hi sto rii. Pod su mo wa nie
eg za mi nu z geo gra fii na po zio mie roz sze rzo nym wska zu je, ¿e ma tu rzy œci ma j¹ trud -
no œci m.in. z roz wi¹ zy wa niem za dañ wy ma ga j¹ cych umie jêt no œci ko rzy sta nia i prze -
twa rza nia in for ma cji oraz z roz wi¹ zy wa niem za dañ wy ma ga j¹ cych umie jêt no œci
ob li cze nio wych.

Hi sto riê na po zio mie roz sze rzo nym wy bie ra j¹ ra czej ci ma tu rzy œci, któ rzy pla nu j¹
pod jê cie stu diów, przede wszy s t kim na uni wer sy tec kich wy dzia ³ach pra wa i na uk spo -
³e cz nych. Wiê k szoœæ przy stê pu j¹ cych do eg za mi nu ma tu ral ne go z hi sto rii wy bie ra w³a -
œ nie po ziom roz sze rzo ny. W ar ku szu dla po zio mu roz sze rzo ne go obok za dañ, któ re
spraw dza j¹ okreœ lo ne umie jêt no œci, wy stê pu je kry ty cz na ana li za Ÿró de³ wie dzy hi sto -
ry cz nej oraz wy pra co wa nie.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym nie mo ¿e my zgo dziæ siê ze zda niem Pa na Se na to ra, ¿e u cz -
nio wie wy bie ra j¹ eg za min z geo gra fii, po nie wa¿ jest on ³at wiej szy od eg za mi nu z hi sto -
rii. Nie po twier dza j¹ te go ró w nie¿ wy ka za ne po wy ¿ ej li cz by zda j¹ cych – pro por cje
z osta t nich dwóch lat s¹ nie mal iden ty cz ne.

Prag nê do daæ po nad to, ¿e przy go to wa nie ma te ria ³ów na eg za mi ny ma so we, a ma -
tu ra jest w Pol sce eg za mi nem ma so wym, wy ma ga prze pro wa dze nia stan da ry za cji –
obo wi¹z ko wo sto su j¹ j¹ sy s te my eg za mi na cyj ne wszy s t kich pañstw pro wa dz¹ cych eg -
za mi ny ma so we. Jest to po stê po wa nie ko nie cz ne, pro wa dzo ne w in te re sie zda j¹ cych
eg za mi ny. Je go ce lem jest spraw dze nie, czy za da nia zo sta ³y po pra w nie za pro jek to wa ne 
w sto sun ku do sto so wa nych w szko ³ach pro gra mów na u cza nia, czy zo sta ³y po pra w nie
sfor mu ³o wa ne i czy umo¿ li wia j¹ w³a œci w¹ ich per cep cjê przez zda j¹ cych. Stan da ry za -

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 101



cja po zwa la tak ¿e do sko na liæ au tor skie za sa dy pun kto wa nia (tzw. klu cze pun kto wa -
nia), umo¿ li wia two rze nie jak naj szer sze go ka ta lo gu ró¿ nych wa rian tów od po wie dzi
i za pla no wa nie spo so bów ich pun kta cji.

Stan da ry za cja po le ga tak ¿e na wy pró bo wa niu ma te ria ³u eg za mi na cyj ne go na wy -
bra nej, is tot nej sta ty sty cz nie po pu la cji u cz niów, po do b nej do tej, któ ra za ja kiœ czas
bê dzie pi saæ eg za min w³a œci wy. Tyl ko za da nia spraw dzo ne w pro ce sie stan da ry za cji
mo g¹ tra fiæ do ar ku sza eg za mi na cyj ne go. Te, któ re si ta stan da ry za cji nie prze jd¹, zo -
sta j¹ od rzu co ne.

Po dzie lam na to miast zda nie Pa na Se na to ra, ¿e na le ¿y po przez edu ka cjê hi sto ry cz -
n¹ kszta³ to waæ i wzmac niaæ po sta wy oby wa tel skie m³o de go po ko le nia Po la ków.
W zwi¹z ku z po wy ¿ szym no wa pod sta wa pro gra mo wa, któ ra w szko ³ach po nad gim naz -
jal nych za cznie obo wi¹ zy waæ od 1 wrzeœ nia 2012 r., k³a dzie na cisk na kszta³ to wa nie
i umac nia nie po staw gwa ran tu j¹ cych spra w ne i od po wie dzial ne fun kcjo no wa nie u cz -
niów we wspó³ czes nym spo ³e czeñ stwie oby wa tel skim. Ce le i tre œci na u cza nia w za kre -
sie edu ka cji oby wa tel skiej za war te s¹ w pod sta wie pro gra mo wej przed mio tów ta kich,
jak jê zyk pol ski, geo gra fia, edu ka cja dla bez pie czeñ stwa, fi lo zo fia, ety ka, wy cho wa nie
do ¿y cia w ro dzi nie, w szcze gól no œci je dnak uw zglê dnia je pod sta wa pro gra mo wa wie -
dzy o spo ³e czeñ stwie, hi sto rii i spo ³e czeñ stwa oraz hi sto rii.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA
EDU KA CJI NA RO DO WEJ
Joan na Ber dzik
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

W la tach 2014 –2020 na dal jest mo¿ li we (jak za pe wnia³ ko mi sarz Le wan -
dow ski pod czas prze mó wie nia w Se na cie) uzy s ka nie wspar cia UE w wy so -
ko œci 300 mld z³.

W pier wszym okre sie pro gra mo wa nia du ¿a czêœæ tych pie niê dzy by ³a
wy ko rzy sta na na in we sty cje re a li zo wa ne w gmi nach. Tak mog ³o by byæ i te -
raz, je dnak po li ty ka Mi ni ster stwa Fi nan sów zna cz nie ogra ni cza mo¿ li wo œci
fi nan so we gmin, nie zbê d ne do wspó³ fi nan so wa nia in we sty cji wspie ra nych
przez UE.

Do dat ko wym utrud nie niem bê dzie zmia na po le ga j¹ ca na wy ³¹ cze niu
VAT spoœ ród ko sz tów kwa li fi ko wa nych.

1. Ja kie dzia ³a nia za mie rza pod j¹æ Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go,
by zwiê k szyæ mo¿ li wo œci sa mo rz¹ dów wspó³ fi nan so wa nia in we sty cji,
a w efek cie – po pra wiæ ab sor pcjê œrod ków eu ro pej skich?

2. Czy trwa j¹ pra ce nad ja ki miœ mo¿ li wo œcia mi zwiê k sze nia do cho du sa -
mo rz¹ dów te ry to rial nych?

3. Czy mo¿ li we jest ogra ni cze nie re stryk cyj nej po li ty ki Mi ni ster stwa Fi -
nan sów?

4. Czy mo¿ li wy jest au dyt zbê d nych, a ko szto wnych z³ych re gu la cji pra w-
 nych (pie cza za stêp cza, Kar ta Na u czy cie la), co w efek cie mog ³o by umo¿ li wiæ
ogra ni cze nie wy dat ków bie ¿¹ cych sa mo rz¹ dów te ry to rial nych i zna le zie nie
œrod ków fi nan so wych na in we sty cje?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 19 mar ca br. sygn. BPS/043-07-242/12, do któ re go

za ³¹ czo ne jest oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go na 7. po -
sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r., w spra wie kon dy cji fi nan so wej sa mo -
rz¹ dów te ry to rial nych w kon tek œ cie ab sor pcji œrod ków unij nych w per spek ty wie
bu d¿e to wej UE 2014-2020, prag nê za pe wniæ, ¿e Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go
na bie ¿¹ co mo ni to ru je za ga dnie nia do ty cz¹ ce pla no wa ne go ogra ni cze nia de fi cy tów bu d-
¿e tów je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w kon tek œ cie wy ko rzy sty wa nia fun du szy
unij nych. Kie ro wa ne mu prze ze mnie re sor to wi zna ne jest ne ga ty wne sta no wis ko sa -
mo rz¹ dów wo bec pro po no wa nych zmian w za kre sie fi nan sów je dno stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go, co wiê cej – nie je dno krot nie w dys ku sji na ten te mat uw zglê dnia my
ar gu men ty pod no szo ne przez stro nê sa mo rz¹ do w¹. Je dno czeœ nie je dnak ma my na
uwa dze, ¿e sek tor sa mo rz¹ do wy po wi nien w³¹ czyæ siê w wy ni ka j¹ cy z re ko men da cji
wy sto so wa nej przez Ra dê Eco fin pro ces lik wi da cji nad mier ne go de fi cy tu pub li cz ne go
naj póŸ niej do 2012 r.
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Is tot ny w kon tek œ cie ab sor pcji fun du szy eu ro pej skich jest fakt, ¿e pro jek to wa ne
przez re sort fi nan sów zmia ny usta wy o fi nan sach pub li cz nych za pe wnia j¹ wy ³¹ cze nie
z li mi tu za d³u ¿e nia emi to wa nych przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go zo bo -
wi¹ zañ prze zna czo nych na fi nan so wa nie „pro jek tów unij nych” w kwo cie od po wia da -
j¹ cej re fun da cji (art. 245a ust. 3 i 4 pro jek tu usta wy z dnia 15 mar ca 2012 r. o zmia nie
usta wy o fi nan sach pub li cz nych oraz nie któ rych in nych ustaw). Po do b na za sa da ma
obo wi¹ zy waæ ró w nie¿ po wpro wa dze niu zmian w in dy wi dual nym wskaŸ ni ku ob s³u gi
za d³u ¿e nia JST po cz¹w szy od 2014 r.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e przy jê ta przez Ra dê Mi ni strów w dniu 13 lip ca 2010 r.
Kra jo wa Stra te gia Roz wo ju Re gio nal ne go 2010–2020 (KSRR) for mu ³u je – ja ko je den
z trzech ce lów po li ty ki re gio nal nej – two rze nie wa run ków dla sku te cz nej, efek ty wnej
i par tner skiej re a li za cji dzia ³añ roz wo jo wych ukie run ko wa nych te ry to rial nie (cel 3
KSRR). Wœród kie run ków dzia ³añ, któ re przy czy niaæ siê bê d¹ do osi¹ ga nia te go ce lu,
bê d¹ zmia ny w sy s te mie fi nan so wa nia po li ty ki re gio nal nej (i sze rzej – po li ty ki roz wo ju). 
KSRR wska zu je, ¿e sku te cz ne wy ko rzy sta nie na rzê dzi re a li za cji stra te gi cz nych ce lów
po li ty ki re gio nal nej, okreœ lo nych w od nie sie niu do te ry to rium, wy ma ga w³¹ cze nia
w re a li za cjê no wej po li ty ki re gio nal nej wy dat ków pub li cz nych, któ re od zna cza j¹ siê
zna cz¹ cym wp³y wem te ry to rial nym. W zwi¹z ku z tym, po mi mo ¿e wy dat ki pub li cz ne na 
po zio mie re gio nal nym i lo kal nym w re la cji do ca ³o œci wy dat ków pub li cz nych s¹ nie wie -
le ni¿ sze ni¿ na po zio mie eu ro pej skim (dla Pol ski 30,8% wo bec 33,6% w UE-27), w dal -
szym ci¹ gu uspra wnie nia wy ma ga sy s tem re dys try bu cji œrod ków, przy je dno czes nej
dal szej de cen tra li za cji œrod ków pub li cz nych, któ ry po wi nien iœæ w kie run ku zwiê k sze -
nia udzia ³u sa mo rz¹ dów w struk tu rze do cho dów i wy dat ków pub li cz nych, przy je dno -
czes nym uw zglê dnie niu aspek tów wy ró wnaw czych. Trwa j¹ obe c nie pra ce
przy go to waw cze nad pro po zy cja mi zmian ma j¹ cych na ce lu ogra ni cza nie trans fe rów
œrod ków wy cho dz¹ cych z da ne go re gio nu i po wra ca j¹ cych do nie go pod in n¹ po sta ci¹.
Roz po czy na j¹ cy siê pro ces tzw. „te ry to ria li za cji” po li tyk pub li cz nych (któ re go re zul ta -
tem bê dzie lep sze do pa so wa nie i ukie run ko wa nie kra jo wych œrod ków pub li cz nych na
po zio mie kra jo wym – bê d¹ cych w po sia da niu ró¿ nych mi ni strów sek to ro wych czy fun -
du szy ce lo wych oraz re gio nal nym – w po sia da niu JST, za pe wnia j¹ ce spój ne fi nan so -
wa nie przy jê tych ce lów i naj wiê k sz¹ efek ty wnoœæ, w tym w za kre sie do star cza nia dóbr
i us ³ug pub li cz nych, ró w nie¿ w zgo dzie z za sa da mi: sub sy diar no œci i wie lo po zio mo we -
go za rz¹ dza nia pro ce sa mi roz wo ju re gio nal ne go) obe jmie szcze gó ³o w¹ ana li zê me cha -
niz mów dys try bu cyj nych po li tyk sek to ro wych, ale tak ¿e dzia ³añ mi ni stra w³a œci we go
ds. fi nan sów pub li cz nych i bu d¿e tu, co spo wo du je pro po zy cje zmian w ich fun kcjo no -
wa niu w od po wie d nich usta wach, roz po rz¹ dze niach lub in nych do ku men tach okreœ -
la j¹ cych za sa dy ich dzia ³a nia.

Po nad to in for mu jê, i¿ w obe c nym okre sie pro gra mo wa nia spo so bem na ogra ni cze -
nie za d³u ¿e nia je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, ja ki MRR re ko men du je in sty tu -
cjom za an ga ¿o wa nym we wdra ¿a nie fun du szy unij nych, jest mo¿ li wie sze ro kie
sto so wa nie me cha niz mu za li cz ko we go fi nan so wa nia pro jek tów. Dwa roz po rz¹ dze nia
re gu lu j¹ ce po wy ¿ sz¹ kwe stiê, tj. obo wi¹ zu j¹ ce do koñ ca 2009 r. roz po rz¹ dze nie Mi ni -
stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 7 wrzeœ nia 2007 r. w spra wie wy dat ków zwi¹ za -
nych z re a li za cj¹ pro gra mów ope ra cyj nych oraz obo wi¹ zu j¹ ce od 1 sty cz nia 2010 r.
roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 18 gru dnia 2009 r. w spra wie
wa run ków i try bu udzie la nia i roz li cza nia za li czek oraz za kre su i ter mi nów sk³a da nia
wnios ków o p³at noœæ w ra mach pro gra mów fi nan so wa nych z udzia ³em œrod ków eu ro -
pej skich, stwo rzy ³y pod sta wy pra w ne wspo mnia ne go me cha niz mu.

Prag nê zwró ciæ uwa gê, i¿ ww. roz po rz¹ dze nie do ty cz¹ ce za li czek nie wy ³¹ cza ¿a -
dnych grup be ne fi cjen tów z mo¿ li wo œci otrzy ma nia wspar cia za li cz ko we go, nie wpro -
wa dza te¿ ¿a dnych (pro cen to wych ani kwo to wych) ogra ni czeñ w wy so ko œci
prze ka zy wa nych za li czek. Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem, do fi nan so wa nie w for mie za li cz -
ki prze ka zy wa ne jest be ne fi cjen to wi na pod sta wie umo wy o do fi nan so wa nie, w ter mi -
nach i wy so ko œci w niej okreœ lo nych. Wy p³a ce nie be ne fi cjen to wi za li cz ki
uwa run ko wa ne jest je dy nie usta no wie niem i wnie sie niem przez be ne fi cjen ta za bez pie -
cze nia na le ¿y te go wy ko na nia zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z umo wy, przy czym for ma za -
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bez pie cze nia uza le¿ nio na jest od kwo ty do fi nan so wa nia, któ ra prze ka zy wa na bê dzie
w ra mach pro jek tu w for mie za li cz ki: w przy pad ku za li cz ki mniej szej ni¿ 10 mln z³ je dy -
nym wy ma ga nym za bez pie cze niem jest wek sel in blan co wraz z de kla ra cj¹ wek slo w¹.
Co wiê cej, za bez pie cze nie nie mu si opie waæ na ca ³¹ kwo tê przy zna ne go do fi nan so wa -
nia – mo¿ li we jest usta no wie nie za bez pie cze nia na kwo tê ni¿ sz¹, o ile wy so koœæ za bez -
pie cze nia da je wy star cza j¹ c¹ gwa ran cjê wy wi¹ za nia siê be ne fi cjen ta z zo bo wi¹ zañ
na ³o ¿o nych na nie go w umo wie o do fi nan so wa nie.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ dziê ki stwo rzo nym przez MRR ra mom pra w nym in sty tu cje za -
an ga ¿o wa ne we wdra ¿a nie pro gra mów ope ra cyj nych mog ³y prze ka zaæ be ne fi cjen tom
zna cz ne œrod ki w for mie za li cz ko wej: war toœæ do fi nan so wa nia prze ka za ne go be ne fi -
cjen tom w tej for mie od po cz¹t ku wdra ¿a nia pro gra mów ope ra cyj nych per spek ty wy
2007–2013 w ra mach pro gra mów re gio nal nych i kra jo wych prze kro czy ³a ju¿ 45 mld z³
(da ne wg sta nu na ko niec lu te go br.).

Bio r¹c pod uwa gê roz li cz ne ko rzy œci dla be ne fi cjen tów wy ni ka j¹ ce z otrzy my wa nia
wspar cia w for mie za li cz ko wej przy j¹æ mo¿ na z du ¿ym praw do po do bieñ stwem, i¿ opi -
sa ne po wy ¿ ej obo wi¹ zu j¹ ce re gu la cje do ty cz¹ ce za li czek zo sta n¹ za cho wa ne w pro gra -
mach ope ra cyj nych w ra mach ko lej nej per spek ty wy fi nan so wej (2014–2020).

Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go nie jest or ga -
nem w³a œci wym w za kre sie au dy tu re gu la cji pra w nych przy wo ³a nych w przed mio to -
wym oœ wiad cze niu (tj. pie cza za stêp cza, Kar ta Na u czy cie la). Re wiz jê za pi sów
za war tych w ww. ak tach pra w nych na le ¿y kon sul to waæ z pod mio ta mi od po wie dzial ny -
mi za ich po wsta nie jak ró w nie¿ wpro wa dze nie do obo wi¹ zu j¹ ce go po rz¹d ku pra w ne -
go. Je dy nie po wy ¿ szy spo sób po stê po wa nia mo ¿e re al nie wp³y n¹æ na zre wi do wa nie
po sta no wieñ ww. ak tów nor ma ty wnych w za kre sie i kszta³ cie po stu lo wa nym przez je d- 
no stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Z po wa ¿a niem

El ¿bie ta Bieñ kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Ra port Ko mi sji Eu ro pej skiej po da je, ¿e w 2010 r. Po li cja i s³u¿ by spe c jal -
ne w Pol sce siêg nê ³y po 1,3 mi lio na na szych bi lin gów te le fo ni cz nych i od by ³o
siê to bez ¿a dnej kon tro li s¹ do wej czy pro ku ra tor skiej, a tak ¿e bez wie dzy
osób, któ rych to do ty czy ³o. W 2009 r. ope ra to rzy w Pol sce od no to wa li 1,06 mi -
lio na za py tañ do ty cz¹ cych da nych z bi lin gów i in ter ne tu od s³u¿b, pro ku ra tur
i s¹ dów. To da je 27,5 za py ta nia na ty si¹c do ros ³ych mie sz kañ ców. Dla po ró w -
na nia w Niem czech ta kich za py tañ by ³o tyl ko 0,2 na ty si¹c mie sz kañ ców.
Or ga ny œci ga nia w Cze chach, we Fran cji czy w Wiel kiej Bry ta nii za gl¹ da ³y do 
ta kich da nych trzy, a w Niem czech na wet trzy dzie œci piêæ ra zy rza dziej, ni¿
dzie je siê to w Pol sce.

We d³ug nie o fi cjal nych da nych li cz ba pod s³u chów w Pol sce w ubieg ³ym ro -
ku wy no si ³a oko ³o 20 ty siê cy. Jak do t¹d da ne o li cz bie pod s³u chów s¹ taj ne
i op rócz przed sta wi cie li s³u¿b do stêp do nich ma j¹ nie li cz ni cz³on ko wie rz¹ du. 
Z nie cier pli wo œci¹ cze kam na oœ wiad cze nie pro ku ra to ra ge ne ral ne go do ty -
cz¹ ce li cz by pod s³u chów za k³a da nych Po la kom w ska li ro ku.

A¿ dzie wiêæ s³u¿b (Po li cja, Stra¿ Gra ni cz na, ¯an dar me ria Woj sko wa,
ABW, Agen cja Wy wia du, CBA, S³u¿ ba Wy wia du Woj sko we go, S³u¿ ba Kontr -
wy wia du Woj sko we go i Wy wiad Skar bo wy) ma nie li mi to wa ny do stêp do baz
da nych ope ra to rów sie ci ko mór ko wych. Mo g¹ po zy s ki waæ da ne o d³u go œci
roz mów, ich da cie i go dzi nie, a tak ¿e o lo ka li za cji te le fo nu. Te in for ma cje na -
zy wa ne s¹ „da ny mi te le ko mu ni ka cyj ny mi”. Ich po zy s ka nie, w prze ci wieñ -
stwie do za ³o ¿e nia pod s³u chu, nie wy ma ga zgo dy s¹ du.

Ope ra to rów te le ko mu ni ka cyj nych obo wi¹ zu je naj d³u¿ szy w Unii Eu ro pej -
skiej czas obo wi¹z ko we go prze cho wy wa nia bi lin gów – wy no si on dwa la ta.
Mu sz¹ tak ¿e udo stêp niaæ te da ne s³u¿ bom na swój koszt, a wiêc na koszt
swoich klien tów.

Ten po nu ry ob raz ilu stru je, ¿e je s te œ my naj bar dziej in wi gi lo wa nym spo -
³e czeñ stwem w Unii Eu ro pej skiej, mi mo ¿e Pol ska nie jest kra jem na ra ¿o nym
na ata ki ter ro ry sty cz ne w ta kim stop niu jak na przy k³ad Fran cja, Wiel ka Bry -
ta nia czy tak za cho waw cze w sto so wa niu pod s³u chów Nie mcy.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, czy mi ni ster stwo do strze ga ten pro b lem, a je -
œ li tak, to czy s¹ pro wa dzo ne ja kieœ pra ce ma j¹ ce na ce lu zmniej sze nie na tê -
¿e nia in wi gi la cji?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go, prze s³a ne

przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r., nr BPS-043-07-243/12, w spra wie kon tro li bi lin -
gów oby wa te li przez Po li cjê i s³u¿ by spe c jal ne, up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.
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Czyn no œci operacyjno-rozpoznawcze obe jmu j¹ sze ro ki wa chlarz in stru men tów wy -
ko rzy sty wa nych przez Po li cjê i s³u¿ by spe c jal ne dla re a li za cji sta wia nych przed ni mi
za dañ pañ stwo wych zwi¹ za nych z bez pie czeñ stwem i po rz¹d kiem pub li cz nym, w za -
kre sie za po bie ¿e nia, wy kry cia, usta le nia spraw ców, a tak ¿e uzy s ka nia i utrwa le nia do -
wo dów prze stêpstw oraz re a li za cji in nych usta wo wych ce lów wy zna cza nych zw³a sz cza
s³u¿ bom spe c jal nym w za kre sie ochro ny bez pie czeñ stwa pañ stwa. Na le ¿y zwró ciæ
uwa gê, ¿e ce ch¹ cha rak te ry sty cz n¹ czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych jest to, ¿e
z je d nej stro ny s¹ re a li zo wa ne w spo sób taj ny, co zwi¹ za ne jest œciœ le z ce lem te go ro -
dza ju czyn no œci, z dru giej zaœ stro ny ze swej is to ty mo g¹ one g³ê bo ko in ge ro waæ w pra w -
nie chro nio n¹ sfe rê pry wat no œci, st¹d te¿ nie w¹t pli wie win ny one pod le gaæ kon tro li –
za ró wno we wnê trz nej, w ra mach struk tur po li cyj nych, czy te¿ struk tur or ga ni za cyj -
nych s³u¿b spe c jal nych, jak i w nie któ rych wy pad kach, zw³a sz cza w od nie sie niu do
bar dziej in wa zyj nych form in wi gi la cji, kon tro li ze wnê trz nej spra wo wa nej przez or ga ny
nie za le¿ ne od Po li cji, czy s³u¿b spe c jal nych, w tym zw³a sz cza przez nie za wis ³e s¹ dy, czy 
te¿ ce chu j¹ ce siê nie za le¿ no œci¹ or ga ny pro ku ra tu ry.

W od nie sie niu do roz wo ju re gu la cji nor ma ty wnych ma j¹ cych za przed miot czyn no -
œci operacyjno-rozpoznawcze war to zwró ciæ uwa gê, ¿e czyn no œci te zo sta ³y po raz pier w-
szy ure gu lo wa ne w usta wie z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43,
poz. 277, z póŸn. zm.).

Re gu la cje do ty cz¹ ce czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych za war te w usta wie
o Po li cji sta ³y siê wzo rem dla re gu la cji okreœ la j¹ cych kom pe ten cje po zo sta ³ych s³u¿b,
któ re usta wo daw ca wy po sa ¿y³ w up ra wnie nie do pro wa dze nia te go ro dza ju czyn no œci.
W obe c nym sta nie pra w nym po za Po li cj¹ in sty tu cja mi pañ stwo wy mi up ra wnio ny mi do 
pro wa dze nia czyn no œci ope ra cyj no-rozpoznawczych s¹: Stra¿ Gra ni cz na (art. 9 –10c
usta wy z dnia 12 paŸ dzier ni ka 1990 r. o Stra ¿y Gra ni cz nej, Dz. U. z 2005 r., Nr 234,
poz. 1997, z póŸn. zm.), Kon tro la Skar bo wa (art. 36aa –36) usta wy z dnia 28 wrzeœ nia
1991 r. o kon tro li skar bo wej, Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65, z póŸn. zm.), ̄ an dar me ria
Woj sko wa (art. 30 –40 usta wy z dnia 24 sier pnia 2001 r. o ¯an dar me rii Woj sko wej
i woj sko wych or ga nach po rz¹d ko wych, Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póŸn. zm.), Agen cja
Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go (art. 27 –39 usta wy z dnia 24 ma ja 2002 r. o Agen cji
Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go oraz Agen cji Wy wia du, Dz. U. z 2010 r., Nr 29,
poz. 154), Cen tral ne Biu ro An ty ko rup cyj ne (art. 17 –28 usta wy z dnia 9 czer wca 2006 r. 
o Cen tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym, Dz. U. Nr 104, poz. 708, z póŸn. zm.), a tak ¿e
S³u¿ ba Kontr wy wia du Woj sko we go (art. 24 –43 usta wy z dnia 9 czer wca 2006 r. o S³u¿ -
bie Kontr wy wia du Woj sko we go i S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we go, Dz. U. Nr 104,
poz. 709, z póŸn. zm.).

War to zwró ciæ uwa gê, ¿e wœród czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych szcze gól nej
kon tro li pod da no te z nich, któ re sk³a da j¹ siê na tzw. kon tro lê ope ra cyj n¹. Zgo d nie
z art. 19 ust. 6 usta wy o Po li cji kon tro la ope ra cyj na po le ga na kon tro lo wa niu tre œci ko -
re spon den cji, za war to œci prze sy ³ek, a tak ¿e sto so wa niu œrod ków te chni cz nych umo¿ li -
wia j¹ cych uzy s ki wa nie w spo sób nie ja wny in for ma cji i do wo dów oraz ich utrwa la nie,
a w szcze gól no œci tre œci roz mów te le fo ni cz nych i in nych in for ma cji prze ka zy wa nych za
po mo c¹ sie ci te le ko mu ni ka cyj nych. Wska za ne czyn no œci ja ko in ten sy wnie in ge ru j¹ ce
w pra wa i wol no œci oby wa tel skie, w tym ta jem ni cê ko re spon den cji i ko mu ni ko wa nia
siê, pod da no kon tro li s¹dowo-prokuratorskiej, ogra ni cza j¹c je dno czeœ nie mo¿ li woœæ
ich prze pro wa dze nia wy ³¹ cz nie w od nie sie niu do enu me ra ty wnie wska za ne go ka ta lo gu 
naj po wa¿ niej szych prze stêpstw oraz wska zu j¹c, ¿e czyn no œci te go ro dza ju mo g¹ byæ
pod jê te tyl ko w sy tua cji, gdy in ne œrod ki oka za ³y siê bez sku te cz ne al bo bê d¹ nie przy -
dat ne. De cyz jê w przed mio cie wy ra ¿e nia zgo dy na pro wa dze nie kon tro li ope ra cyj nej
po de jmu je s¹d okrê go wy na pi sem ny wnio sek Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji z³o ¿o ny
po uzy s ka niu zgo dy Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go al bo na pi sem ny wnio sek ko men dan ta
wo je wó dz kie go po li cji z³o ¿o ny po uzy s ka niu pi sem nej zgo dy w³a œci we go miej sco wo
pro ku ra tu ra okrê go we go. Sto so wa nie kon tro li ope ra cyj nej zo sta ³o ró w nie¿ ogra ni czo -
ne pod wzglê dem cza so wym, bo wiem kon tro lê te go ro dza ju s¹d okrê go wy za rz¹ dza na
okres 3 mie siê cy, z mo¿ li wo œci¹ prze d³u ¿e nia jej sto so wa nia na okres dal szych 3 mie -
siê cy. Je dy nie wy j¹t ko wo, w uza sa dnio nych wy pad kach, na wnio sek Ko men dan ta G³ó w-
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ne go Po li cji, po uzy s ka niu zgo dy Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, s¹d w³a dny jest prze d³u ¿yæ
kon tro lê ope ra cyj n¹ na dal szy czas oz na czo ny.

Kon tro li ze wnê trz nej, spra wo wa nej przez pro ku ra to ra, pod da no ró w nie¿ in ne for -
my czyn no œci ope ra cyj no-roz po znaw czych. War to w tym za kre sie zwró ciæ uwa gê na in -
sty tu cjê art. 19a usta wy o Po li cji, okreœ la n¹ mia nem tzw. za ku pu kon tro lo wa ne go, czy
te¿ tzw. prze sy³ ki nie ja wnie kon tro lo wa nej znaj du j¹ c¹ swo j¹ nor ma ty wn¹ pod sta wê
w art. 19b usta wy o Po li cji. Wska za ne czyn no œci pod da ne zo sta ³y kon tro li spra wo wa -
nej przez pro ku ra to ra okrê go we go w³a œci we go ze wzglê du na miej sce pro wa dze nia
czyn no œci, któ ry b¹dŸ wy ra ¿a zgo dê na prze pro wa dze nie czyn no œci, b¹dŸ te¿ o prze pro -
wa dze niu czyn no œci jest in for mo wa ny i mo ¿e w ka ¿ dym cza sie za rz¹ dziæ za nie cha nie
kon ty nuo wa nia czyn no œci.

Ana lo gi cz ne roz wi¹ za nia zo sta ³y ujê te w prze pi sach kom pe ten cyj nych ustaw po zo -
sta ³ych s³u¿b up ra wnio nych do pro wa dze nia czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych.

War to tak ¿e pod kreœ liæ, ¿e za ró wno usta wa o Po li cji jak i in ne usta wy kom pe ten cyj -
ne by ³y w ci¹ gu osta t nich lat wie lo kro t nie no we li zo wa ne. Ce lem tych dzia ³añ by ³o do -
sto so wa nie prze pi sów pra wa do zmie nia j¹ cych siê wa run ków i wy ma gañ, w tym tak ¿e
w za kre sie ochro ny praw oby wa tel skich. Przy k³a dem ta kie go dzia ³a nia mo ¿e byæ uchy -
le nie art. 19 ust. 18 usta wy o Po li cji, któ ry prze wi dy wa³ mo¿ li woœæ za sto so wa nia kon -
tro li ope ra cyj nej wo bec oso by bê d¹ cej na daw c¹ lub od bior c¹ prze ka zu in for ma cji, po
uzy s ka niu jej pi sem nej zgo dy, a wiêc bez wie dzy i zgo dy s¹ du.

Do strze ga j¹c, ¿e czyn no œci po de jmo wa ne w ra mach kon tro li ope ra cyj nej in ge ru j¹
w pra wa i wol no œci kon sty tu cyj ne i ja ko ta kie win ny pod le gaæ szcze gól ne mu nad zo ro -
wi, rz¹d pod j¹³ ini cja ty wê le gis la cyj n¹ zmie rza j¹ c¹ do zwiê k sze nia efek ty wno œci kon -
tro li s¹ du i pro ku ra to ra nad re a li za cj¹ czyn no œci sk³a da j¹ cych siê na kon tro lê
ope ra cyj n¹. Usta w¹ z dnia 4 lu te go 2011 r. o zmia nie usta wy – Ko deks po stê po wa nia
kar ne go oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz.U. Nr 53, poz. 273) wpro wa dzo no is tot ne
ogra ni cze nie prze s³an ki sto so wa nia kon tro li ope ra cyj nej w od nie sie niu do wszy s t kich
s³u¿b up ra wnio nych do jej sto so wa nia przy jmu j¹c, ¿e sto so wa nie ta kiej kon tro li do pu -
sz czal ne bê dzie wy ³¹ cz nie wów czas, gdy in ne œrod ki oka za ³y siê bez sku te cz ne al bo bê -
d¹ nie przy dat ne. Zre zyg no wa no tym sa mym z prze s³an ki praw do po do bieñ stwa, ¿e
in ne œrod ki bê d¹ nie przy dat ne lub bez sku te cz ne, ja ko pod sta wy za rz¹ dze nia kon tro li
ope ra cyj nej, co mia ³o na ce lu ogra ni cze nie pod staw do sto so wa nia tej kon tro li wy ³¹ cz -
nie do sy tua cji, w któ rych stwier dzo na zo sta nie nie przy dat noœæ b¹dŸ nie sku te cz noœæ
in nych me tod. Wpro wa dzo no je dno czeœ nie wy raŸ n¹ re gu la cjê, na k³a da j¹ c¹ na Po li cjê
oraz s³u¿ by spe c jal ne obo wi¹ zek prze sy ³a nia do s¹ du, wraz z wnios kiem o za rz¹ dze nie
kon tro li ope ra cyj nej, ma te ria ³ów uza sa dnia j¹ cych po trze bê za sto so wa nia ta kiej kon -
tro li. Po wy ¿ sze roz wi¹ za nie ma bez po œre dnio prze ciw dzia ³aæ za rz¹ dza niu przez s¹ dy
kon tro li ope ra cyj nej wy ³¹ cz nie na pod sta wie wnios ków op ra co wa nych przez Po li cjê
b¹dŸ s³u¿ by spe c jal ne. Zgo d nie z oma wia n¹ usta w¹ s¹d ma obo wi¹ zek za poz na nia siê
nie tyl ko z wnios kiem o za rz¹ dze nie ta kiej kon tro li, ale przede wszy s t kim z ma te ria ³a -
mi, któ re od stro ny fak ty cz nej uza sa dnia j¹ po trze bê jej prze pro wa dze nia.

War to tak ¿e zwró ciæ uwa gê, ¿e wska za na usta wa wpro wa dzi ³a wy raŸ ny za kaz wy -
ko rzy sta nia ma te ria ³ów po zy s ka nych pod czas sto so wa nia kon tro li ope ra cyj nej w ja -
kim kol wiek in nym po stê po wa niu ni¿ po stê po wa nie kar ne w spra wie o prze stêp stwo
lub prze stêp stwo skar bo we, w sto sun ku do któ re go do pu sz czal ne jest sto so wa nie ta -
kiej kon tro li, a tak ¿e prze wi dzia ny w usta wie me cha nizm ni sz cze nia tych wszy s t kich
ma te ria ³ów uzy s ka nych w to ku kon tro li ope ra cyj nej, któ re nie za wie ra j¹ do wo dów po -
zwa la j¹ cych na wszczê cie po stê po wa nia kar ne go lub ma j¹ cych zna cze nie dla to cz¹ ce -
go siê po stê po wa nia. Za ak cen to wa nia wy ma ga ró w nie¿ je dno zna cz ne ure gu lo wa nie
za ga dnie nia tzw. zgo dy na stêp czej s¹ du, do ty cz¹ cej ze zwo le nia na wy ko rzy sta nie ma -
te ria ³ów po zy s ka nych w to ku kon tro li ope ra cyj nej dla ce lów po stê po wa nia kar ne go
w spra wie o in ne prze stêp stwo, ni¿ to, któ re by ³o pod sta w¹ za rz¹ dze nia kon tro li, po -
pe³ nio ne przez oso bê wo bec któ rej kon tro la ope ra cyj na by ³a sto so wa na b¹dŸ te¿ przez
in n¹ oso bê.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e po wy ¿ sze roz wi¹ za nia ukie run ko wa ne s¹ na wzmoc nie nie
ochro ny pra wa do pry wat no œci, ta jem ni cy ko re spon den cji oraz ta jem ni cy ko mu ni ko -
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wa nia siê, po przez zin ten sy fi ko wa nie me ry to ry cz nej kon tro li s¹ du nad czyn no œcia mi
sk³a da j¹ cy mi siê na kon tro lê ope ra cyj n¹.

Szcze gól n¹ for mê czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych sta no wi po zy s ki wa nie da -
nych te le ko mu ni ka cyj nych przez Po li cjê i in ne s³u¿ by na pod sta wie szcze gól ne go upo -
wa¿ nie nia usta wo we go. Przy k³a do wo mo¿ na wska zaæ, ¿e zgo d nie z art. 20c usta wy
o Po li cji mo ¿e ona po zy s ki waæ w ra mach czyn no œci operacyjno-rozpoznawczych ta kie
sa me da ne jak s¹d lub pro ku ra tor w po stê po wa niu kar nym, w ce lu za po bie ga nia lub
wy kry wa nia prze stêpstw. Da ne te le ko mu ni ka cyj ne obe jmu j¹ da ne nie zbê d ne do usta -
le nia za koñ cze nia sie ci, te le ko mu ni ka cyj ne go urz¹ dze nia koñ co we go, u¿y t ko wni ka
koñ co we go in i cju j¹ ce go po ³¹ cze nie, do któ re go kie ro wa ne jest po ³¹ cze nie, da ty i go dzi -
ny po ³¹ cze nia oraz cza su je go trwa nia, ro dza ju po ³¹ cze nia, lo ka li za cji te le ko mu ni ka -
cyj ne go urz¹ dze nia koñ co we go. Na le ¿y tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e da ne te go ro dza ju
udo stêp nia ne s¹ Po li cji b¹dŸ na pi sem ny wnio sek Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji lub
ko men dan ta wo je wó dz kie go Po li cji al bo oso by przez nich upo wa¿ nio nej, a tak ¿e za po -
œre dni ctwem sie ci te le ko mu ni ka cyj nej po li cjan to wi po sia da j¹ ce mu upo wa¿ nie nie.

Ana lo gi cz ne re gu la cje jak w przy pad ku Po li cji za wie ra j¹ usta wy okreœ la j¹ ce kom -
pe ten cje po szcze gól nych s³u¿b – Stra ¿y Gra nicz nej (art. 10b usta wy z dnia 12 paŸ dzier -
ni ka 1990 r. o Stra ¿y Gra ni cz nej), Kon tro li Skar bo wej (art. 36b usta wy z dnia
28 wrzeœ nia 1991 r. o kon tro li skar bo wej), ¯an dar me rii Woj sko wej (art. 30 usta wy
z dnia 24 sier pnia 2001 r. o ̄ an dar merii Woj sko wej i woj sko wych or ga nach po rz¹d ko -
wych), Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go (art. 28 usta wy z dnia 24 ma ja 2002 r.
o Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go oraz Agen cji Wy wia du), Cen tral ne go Biu ra
An ty ko rup cyj ne go (art. 18 usta wy z dnia 9 czer wca 2006 r. o Cen tral nym Biu rze An ty -
ko rup cyj nym), a tak ¿e S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go (art. 32 usta wy z dnia
9 czer wca 2006 r. o S³u¿ bie Kontr wy wia du Woj sko we go i S³u¿ bie Wy wia du Woj sko we -
go).

Po zy s ki wa nie da nych te le ko mu ni ka cyj nych w ra mach czyn no œci operacyjno-
-rozpoznawczych przez Po li cjê oraz s³u¿ by spe c jal ne nie zo sta ³o pod da ne kon tro li
s¹ do wej czy te¿ proku ra tor skiej.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e po zy s ki wa nie da nych te le ko mu ni ka cyj nych jest mniej in -
ten sy wn¹ for m¹ in ge ren cji w pra wa i wol no œci oby wa tel skie w po ró w na niu z czyn no -
œcia mi sk³a da j¹ cy mi siê na ko ntro lê ope ra cyj n¹. Da ne te go ro dza ju po zwa la j¹ bo wiem
naj czê œciej na usta le nie osób, któ re kon tak to wa ³y siê z da nym nu me rem te le fo nu,
ewen tual nie miejsc, w któ rych okreœ lo ne oso by prze by wa ³y, co mo¿ li we jest na pod sta -
wie ana li zy lo go wañ te le fo nów ko mór ko wych do tzw. sta cji BTS. W is to cie za tem czyn -
no œci te nie pro wa dz¹ do po zy s ki wa nia wie dzy o tre œci roz mów pro wa dzo nych z da ne go 
apa ra tu te le fo ni cz ne go, a po zwa la j¹ je dy nie usta liæ pod sta wo we da ne o po ³¹ cze niach
re a li zo wa nych z da ne go nu me ru te le fo nu, czy te¿ przy bli ¿o ne miej sce prze by wa nia
okreœ lo nej oso by dys po nu j¹ cej ak ty w nym apa ra tem te le fo nii ko mór ko wej. War to tak ¿e 
za u wa ¿yæ, ¿e w do bie spo ³e czeñ stwa zin for ma ty zo wa ne go, gdy prze p³yw in for ma cji jest
nie zwyk le szyb ki i do ko ny wa ny za po mo c¹ ró¿ nych urz¹ dzeñ te chni cz nych, mo¿ li woœæ
po zy s ki wa nia da nych te le ko mu ni ka cyj nych przez Po li cjê czy s³u¿ by spe c jal ne wy da je
siê nie zbê d nym in stru men tem z pun ktu wi dze nia zwal cza nia prze stêp czo œci, w tym
zw³a sz cza prze stêp czo œci zor ga ni zo wa nej. Szyb ki do stêp do te go ro dza ju da nych w wie -
lu wy pad kach po zwa la na nie zw³o cz ne do ko na nie ana li zy nie zbê d nych in for ma cji,
w ce lu wy kry cia spraw ców prze stêp stwa, osób wspó³ dzia ³a j¹ cych w je go po pe³ nie niu,
a tak ¿e w nie któ rych wy pad kach na usta le nie miej sca, w któ rym mo g¹ znaj do waæ siê
do wo dy po pe³ nio ne go prze stêp stwa, czy te¿ mo ¿e znaj do waæ siê oso ba po krzyw dzo na
prze stêp stwem. Bez po œre dni, nie zw³o cz ny do stêp do te go ro dza ju da nych w wie lu wy -
pad kach wa run ku je sku te cz noœæ czyn no œci wy kryw czych w fa zie przed pro ce so wej.

Na le ¿y stwier dziæ, ¿e po stu lat zró w na nia pro ce dur od no sz¹ cych siê do po zy s ki wa -
nia da nych te le ko mu ni ka cyj nych z pro ce du ra mi do ty cz¹ cy mi sto so wa nia kon tro li ope -
ra cyj nej po wi nien byæ ana li zo wa ny bar dzo wnik li wie i oce nia ny wie lo a spek to wo.
Is t nie je bo wiem po wa¿ ne ry zy ko, ¿e ewen tual ne wpro wa dze nie me cha niz mów kon tro li
s¹ do wej i pro ku ra tor skiej nad po zy s ki wa niem da nych te le ko mu ni ka cyj nych przez Po -
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li cjê i s³u¿ by pro wa dzi ³o by w rze czy wi sto œci do uk szta³ to wa nia me cha niz mu kon tro li
da le ce for mal nej, a tym sa mym ilu zo ry cz nej.

Przy wo³any ar gu ment wi¹ ¿e siê z do œwiad cze nia mi wy ni ka j¹ cy mi z ana li zy prak ty ki 
dzia ³añ s¹ dów w za kre sie udzie la nia ze zwo le nia na sto so wa nie kon tro li ope ra cyj nej,
któ re sk³o ni ³y Rz¹d do wpro wa dze nia, w po wo ³a nej ju¿ wy ¿ ej usta wie z dnia 4 lu te go
2011 r. o zmia nie usta wy – Ko deks po stê po wa nia kar ne go oraz nie któ rych in nych
ustaw, wzmian ko wa nych za pi sów w usta wach kom pe ten cyj nych do ty cz¹ cych Po li cji
oraz s³u¿b spe c jal nych, ob li gu j¹ cych s¹d do me ry to ry cz ne go ba da nia ma te ria ³ów uza -
sa dnia j¹ cych wnio sek o prze pro wa dze nie kon tro li ope ra cyj nej, przed pod jê ciem de cyz -
ji o wy ra ¿e niu zgo dy na te go ro dza ju kon tro lê.

War to tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e s¹ do wa kon tro la w za kre sie po zy s ki wa nia przez Po li cjê
i s³u¿ by spe c jal ne da nych te le ko mu ni ka cyj nych jest roz wi¹ za niem rzad ko wy stê pu -
j¹ cym w Eu ro pie – prze wi du je je pra wo czes kie i nor wes kie, w wiê k szo œci zaœ kra jów
eu ro pej skich po zy s ki wa nie te go ro dza ju da nych po zo sta wio ne zo sta ³o or ga nom w³a dzy 
wy ko naw czej – tak np. we Fran cji de cyz jê w tym przed mio cie po de jmu je na wnio sek
po li cji lub in nej s³u¿ by spe c jal nie po wo ³a na do te go oso ba dzia ³a j¹ ca przy mi ni strze
spraw we wnê trz nych. Po do b ne, choæ je sz cze mniej ry go ry sty cz ne roz wi¹ za nie obo -
wi¹ zu je w Wiel kiej Bry ta nii, gdzie de cyz jê w przed mio cie po zy s ka nia da nych te le ko mu -
ni ka cyj nych po de jmu j¹ oso by spra wu j¹ ce fun kcje pub li cz ne wy zna czo ne przez
w³a œci we go mi ni stra, któ re je dnak mo g¹ de le go waæ swo je up ra wnie nia na oso by
pe³ ni¹ ce fun kcje w je dno stkach po li cji.

Na le ¿y tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e li cz ba wy st¹ pieñ or ga nów œci ga nia do przed siê bior ców
te le ko mu ni ka cyj nych z ¿¹ da niem udo stêp nie nia da nych uwa run ko wa na jest tak ¿e in -
ny mi czyn ni ka mi. Zna cz na li cz ba wy st¹ pieñ Po li cji i s³u¿b spe c jal nych o da ne te le ko -
mu ni ka cyj ne do ty czy prób usta le nia da nych ad re so wych u¿y t ko wni ków te le fo nów
ko mór ko wych. Zja wis ko to jest zwi¹ za ne z po wsze chnym w Pol sce bra kiem re je stro wa -
nia siê przez u¿y t ko wni ków kart SIM pra cu j¹ cych w sy s te mie PRE-PAID, co w ta kich
kra jach jak Hi szpa nia czy Szwe cja sta no wi pod sta wê do od ciê cia u¿y t ko wni ka od
us ³ug te le ko mu ni ka cyj nych. Do dat ko wym czyn ni kiem wp³y wa j¹ cym na wzrost za py tañ
kie ro wa nych do przed siê bior ców te le ko mu ni ka cyj nych jest fakt, ¿e pol skie ure gu lo wa -
nia pra w ne nie prze wi du j¹ obo wi¹z ku re ten cji da nych przez przed siê bior ców œwiad -
cz¹ cych us ³u gi dro g¹ elek tro ni cz n¹. Po wo du je to, ¿e w ce lu do ko na nia ja kich kol wiek
usta leñ zwi¹ za nych z ru chem w sie ci In ter net, Po li cja b¹dŸ s³u¿ by spe c jal ne, mu sz¹
zwró ciæ siê do do staw cy us ³u gi do stê pu do sie ci In ter net, czy li przed siê bior cy te le ko -
mu ni ka cyj ne go. War to tak ¿e zwró ciæ uwa gê na oko li cz noœæ, ¿e roz wa ¿a j¹c za o strze nie
za sad udo stêp nia nia da nych te le ko mu ni ka cyj nych na le ¿y ró w nie¿ mieæ na wzglê dzie
fakt, ¿e Po li cja czê sto wy stê pu je o nie w ce lu usta le nia da nych ad re so wych i lo ka li za cji
oso by po de jmu j¹ cej pró bê sa mo bój cz¹, w któ rych to przy pad kach nie zw³o cz ne pod jê -
cie dzia ³añ przez Po li cjê jest bez wzglê dnym wa run kiem ich sku te cz no œci. Pod nieœæ na -
le ¿y, ¿e w sze re gu wy pad kach ana li za bi lin gów i usta le nie u¿y t ko wni ków sta cji
te le fo ni cz nych przy czy nia siê do ogra ni cze nia krê gu osób bê d¹ cych w za in te re so wa niu
s³u¿b, co de fa cto zmniej sza za kres in ge ren cji w pra wa i wol no œci oby wa tel skie.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e po przez ana li zê bi lin gów te le fo ni cz nych i lo go wañ te -
le fo nów na po szcze gól nych sta cjach prze kaŸ ni ko wych Po li cja i s³u¿ by spe c jal ne nie
wcho dz¹ w ma te riê tre œci pro wa dzo nych roz mów, tre œci pro wa dzo nej ko re spon den cji
oraz pod gl¹ du za cho wañ osób po za miej sca mi pub li cz ny mi. Dzia ³a nia te s¹ po moc ne
i nie od zo wne w pro ce sie pre cy zyj ne go ty po wa nia u¿y t ko wni ków sta cji te le fo ni cz nych,
w sto sun ku do któ rych pro wa dzo ne s¹ dzia ³a nia ope ra cyj ne, cze go na stêp stwem mo ¿e
byæ za sto so wa nie œrod ków po li cyj nej te chni ki spe c jal nej.

Za ga dnie nie nad zo ru nad czyn no œcia mi operacyjno-rozpoznawczymi po de jmo wa -
ny mi przez Po li cjê i s³u¿ by spe c jal ne na le ¿y do je d nych z new ral gi cz nych pro ble mów
de mo kra ty cz ne go pañ stwa pra wa. Czyn no œci operacyjno-rozpoznawcze po zo sta j¹ bo -
wiem w sta ³ym kon flik cie z kon sty tu cyj nie chro nio ny mi pra wa mi i wol no œcia mi oby -
wa tel ski mi. Z dru giej stro ny po de jmo wa nie te go ro dza ju czyn no œci przez Po li cjê
i s³u¿ by spe c jal ne jest nie zbê d ne dla za pe wnie nia efek ty wne go œci ga nia w spra wach
kar nych oraz za gwa ran to wa nia bez pie czeñ stwa pañ stwa. War to tak ¿e zwró ciæ uwa gê,
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¿e czyn no œci operacyjno-rozpoznawcze s¹ is tot nie zró¿ ni co wa ne pod wzglê dem stop nia 
in ge ren cji w pra wa i wol no œci oby wa tel skie. Wy da je siê za tem, ¿e za kres i tryb nad zo ru
nad czyn no œcia mi operacyjno-rozpoznawczymi wi nien uw zglê dniaæ sto pieñ in ge ren cji
tych czyn no œci w pra wa i wol no œci oby wa tel skie. Wa¿ ne jest tak ¿e uw zglê dnie nie przy -
dat no œci okreœ lo ne go in stru men tu pra w ne go dla re a li za cji pod sta wo wych za dañ, ja kie
sta wia usta wo daw ca przed Po li cj¹ i s³u¿ ba mi spe c jal ny mi, a tak ¿e mo¿ li wo œci za pe w-
nie nia efek ty wnej, me ry to ry cz nej kon tro li nad te go ro dza ju czyn no œcia mi.

Pod su mo wu j¹c na le ¿y stwier dziæ, ¿e pro ble ma ty ka za gwa ran to wa nia w³a œci wej
kon tro li nad po zy s ki wa niem da nych te le ko mu ni ka cyj nych w ra mach czyn no œci ope ra -
cyj no-roz po znaw czych jest kwe sti¹ o bar dzo is tot nym zna cze niu. Do ko na nie ewen tual -
nych mo dy fi ka cji is t nie j¹ cych w tym za kre sie roz wi¹ zañ usta wo wych wy ma ga je dnak
po prze dze nia ich grun to wn¹ ana li z¹ uw zglê dnia j¹ c¹ za ró wno po trze by or ga nów,
w któ rych kom pe ten cji le ¿y zwal cza nie i za po bie ga nie prze stêp czo œci oraz za gwa ran to -
wa nie bez pie czeñ stwa pañ stwa, jak i po stu lat mi ni ma li za cji stop nia in ge ren cji w sfe rê
kon sty tu cyj nie chro nio nych praw i wol no œci. St¹d te¿ nie zwyk le is tot ne jest zró wno wa -
¿o ne, ra cjo nal ne po de jœcie do po ru szo ne go za ga dnie nia. Je dno czeœ nie na le ¿y wska zaæ, 
¿e bez po œre dnie od no sze nie li cz by za py tañ o da ne te le ko mu ni ka cyj ne w Pol sce, do
ana lo gi cz nych in sty tu cji w in nych pañ stwach eu ro pej skich mu si uw zglê dniaæ ca ³o -
kszta³t re gu la cji nor ma ty wnych obo wi¹ zu j¹ cych w da nym pañ stwie do ty cz¹ cych po zy -
s ki wa nia wszy s t kich te go ro dza ju da nych. Na le ¿y bo wiem za zna czyæ, ¿e zna cz na czêœæ
za py tañ o da ne te le ko mu ni ka cyj ne zwi¹ za na jest bra kiem od po wie d nich re gu la cji
w ob sza rze pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go do ty cz¹ cych cho cia¿ by re je stra cji te le fo nu
dzia ³a j¹ ce go w sy s te mie PRE-PAID po ³¹ czo ne go z san kcj¹ od mo wy œwiad cze nia us ³ug
w ra zie nie do pe³ nie nia obo wi¹z ku re je stra cji.

Z wy ra za mi po wa ¿a nia

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Mi cha³ Kró li kow ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Pa nie Mi ni strze!
Pol skie prze pi sy na k³a da j¹ obo wi¹ zek po bie ra nia op ³at za prze jazd au to -

stra d¹. Wy da je siê je dnak, ¿e przez wzgl¹d na sy tua cjê ko mu ni ka cyj n¹ i spo -
³e cz n¹ bez p³at ne po win ny po zo staæ od cin ki au to strad ob s³u gu j¹ ce ruch
ob wo dnicowy, na przy k³ad Au to stra do wa Ob wo dni ca Wroc ³a wia, od ci nek
au to stra dy na po ³u dnie od Kra ko wa, na sze ro ko œci mia sta, prze jazd au to -
stra d¹ przez kon ur ba cjê gór no œl¹s k¹, w przy sz³o œci ob wo dni ce War sza wy
i Po zna nia.

W za mie rze niu ob wo dni ce mia ³y prze nieœæ ruch z cen trów miast na ich ob -
rze ¿a, gdy¿ szyb ciej mo¿ na po ko naæ dro gê na wet dwu kro t nie d³u¿ sz¹ ob wo d-
ni c¹ au to stra do w¹, ni¿ prze cis ka j¹c siê przez za kor ko wa ne mia sto. Nie ste ty
ar gu ment fi nan so wy sku te cz nie od stra sza lu dzi, któ rzy mog li by w ten spo -
sób do je¿ d¿aæ do pra cy.

Nie od p³at noœæ za au to stra dy na tych kró t kich od cin kach nie zmniej szy
przy cho dów od ru chu d³u go dy stan so we go (wszak trud no wy ob ra ziæ so bie
ciê ¿a rów kê wje¿ d¿a j¹ c¹ na au to stra dê tyl ko po to, by omi n¹æ mia sto, a na -
stê p nie wra ca j¹ c¹ na dro gi kra jo we przed na stê p n¹ bram k¹ po bo ru op ³at),
ale mo ¿e przy czy niæ siê do mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia wy bu do wa nej au -
to stra dy, do po pra wy ru chu we wn¹trz miast.

W wiê k szo œci pañstw za cho dnio eu ro pej skich zre zyg no wa no z po bie ra nia 
op ³at za prze jazd ob wo dni ca mi, nie tyl ko z wy ¿ ej opi sa nych przy czyn, ale ró w - 
nie¿ dla te go, ¿e w go dzi nach szczy tu na bram kach po bo ru op ³at two rzy ³y siê
po tê¿ ne za to ry.

Czy is t nie je spój na kon cep cja do ty cz¹ ca po li ty ki po bo ru op ³at po za koñ -
cze niu bu do wy pla no wa nych od cin ków ob wo dnic au to stra do wych du ¿ych
miast? Czy jest roz pa try wa na mo¿ li woœæ po zo sta wie nia tych od cin ków bez -
p³at ny mi? Czy s¹ szy ko wa ne pra ce le gis la cyj ne ma j¹ ce na ce lu je dno li te
unor mo wa nie sy tua cji po za koñ cze niu bu do wy pla no wa nych od cin ków au to -
strad?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pis mo z dnia 26 mar ca 2012 r., znak BPS/043-07-244/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go z³o ¿o ne pod -
czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r. w spra wie od p³at no œci za prze -
jazd od cin ka mi au to stra dy sta no wi¹ cy mi ob wo dni ce miast, up rzej mie prze ka zu jê
na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Zgo d nie z art. 37a ust. 1 usta wy z dnia 27 paŸ dzier ni ka 1994 r. o au to stra dach p³at -
nych oraz o Kra jo wym Fun du szu Dro go wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2571 z póŸn.
zm.), za prze jazd au to stra d¹ po bie ra ne s¹ op ³a ty. Wy j¹t kiem od tej za sa dy s¹ sy tua cje,
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w któ rych au to stra da nie zo sta ³a przy sto so wa na do po bo ru op ³at. Roz po rz¹ dze nie Ra -
dy Mi ni strów z dnia 16 lip ca 2002 r. w spra wie au to strad p³at nych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 121 poz. 1034 z póŸn. zm.) wska zu je, któ re au to stra dy s¹ bu do wa ne i eks ploa to wa -
ne ja ko p³at ne.

Ze wzglê du na fakt, ¿e kwe stia umo¿ li wie nia bez p³at ne go prze jaz du au to stra do wy -
mi ob wo dni ca mi miast sta no wi ³a czê sto pod no szo ny po stu lat spo ³e cz ny, w ów czes nym 
Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pod jê to ini cja ty wê ma j¹ c¹ na ce lu wpro wa dze nie do do -
tych czas obo wi¹ zu j¹ ce go sy s te mu pra w ne go roz wi¹ za nia spe³ nia j¹ ce go ocze ki wa nia
spo ³e czeñ stwa. Kwe stia mo¿ li wo œci bez p³at ne go ko rzy sta nia z od cin ków au to stra do -
wych jest kwe sti¹ z³o ¿o n¹, bo wiem z je d nej stro ny do ty czy umo¿ li wie nia spo ³e cz no -
œciom lo kal nym bez p³at ne go ko rzy sta nia z in fra struk tu ry a z dru giej stro ny wi¹ ¿e siê
z po zba wie niem Kra jo we go Fun du szu Dro go we go wp³y wów z te go ty tu ³u. Roz wa ¿a no
wie le wa rian tów roz wi¹ za nia oma wia nej kwe stii. Je den z nich w po sta ci pro jek tu roz po -
rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie au to strad p³at nych
zo sta³ przed sta wio ny w ra mach kon sul ta cji spo ³e cz nych i umie sz czo ny na stro nie in -
ter ne to wej Mi ni ster stwa.

Pro jekt spot ka³ siê z du ¿ym za in te re so wa niem a uwa gi w dal szym ci¹ gu wp³y wa j¹
do Mi ni ster stwa, gdzie s¹ ana li zo wa ne. Je dno czeœ nie Mi ni ster stwo ana li zu j¹c po trze by 
spo ³e cz ne przed sta wio ne we wspo mnia nych uwa gach pod jê ³o di a log z Mi ni ster stwem
Fi nan sów ma j¹c na ce lu wy pra co wa nie op ty mal nej kon cep cji.

Po nad to in for mu jê, i¿ zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym roz po rz¹ dze niem Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 14 czer wca 2011 r. w spra wie sta wek op ³at za prze jazd au to stra d¹
staw ka za prze jazd au to stra d¹ dla po jaz dów lek kich (o do pu sz czal nej ma sie ca³ ko wi tej
nie prze kra cza j¹ cej 3,5 to ny) wy no si 0,20 z³/km. Na to miast pod jê to pra ce nad pro jek -
tem roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej w spra -
wie sta wek op ³at za prze jazd au to stra d¹, ob ni ¿a j¹ ce go ww. staw kê o po ³o wê. Ob ni ¿o na 
staw ka dla sa mo cho dów oso bo wych po zwo li na spra wied li we i ró w ne trak to wa nie
wszy s t kich u¿y t ko wni ków au to strad w Pol sce, ko rzy sta j¹ cych z od cin ków au to strad
za rz¹ dza nych przez Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad (i ewen tual nie 
w przy sz³o œci dro go we spó ³ki spe c jal ne go prze zna cze nia). Przy jê ta staw ka 10 gr za je -
den ki lo metr dla sa mo cho dów oso bo wych jest staw k¹ niepo wo du j¹ c¹ nad mier nych
ob ci¹ ¿eñ dla u¿y t ko wni ków dróg i po zwo li prak ty cz nie ka ¿ de mu ko rzy staæ z dróg o naj -
wy ¿ szej kla sie te chni cz nej ja ki mi s¹ au to stra dy. Za tem efek tem dzia ³añ pro po no wa -
nych w pro jek to wa nym roz po rz¹ dze niu bê dzie zwiê k sze nie do stêp no œci au to strad dla
ogó ³u spo ³e czeñ stwa. Pro jekt przed mio to we go roz po rz¹ dze nia by³ przed mio tem uz go d-
nieñ miê dzy re sor to wych je sie ni¹ 2011 r. Ak tu al nie uz go dnie nia do bieg ³y koñ ca i prze -
wi du je siê we jœcie w ¿y cie pro jek tu roz po rz¹ dze nia w naj bli¿ szym cza sie.

Z powa¿aniem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 113



Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go

skie ro wa ne do mi ni stra ad mi ni stra cji i cyf ry za cji Mi cha ³a Bo nie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniach od 28 wrzeœ nia 2009 r. do 1 kwiet nia 2010 r. w czter dzie stu

piê ciu je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (piêt na stu sta ro stwach po -
wia to wych oraz trzy dzie stu urzê dach gmin), zlo ka li zo wa nych na te re nie
oœ miu wo je wództw (dol no œl¹s kie go, ³ó dz kie go, ma ³o pol skie go, opol skie go, 
pod las kie go, po mor skie go, warmiñsko-mazurskiego oraz wiel ko pol skie go) 
Naj wy ¿ sza Iz ba Kon tro li prze pro wa dzi ³a kon tro lê nr P/09/190 „Na bór
pra co wni ków na sta no wis ka urzê dni cze w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go”.

Ce lem kon tro li by ³o do ko na nie oce ny or ga ni za cji na bo ru oraz prze strze -
ga nia usta wo wych i we wnê trz nych pro ce dur okreœ la j¹ cych tryb na bo ru na
sta no wis ka urzê dni cze w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a tak ¿e
spraw dze nie, czy na bór pro wa dzo ny by³ z za cho wa niem za sa dy ró wno œci
szans oraz w spo sób ogra ni cza j¹ cy ry zy ko wy st¹ pie nia ko rup cji.

W ra por cie po kon trol nym stwier dzo no na ru sze nie usta wo wych i we wnê trz -
nych pro ce dur na bo ru na sta no wis ka urzê dni cze w trzy dzie stu czte rech je d-
no stkach spoœ ród czter dzie stu piê ciu skon tro lo wa nych (75%), w tym ne ga ty w-
nie oce nio no czte ry je dno stki, w któ rych na ru sze nia obo wi¹ zu j¹ cych pro ce -
dur mia ³y wp³yw na wy ni ki or ga ni zo wa nych na bo rów.

Nie pra wid ³o wo œci uja wnio ne w to ku kon tro li po le ga ³y g³ó wnie na ig no ro -
wa niu usta wo we go obo wi¹z ku ob sa dza nia sta no wisk urzê dni czych w dro -
dze ot war te go i kon ku ren cyj ne go na bo ru – stwier dzo no to w czte rech
je dno stkach. Po le ga ³y po nad to na ob cho dze niu prze pi sów na k³a da j¹ cych
obo wi¹ zek sto so wa nia kon ku ren cyj nej pro ce du ry na bo ru – stwier dzo no to
w dzie wiê ciu je dno stkach. Po le ga ³o to na za trud nie niu na pod sta wie umów
cy wil no pra wnych w wa run kach, w któ rych po wi nien zo staæ na wi¹ za ny sto -
su nek pra cy, oraz zwle ka niu z prze pro wa dze niem na bo ru. Nie pra wid ³o wo œci 
po le ga ³y te¿ na stwa rza niu po zo rów sto so wa nia ot war te go i kon ku ren cyj ne -
go na bo ru, a w rze czy wi sto œci ste ro wa niu prze bie giem kon kur sów, by zwiê k -
szyæ szan se kon kret nych kan dy da tów. Od by wa ³o siê to po przez usta la nie
kry te riów nie a dek wat nych do za dañ re a li zo wa nych na ob sa dza nych sta no -
wis kach, za to od po wia da j¹ cych kwa li fi ka cjom pre fe ro wa nych osób, wy biór -
cze sto so wa nie przy jê tych za sad oraz nie ró w ne trak to wa nie kan dy da tów.
Ta kie przy pad ki uja wnio no w sie dem na stu skon tro lo wa nych je dno stkach.
Po nad to nie pra wid ³o wo œci po le ga ³y na nie rze tel nym wy ko ny wa niu czyn no -
œci kan ce la ryj nych do ty cz¹ cych na bo rów, a tak ¿e nie do cho wa niu ter mi nów
pub li ka cji og ³o szeñ o na bo rach lub o ich wy ni kach, od stêp stwach od obo -
wi¹ zu j¹ cej tre œci tych in for ma cji, nie do sto so wa niu re gu la cji we wnê trz nych
do no wych prze pi sów pra w nych. Ta kie for mal ne uchy bie nia stwier dzo no
w trzy dzie stu jeden je dno stkach.

Po nad to Naj wy ¿ sza Iz ba Kon tro li wy sto so wa ³a wnio sek o roz wa ¿e nie
przez mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji wy st¹ pie nia z ini cja ty w¹
usta wo daw cz¹ w ce lu zmia ny art. 12 ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo -
rz¹ do wych w spo sób eli mi nu j¹ cy mo¿ li woœæ za trud nie nia na sta no wis ku
urzê dni czym osób bez up rze d niej we ry fi ka cji ich umie jêt no œci i przy go to wa -
nia za wo do we go w ot war tej i kon ku ren cyj nej pro ce du rze. Po stu lo wa na zmia -
na po win na po le gaæ na wska za niu, ¿e wol nym sta no wis kiem urzê dni czym
(w tym kie ro wni czym) jest sta no wis ko, na któ re nie zo sta³ prze nie sio ny in ny
urzê dnik tej lub in nej je dno stki sa mo rz¹ do wej, po sia da j¹ cy wy ma ga ne na
da nym sta no wis ku kwa li fi ka cje, a nie, jak to jest obe c nie, in ny pra co wnik sa -
mo rz¹ do wy da nej je dno stki.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi
py ta nia mi.

1. Ja kie dzia ³a nia pod jê to w ce lu za po bieg niê cia po ja wia niu siê po do b -
nych nie pra wid ³o wo œci, jak te stwier dzo ne przez Naj wy ¿ sz¹ Iz bê Kon tro li
w trak cie kon tro li nr P/09/190 „Na bór pra co wni ków na sta no wis ka urzê dni -
cze w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go”?

114 7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.



2. Czy pla no wa ne jest wy st¹ pie nie przez Pa na Mi ni stra z ini cja ty w¹
usta wo daw cz¹ w ce lu zmia ny art. 12 ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo -
rz¹ do wych?

Z po wa ¿a niem
Nor bert Ob ryc ki

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

War sza wa, 30 mar ca 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma Pa ni Ma rii Pañczyk-Pozdziej, Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP,

z dnia 19 mar ca br. (znak: BPS/043-07-245/12) prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne
przez pa na Nor ber ta Ob ryc kie go, Se na to ra RP, pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 14 mar ca br., in for mu jê co na stê pu je.

Ad 1.
Na wstê pie na le ¿y nad mie niæ, i¿ Kon sty tu cja RP przy zna ³a je dno stkom sa mo rz¹ du

te ry to rial ne go, ja ko od rêb nym pod mio tom pub li cz nym, przy miot sa mo dziel no œci
w wy ko ny wa niu po wie rzo nych za dañ, pod le ga j¹ cy ochro nie s¹ do wej. Sa mo rz¹d te ry to -
rial ny ucze stni czy za tem w spra wo wa niu w³a dzy pub li cz nej, a przy s³u gu j¹ c¹ mu w ra -
mach ustaw is tot n¹ czêœæ za dañ pub li cz nych wy ko nu je w imie niu w³a s nym i na
w³a s n¹ od po wie dzial noœæ (vi de art. 16 ust. 2 Kon sty tu cji RP). Oz na cza to, ¿e w gra ni -
cach pra wa je dno stka sa mo rz¹ du te ry to rial ne go sa mo dziel nie re a li zu je po szcze gól ne
za da nia w opar ciu o za strze ¿o ne dla jej or ga nów kom pe ten cje.

Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e kszta³ to wa nie po li ty ki kad ro wej w struk tu rach ad mi ni -
stra cji sa mo rz¹ do wej sta no wi je den z atry bu tów wspo mnia nej po wy ¿ ej sa mo dziel no œci 
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go i po zo sta je wy ³¹ cz nie do me n¹ pra co daw cy sa mo -
rz¹ do we go. W œwiet le unor mo wañ usta wy z dnia 21 li s to pa da 2008 r. o pra co wni kach
sa mo rz¹ do wych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póŸn. zm.) czyn no œci w spra wach z za kre su 
pra wa pra cy w urzê dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wo bec pra co wni ków
urzê dów re a li zu j¹ co do za sa dy, kie ro wni cy tych ¿e, czy li: wój to wie (bur mi strzo wie, pre -
zy den ci miast), sta ro sto wie oraz mar sza³ ko wie wo je wództw (vi de art. 7 pkt 1 i pkt 3
usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych). Je dno czeœ nie, usta wo daw ca two rz¹c pod -
wa li ny spój ne go sy s te mu za rz¹ dza nia za so ba mi lu dz ki mi w struk tu rach ad mi ni stra cji
sa mo rz¹ do wej za gwa ran to wa³ pra co daw cy sa mo rz¹ do we mu swo bo dê de cy zyj n¹ w wie -
lu aspek tach do ty cz¹ cych za trud nie nia i or ga ni za cji pra cy pra co wni ków sa mo rz¹ do -
wych. Nie spo sób bo wiem po mi n¹æ, ¿e obo wi¹ zu j¹ ca od dnia 1 sty cz nia 2009 r., ww.
usta wa o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych, wy cho dz¹c na prze ciw pro ble mom zg³a sza -
nym w trak cie kon sul ta cji spo ³e cz nych przez stro nê sa mo rz¹ do w¹, ró¿ ni siê w kwe -
stiach do ty cz¹ cych na bo ru na wol ne sta no wis ka „urzê dni cze” od re gu la cji za war tych
w usta wie z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.), umo¿ li wia j¹c pra co daw com sa mo rz¹ do wym „za go spo -
da ro wa nie” po sia da nych ju¿ kadr pra co wni czych po przez np.: prze nie sie nie pra co wni -
ka sa mo rz¹ do we go da nej je dno stki na sta no wis ko „urzê dni cze” w niej fun kcjo nu j¹ ce.
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W opi niach pre zen to wa nych przez by ³y re sort spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji
pod kreœ la no je dnak ¿e, i¿ ewen tual ne prze nie sie nie pra co wni ka sa mo rz¹ do we go w try -
bie prze pi sów da nej prag ma ty ki pra co wni czej jest mo¿ li we je dy nie w ra mach to¿ sa mej
ka te go rii sta no wisk „urzê dni czych” (ina czej dzia ³a nie pra co daw cy mog ³o by zo staæ oce -
nio ne ja ko pró ba obe jœcia prze wi dzia nej pra wem pro ce du ry na bo ru).

Ma j¹c za tem na wzglê dzie po wy ¿ sze, w szcze gól no œci zaœ po zy cjê ustro jo w¹ je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, is tot nym po zo sta je wska za nie, ¿e Mi n i s ter Ad mi ni stra -
cji i Cyf ry za cji nie po sia da kom pe ten cji do do ko ny wa nia oce ny oraz we ry fi ka cji dzia ³añ
po de jmo wa nych przez pra co daw ców sa mo rz¹ do wych (kie ro wni ków urzê dów sa mo -
rz¹ do wych) w za kre sie za tru dnia nia pra co wni ków w za rz¹ dza nych przez nich struk tu -
rach ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do wej. W kon sek wen cji, ka ¿ da ewen tual na in ge ren cja
Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji w spra wy ob jê te ww. za kre sem mog ³a by spot kaæ siê
z za rzu tem bra ku pod staw pra w nych w tym przed mio cie. W tym te¿ kon tek œ cie, nie -
zbê d nym po zo sta je pod kreœ le nie, zwa ¿yw szy na przed miot ni niej sze go oœ wiad cze nia,
¿e w czê œci 2.2. „Uwa gi koñ co we i wnios ki” pkt 3 da nej „In for ma cji o wy ni kach kon tro li
na bo ru pra co wni ków na sta no wis ka urzê dni cze w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go” wska zu j¹c na nie pre cy zyj noœæ brzmie nia art. 12 ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa -
mo rz¹ do wych, de fi niu j¹ ce go ter min „wol ne go sta no wis ka urzê dni cze go”, zo sta³
sfor mu ³o wa ny, obok wnios ków ma j¹ cych na ce lu eli mi na cjê przez sa mo rz¹ dy nie pra -
wid ³o wo œci w na bo rach na sta no wis ka urzê dni cze, uja wnio nych w kon tro lo wa nych je d-
no stkach, je dy nie ogól ny wnio sek o roz wa ¿e nie przez Mi ni stra Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji wy st¹ pie nia z ini cja ty w¹ usta wo daw cz¹ w ce lu zmia ny ww. art. 12
ust. 1 w spo sób wska za ny we wnios ku. Na le ¿y bo wiem pa miê taæ, ¿e is tot ne up ra wnie -
nia kon trol ne i nad zor cze prze strze ga nia pra wa pra cy po sia da Pañ stwo wa In spek cja
Pra cy [vi de art. 184 §1 usta wy z dnia 26 czer wca 1974 r. – Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.)].

Ad 2.
Wspo mnia na po wy ¿ ej su ge stia Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li, do ty cz¹ ca zmia ny brzmie -

nia art. 12 ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych jest zna na Mi ni ster stwu Ad -
mi ni stra cji i Cyf ry za cji i wpi su je siê w ka ta log pro po zy cji syg na li zu j¹ cych za sa dnoœæ
zmia ny nie któ rych z roz wi¹ zañ ujê tych w usta wie o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych.
Nie ule ga bo wiem w¹t pli wo œci, ¿e ko rek ta brzmie nia ww. re gu la cji, w spo sób wska za ny 
we wnios ku NIK, przy czy ni siê do uje dno li ce nia prak ty ki jej sto so wa nia w struk tu rach
ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do wej, unie mo¿ li wia j¹c prze no sze nie pra co wni ków sa mo rz¹ do -
wych ze sta no wisk o cha rak te rze „nie u rzê dni czym” na sta no wis ka „urzê dni cze” (ob sa -
dza ne, co do za sa dy, w dro dze ot war te go i kon ku ren cyj ne go na bo ru). Nie mniej je dnak,
w zwi¹z ku z za po wie dzia n¹ przez Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w „Ex po se” ra cjo na li za cj¹
pro ce su le gis la cyj ne go i se lek cj¹ rz¹ do wych in i cja tyw no we li za cyj nych, na le ¿y nad -
mie niæ, i¿ no we li za cja usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych nie zo sta ³a uw zglê dnio -
na w wy ka zie prac le gis la cyj nych Rz¹ du na rok 2012, co je dnak nie wy klu cza jej
uw zglê dnie nia w pla nach na la ta na stê p ne.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
w MI NI STER STWIE
AD MI NI STRA CJI I CYF RY ZA CJI
Mag da le na Wi la mow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Rzecz nik praw oby wa tel skich w trak cie za po zna wa nia se na to rów z sy -

tua cj¹ fi nan so w¹ Biu ra RPO na po sie dze niu w dniach 19 –20 gru dnia 2011 r.
zwra ca ³a uwa gê na brak od po wie d nich œrod ków na re a li zo wa nie za dañ Kra -
jo we go Me cha niz mu Pre wen cji i wy ko ny wa nie obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych
z usta wy o ró w nym trak to wa niu. Tak ¿e Am ne sty In ter na tio nal w ra por cie z li -
s to pa da 2011 r. w zwi¹z ku z Po wsze chnym Prze gl¹ dem Okre so wym Praw
Cz³o wie ka (UPR – Uni ver sal Pe r i o dic Re view), któ re go omó wie nie na st¹ pi na
prze ³o mie ma ja i czer wca 2012 r. pod czas se sji Ra dy Praw Cz³o wie ka ONZ,
w re ko men da cjach zwra ca uwa gê na za pe wnie nie od po wie d nie go fi nan so -
wa nia Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich tak, aby mog ³o wy ko ny waæ na -
³o ¿o ne na nie za da nia, w szcze gól no œci te do ty cz¹ ce po mo cy pra w nej
w przy pad kach dys kry mi na cji, prze pro wa dze nia nie za le¿ nych ba dañ i wy -
da wa nia re ko men da cji w za kre sie ró w ne go trak to wa nia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o wy -
jaœ nie nie, czy zo sta nie za pe wnio ne fi nan so wa nie Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich na wy ¿ ej wy mie nio ne za da nia, a je œ li tak, to w ja kim za kre sie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze s³a nym przy piœ mie Pa na Mar sza³ ka z dnia 19 mar ca 2012 r.

nr BPS/043-07-246/12 oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go 
na 7. po sie dze niu Se na tu w dniu 14 mar ca 2012 r. w spra wie za pe wnie nia fi nan so wa -
nia Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, up rzej mie wy jaœ niam.

Zgo d nie z re gu la cja mi art. 139 ust. 2 usta wy z dnia 27 sier pnia 2009 r. o fi nan sach
pub li cz nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.) Mi n i s ter Fi nan sów w³¹ czy³ do pro -
jek tu usta wy bu d¿e to wej na rok 2012 do cho dy i wy dat ki je dno stek po za rz¹ do wych,
w tym ró w nie¿ Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Wy dat ki w czê œci 08 – Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich zo sta ³y za pla no wa ne w kwo cie przed ³o ¿o nej tj. 42.544 tys. z³, a na stê p -
nie sko ry go wa ne przez Rzecz ni ka do wy so ko œci 38.019 tys. z³, któ ra to kwo ta zo sta ³a
osta te cz nie przy jê ta w usta wie bu d¿e to wej na rok 2012.

Z³o ¿o na przez Rzecz ni ka au to ko rek ta wy ni ka ³a z do sto so wa nia pro jek tu bu d¿e tu
do prze pi sów usta wy z dnia 22 gru dnia 2011 r. o zmia nie nie któ rych ustaw zwi¹ za nych 
z re a li za cj¹ usta wy bu d¿e to wej, któ rej re gu la cje s¹ dzia ³a nia mi kom ple men tar ny mi
i do pe³ nia j¹ cy mi do usta wy bu d¿e to wej na rok 2012. W przed mio to wej usta wie wpro -
wa dzo no ogra ni cze nia za po bie ga j¹ ce nad mier nym wy dat kom, by za pla no wa ny na rok
2012 de fi cyt bu d¿e tu pañ stwa nie zo sta³ prze kro czo ny i aby wy dat ki by ³y re a li zo wa ne
zgo d nie z za ³o ¿o nym pla nem. Po wy ¿ sze osi¹g niê to m.in. w wy ni ku przy jê cia re gu la cji,
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na pod sta wie któ rych kwo ta ba zo wa dla osób za jmu j¹ cych kie ro wni cze sta no wis ka
pañ stwo we bê dzie ró w na kwo cie ba zo wej z ro ku 2008, za mro ¿o no na po zio mie ro ku
2011 fun dusz wy na gro dzeñ oso bo wych i bez o so bo wych w nie któ rych je dno stkach
i pod mio tach sek to ra fi nan sów pub li cz nych, po nad to za mro ¿o no na po zio mie obo -
wi¹ zu j¹ cym w ro ku 2011 pod sta wy na li cza nia od pi su na za k³a do wy fun dusz œwiad -
czeñ so cjal nych.

W przed mio to wej usta wie oko ³o bu d¿e to wej w art. 24 ust. 3 pkt 3 ure gu lo wa no ró w -
nie¿ kwe stie ujê cia do dat ko wych œrod ków na wy na gro dze nia w wy so ko œci 1.000 tys. z³
zwi¹ za nych z ut wo rze niem w ro ku 2012 no wych eta tów w czê œci 08 – Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich, któ re prze zna czo ne bê d¹ na re a li za cjê za dañ Kra jo we go Me cha niz mu
Pre wen cji oraz za dañ wy ni ka j¹ cych z tzw. Me cha niz mu Ró w ne go Trak to wa nia.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Po li cz nych spot ka niach z przed sta wi cie la mi œro do wisk trze cie go sek to ra

stwier dzam, ¿e ci¹g le is t nie j¹ doœæ is tot ne ba rie ry w roz wo ju te go ty pu ak ty w -
no œci oby wa tel skiej w Pol sce. W zwi¹z ku z tym prag nê za py taæ Pa na Mi ni stra 
o pla ny do ty cz¹ ce do sto so wa nia pol skie go pra wo daw stwa do po trzeb tych
grup oby wa te li, któ rzy chc¹ siê zrze szaæ w or ga ni za cjach po za rz¹ do wych,
oraz o spo so by pro mo wa nia zrze sza nia siê oby wa te li w or ga ni za cjach po za -
rz¹ do wych i pla ny w tym za kre sie. W szcze gól no œci chcia³ bym za py taæ o na -
stê pu j¹ ce kwe stie.

Czy is t nie j¹ pla ny stwo rze nia ogól no do stêp ne go sy s te mu wspar cia
w two rze niu or ga ni za cji po za rz¹ do wej i jej póŸ niej sze go fun kcjo no wa nia na
wzór Kra jo we go Sy s te mu Us ³ug dla sek to ra ma ³ych i œre dnich przed siê -
biorstw?

Czy mi ni ster stwo po de jmu je dzia ³a nia w ce lu u³at wie nia re je stra cji or ga -
ni za cji po za rz¹ do wych przez od dzia ³y Kra jo we go Re je stru S¹ do we go?

Czy mi ni ster stwo do strze ga ko nie cz noœæ re zyg na cji z pro wa dze nia pe³ nej 
ksiê go wo œci dla ma ³ych or ga ni za cji za re je stro wa nych w KRS opar tych g³ó w-
nie na pra cy wo lon ta riac kiej oraz sk³ad kach cz³on kow skich? We d³ug sa mych 
za in te re so wa nych po mo ¿e to zde cy do wa nie zmniej szyæ ko sz ty dzia ³a nia
tych or ga ni za cji, co mo ¿e w is tot ny spo sób za chê ciæ Po la ków do zrze sza nia
siê. Is tot ne wy da je siê ró w nie¿ zmniej sze nie li cz by cz³on ków nie zbê d nych do
za ³o ¿e nia sto wa rzy sze nia – z piêt na stu do dzie siê ciu.

Czy z per spek ty wy mi ni ster stwa po wia to we urzê dy pra cy wspie ra j¹ roz -
wój spó³ dziel ni so cjal nych? Czy kry te ria do ty cz¹ ce udzie la nia do ta cji nie s¹
w ich przy pad ku zbyt wy gó ro wa ne, zw³a sz cza ¿e wy ma ga siê wie lu za bez -
pie czeñ od osób czê sto do tkniê tych d³u go trwa ³ym bez ro bo ciem i po zba wio -
nych w³a œci wych za so bów ma te rial nych?

Czy mi ni ster stwo do strze ga po trze bê pro mo wa nia zle ca nia w wiê k szym
za kre sie or ga ni za cjom po za rz¹ do wym za dañ wy ko ny wa nych przez sa mo -
rz¹d i je go agen dy? Do b rze by ³o by, gdy by to agen dy sa mo rz¹ do we bê d¹ ce
nie ja ko pod nad zo rem MPiPS, czy li s³u¿ by ryn ku pra cy i po mo cy spo ³e cz nej,
by ³y w tym za kre sie pre kur so ra mi. W tym kon tek œ cie nie zbê d ne jest je dno -
zna cz ne sta no wis ko umo¿ li wia j¹ ce ku po wa nie przez sa mo rz¹ dy us ³ug od
NGO pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ lub od p³at n¹ dzia ³al noœæ po ¿yt -
ku pub li cz ne go w opar ciu o usta wê – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych. Spot ka -
³em siê z in ter pre ta cj¹, i¿ NGO mo g¹ re a li zo waæ za da nia dla sa mo rz¹ dów
tyl ko w opar ciu o usta wê o wo lon ta ria cie i o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go.

Pro szê Pa na Mi ni stra o spraw dze nie, czy is t nie je mo¿ li woœæ roz pa trze nia
i roz wi¹ za nia za syg na li zo wa nych prze ze mnie wy ¿ ej pro ble mów.

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki
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Od po wiedŸ

War sza wa, 17 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go w dniu

14 mar ca 2012 r., nr BPS/043-07-247/12, in for mu je my.
Ad 1. Idea fun kcjo no wa nia sy s te mu wspie ra nia sek to ra po za rz¹ do we go jest przed -

mio tem sze ro ko za kro jo nych dzia ³añ pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej. No we li za cja usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub -
li cz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) wpro wa dzi ³a mo¿ li woœæ
po wo ³y wa nia przez sa mo rz¹ dy je dno stek or ga ni za cyj nych, któ rych ce lem jest dzia ³al -
noœæ na rzecz or ga ni za cji po za rz¹ do wych i pod mio tów wy mie nio nych w art. 3 ust. 3
usta wy, tj. w³a dze sa mo rz¹ do we, po kon sul ta cjach z or ga ni za cja mi, mo g¹ ut wo rzyæ in -
sty tu cjê, tzw. cen trum wspar cia or ga ni za cji po za rz¹ do wych, któ re go ogól nie sfor mu ³o -
wa nym za da niem jest wspie ra nie lo kal nych or ga ni za cji. Tak zde fi nio wa ne „cen trum
wspar cia” na le ¿y trak to waæ ja ko el e men t sy s te mu two rze nia wa run ków dla roz wo ju
po ten cja ³u i pro fe sjo na li za cji NGO, bu do wa ne go z wy ko rzy sta niem do œwiad czeñ p³y -
n¹ cych z fun kcjo nu j¹ ce go Kra jo we go Sy s te mu Us ³ug dla sek to ra ma ³ych i œre dnich
przed siê biorstw.

Po nad to w 2010 ro ku na zle ce nie Mi ni ster stwa prze pro wa dzo ne zo sta ³o ba da nie
„Dia gno za or ga ni za cji in fra struk tu ral nych oraz iden ty fi ka cja za po trze bo wa nia or ga ni -
za cji po za rz¹ do wych na us ³u gi œwiad czo ne przez or ga ni za cje in fra struk tu ral ne” re a li -
zo wa ne go w ra mach pro jek tu sy s te mo we go pt. „Zwiê k sze nie po zio mu wie dzy na te mat
fun kcjo no wa nia sek to ra po za rz¹ do we go i dia lo gu oby wa tel skie go oraz do sko na le nie
umie jêt no œci za rz¹ dza nia sfe r¹ po ¿yt ku pub li cz ne go” (Dzia ³a nie 5.4 Roz wój po ten cja ³u
trze cie go sek to ra, Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi ta³ Lu dz ki). Ba da nie mia ³o na ce lu m.in.
za poz na nie siê z za po trze bo wa niem or ga ni za cji po za rz¹ do wych na us ³u gi œwiad czo ne
przez or ga ni za cje in fra struk tu ral ne (cen tra wspar cia). Na pod sta wie wy ni ków ba da nia
w 2010 r. og ³o szo ny zo sta³ kon kurs pt. „Two rze nie re gio nal nych i lo kal nych cen trów
in for ma cji i wspo ma ga nia or ga ni za cji po za rz¹ do wych oraz wspar cie dzia ³al no œci no wo
 ut wo rzo nych oraz ju¿ is t nie j¹ cych cen trów w za kre sie po mo cy doradczo-szkoleniowej
dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych”. W 2011 r. prze pro wa dzo na zo sta ³a dru ga edy cja kon -
kur su. Przed mio tem kon kur sów by ³o ut wo rze nie no wych (re gio nal nych lub/i lo kal -
nych) cen trów in for ma cji i wspo ma ga nia or ga ni za cji po za rz¹ do wych, na ob sza rach, na
któ rych one nie fun kcjo nu j¹ oraz wspar cie dzia ³al no œci ju¿ is t nie j¹ cych cen trów, w za -
kre sie œwiad czo nych us ³ug pod k¹ tem de fi cy tów wska za nych w dzia ³al no œci tych pod -
mio tów. Za ³o ¿e nia kon kur sów zo sta ³y za pro jek to wa ne tak, aby re zul ta ty osi¹g niê te
w ra mach zrea li zo wa nych pro jek tów przy czy ni ³y siê do wzmoc nie nia bu do wa ne go sy s -
te mu wspar cia.

Ad 2. Ra chun ko woœæ sto wa rzy szeñ nie pro wa dz¹ cych dzia ³al no œci go spo dar czej
ure gu lo wa na jest roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Fi nan sów z dnia 15 li s to pa da 2001 r.
w spra wie szcze gól nych za sad ra chun ko wo œci dla nie któ rych je dno stek nie bê d¹ cych
spó ³ka mi han dlo wy mi, nie pro wa dz¹ cych dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 137, poz.1539 z póŸn. zm.), wy da nym na pod sta wie art. 82 ust. 3 usta wy z dnia
29 wrzeœ nia 1994 r. o ra chun ko wo œci (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694), któ re sta no wi
pe w ne up ro sz cze nie w sto sun ku do za sad obo wi¹ zu j¹ cych przed siê bior ców.

W myœl §1 roz po rz¹ dze nia, sto su je siê je do nie któ rych je dno stek nie bê d¹ cych spó ³-
ka mi han dlo wy mi, je ¿e li nie pro wa dz¹ dzia ³al no œci go spo dar czej – w szcze gól no œci do:
sto wa rzy szeñ, fun da cji, or ga ni za cji do bro czyn no œci i opie ki spo ³e cz nej, a tak ¿e do
zwi¹z ków za wo do wych, or ga ni za cji pra co daw ców, izb go spo dar czych oraz przed sta wi -
cielstw przed siê bior ców za gra ni cz nych. Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, ¿e po sta no wieñ
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roz po rz¹ dze nia nie sto su je siê do ko œciel nych osób pra w nych nie pro wa dz¹ cych dzia -
³al no œci go spo dar czej. Pro wa dz¹ one bo wiem ra chun ko woœæ we d³ug za sad okreœ lo -
nych przez we wnê trz ne prze pi sy ko œciel ne.

Po nad to, w myœl art. 80 ust. 3 usta wy o ra chun ko wo œci, do je dno stek nie bê d¹ cych
spó ³ka mi han dlo wy mi, je ¿e li nie pro wa dz¹ dzia ³al no œci go spo dar czej, nie sto su je siê
prze pi sów roz dzia ³ów 6 i 7 usta wy, do ty cz¹ cych od po wie d nio: spra wo zdañ fi nan so -
wych je dno stek po wi¹ za nych oraz ba da nia i og ³a sza nia spra wo zdañ fi nan so wych.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e wpro wa dze nie ewen tual nych zmian wy cho dz¹ cych na prze ciw 
po trze bom up ra sz cza nia prze pi sów o ra chun ko wo œci po win no uw zglê dniaæ spe cy fi kê
re gu la cji pra w nej or ga ni za cji po za rz¹ do wych na grun cie obe c nych prze pi sów. Przede
wszy s t kim na le ¿a ³o by za pe wniæ od po wie d ni¹ pre cyz jê i ja s noœæ prze pi sów. Sam fakt
ut wo rze nia w ce lu nie za rob ko wym i opie ra nia dzia ³añ na pra cy spo ³e cz nej cz³on ków
nie œwiad czy np. o nie pro wa dze niu dzia ³al no œci go spo dar czej. Na mo cy art. 3 ust. 2
usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) wszy s t kie or ga ni za cje po za rz¹ do we z de fi ni cji nie
dzia ³a j¹ w ce lu osi¹g niê cia zy s ku. Or ga ni za cje po za rz¹ do we ma j¹ po nad to pra wo za -
tru dniaæ pra co wni ków, co od no si siê ró w nie¿ do sto wa rzy szeñ, do któ rych to usta wo -
daw ca for mu ³u je za sa dê opie ra nia dzia ³a nia na pra cy spo ³e cz nej cz³on ków
sto wa rzy szeñ (por. np. po sta no wie nie S¹ du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia 7 kwiet -
nia 1992 r., I ACr 130/92).

Wy pra co wa nie prze jrzy stych i mia ro daj nych kry te riów ewen tual nych dal szych up ro- 
 sz czeñ wy ma ga ³o by prze pro wa dze nia szcze gó ³o wej ana li zy. W chwi li obe c nej nie jest
jak siê wy da je mo¿ li we prze s¹ dze nie kszta³ tu mo¿ li wych do prze pro wa dze nia zmian.
W szcze gól no œci na le ¿a ³o by siê za sta no wiæ nad za kre sem przed mio to wym ewen tual -
nych up ro sz czeñ. Ra da Mi ni strów nie przy go to wu je obe c nie prze pi sów zmie nia j¹ cych
stan pra w ny w oma wia nym za kre sie, je dnak ¿e jest to kwe stia któ r¹ mo¿ na by ³o by roz -
wa ¿yæ w przy sz³o œci. Je dno czeœ nie in for mu je my, ¿e Ra da Dzia ³al no œci Po ¿yt ku Pub li cz-
 ne go pra cu je nad po trze b¹ wpro wa dze nia up ro sz czo nej ksiê go wo œci or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych.

Ad 3. Or ga ni za cje po za rz¹ do we w ro zu mie niu art. 3 ust. 2 usta wy z dnia 24 kwiet -
nia 2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 234, poz.1536) to zró¿ ni co wa ny ka ta log pod mio tów pra wa, nie tyl ko fun da cje i sto -
wa rzy sze nia, ale tak ¿e np. u cz niow skie klu by spor to we, spó ³ki wo dne, spó ³ki dla za go -
spo da ro wa nia wspól not grun to wych, o któ rych mo wa w art. usta wy z dnia 29 czer wca
1963 r. o za go spo da ro wa niu wspól not grun to wych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

Pod mio ty te ma j¹ zró¿ ni co wa n¹ struk tu rê or ga ni za cyj n¹ i cha rak te ry sty kê (np.
fun da cje ja ko pod miot ty pu fun da cyj ne go opar ty o sub strat ma j¹t ko wy oraz sto wa rzy -
sze nia i spó ³ki non-profit ja ko pod mio ty o cha rak te rze kor po ra cyj nym, opar tym o sub -
strat oso bo wy). Pro wa dz¹ dzia ³al noœæ w ró¿ nych for mach i za kre sie (nie któ re pro wa dz¹ 
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, in ne nie).

Kwe stie ustro jo we do ty cz¹ ce two rze nia i fun kcjo no wa nia or ga ni za cji po za rz¹ do -
wych re gu lu j¹ prze pi sy szcze gól ne, nie na le ¿¹ ce do w³a œci wo œci MPiPS. Je œ li cho dzi
o pod mio ty, któ re uzy s ku j¹ pod mio to woœæ pra w n¹ z chwi l¹ wpi su do KRS, s¹ to przede 
wszy s t kim ak ty pra w ne na le ¿¹ ce do kom pe ten cji Mi ni stra Spra wied li wo œci: usta wa
o fun da cjach, Pra wo o sto wa rzy sze niach, usta wa o Kra jo wym Re je strze S¹ do wym, ko -
deks po stê po wa nia cy wil ne go. Do sek to ra po za rz¹ do we go za li cza siê tak ¿e m.in. zró¿ -
ni co wa ny ka ta log pod mio tów, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 3 pkt 1, tj. oso by pra w ne
i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta wie prze pi sów o sto sun ku Pañ stwa do
Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej, o sto sun ku Pañ stwa do in nych ko -
œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cjach wol no œci su mie nia i wy zna nia,
je ¿e li ich ce le sta tu to we obe jmu j¹ pro wa dze nie dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go.
Usta wy o sto sun ku pañ stwa do ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych na le ¿¹ do kom pe -
ten cji Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji.

Dzia ³a nia do ty cz¹ ce u³at wieñ w re je stro wa niu or ga ni za cji po za rz¹ do wych nie mo g¹ 
do ty czyæ sek to ra po za rz¹ do we go ja ko ta kie go (z uwa gi na je go zró¿ ni co wa nie), lecz po -
szcze gól nych form pra w nych or ga ni za cji po za rz¹ do wych. Pro po no wa ne dzia ³a nia mu -
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sz¹ mieæ na wzglê dzie sy s te mo w¹ spe cy fi kê ka ¿ dej z tych form i byæ do sto so wa ne do
wy ni ka j¹ cych z te go po trzeb. Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej po pie ra d¹ ¿e nie do
lik wi da cji zbê d nych ba rier ad mi ni stra cyj nych ogra ni cza j¹ cych roz wój trze cie go sek to -
ra, lecz kon kret ne pro po zy cje po win ny wy ni kaæ ze zdiag no zo wa nia kon kret nych pro -
ble mów do ty cz¹ cych po szcze gól nych form pra w nych or ga ni za cji po za rz¹ do wych.

Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie ma je dnak mo¿ li wo œci sa mo dziel ne go wy -
pra co wa nia ewen tual nych roz wi¹ zañ, zw³a sz cza nie ma j¹c je dno zna cz nych in for ma cji
na te mat na tu ry wy stê pu j¹ cych pro ble mów i po trzeb.

Ad 4. Urzê dy pra cy wspie ra j¹ two rze nie spó³ dziel ni so cjal nych. Szcze gó ³o we wa -
run ki i tryb przy zna wa nia œrod ków okreœ la j¹ prze pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 17 lu te go 2010 r. w spra wie przy zna wa nia bez ro bot ne mu
œrod ków na pod jê cie dzia ³al no œci na za sa dach okreœ lo nych dla spó³ dziel ni so cjal nych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 30, poz.155, z póŸn. zm.). Zgo d nie z prze pi sem §8 ust. 1 po wo ³a ne -
go wy ¿ ej roz po rz¹ dze nia is t nie je mo¿ li woœæ wy bo ru przez bez ro bot ne go for my za bez -
pie cze nia zwro tu œrod ków otrzy ma nych na pod jê cie dzia ³al no œci go spo dar czej. I tak
za bez pie cze niem mo ¿e byæ po rê cze nie, wek sel z po rê cze niem wek slo wym (aval), gwa -
ran cja ban ko wa, za staw na pra wach lub rze czach, blo ka da ra chun ku ban ko we go al bo
akt no ta rial ny o pod da niu siê eg ze ku cji przez d³u¿ ni ka. Œrod ki Fun du szu Pra cy s¹
œrod ka mi pub li cz ny mi i uw zglê dnie nie za bez pie cze nia po win no po zwo liæ na ich od zy s -
ka nie w przy pad ku nie do trzy ma nia wa run ków umo wy.

Ad 5. Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej ucze stni czy i wspie ra ini cja ty wy ma -
j¹ ce na ce lu pro mo wa nie ró¿ nych, za ró wno fi nan so wych, jak i nie fi nan so wych, form
wspó³ pra cy z sek to rem po za rz¹ do wym.

W la tach 2009 –2012 De par ta ment Po ¿yt ku Pub li cz ne go w Mi ni ster stwie Pra cy i Po -
li ty ki Spo ³e cz nej re a li zo wa³ par tner ski pro jekt sy s te mo wy pn. „Mo del wspó³ pra cy ad mi -
ni stra cji pub li cz nej i or ga ni za cji po za rz¹ do wych – wy pra co wa nie i upo wsze chnie nie
stan dar dów wspó³ pra cy”, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ Lu dz ki. Ce lem
g³ó wnym pro jek tu by ³o zwiê k sze nie za kre su i po pra wa ja ko œci me cha niz mów
wspó³ pra cy ad mi ni stra cji pub li cz nej (zw³a sz cza sa mo rz¹ do wej) i or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych. Ak tu al nie pla no wa na jest re a li za cja ko lej ne go pro jek tu sy s te mo we go, któ -
ry bê dzie mia³ na ce lu wzmoc nie nie me cha niz mów wspó³ pra cy fi nan so wej
ad mi ni stra cji pub li cz nej z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi ja ko re a li za to ra mi za dañ
pub li cz nych. Pro jekt ten sta no wiæ bê dzie nie ja ko kon ty nua cjê pro jek tu „Mo del
wspó³ pra cy…”, ogra ni cza j¹c siê je dnak wy ³¹ cz nie do ob sza ru wspó³ pra cy fi nan so wej
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi. Roz wi¹ za nia sy -
s te mo we w za kre sie wspó³ pra cy ad mi ni stra cji pub li cz nej z sek to rem po za rz¹ do wym,
pla no wa ne do re a li za cji w ra mach ww. pro jek tów, pro wa dzo ne s¹ w opar ciu o za pi sy
usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).

Na le ¿y do daæ, ¿e usta wa ta w Roz dzia le II Pro wa dze nie dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li -
cz ne go na pod sta wie zle ce nia re a li za cji za dañ pub li cz nych, do k³a dnie opi su je re gu la cje 
do ty cz¹ ce wspó³ pra cy fi nan so wej oby dwu sek to rów w za kre sie try bu zle ca nia wy ko ny -
wa nia za dañ pub li cz nych przez or ga ni za cje po za rz¹ do we oraz pod mio ty wy mie nio ne
w art. 3 ust. 3, pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ sta tu to w¹ w da nej dzie dzi nie.

W myœl art. 11 ust. 4 wy bór zle ce nia re a li za cji za dañ pub li cz nych w try bie ot war te -
go kon kur su ofert lub w in nym try bie, okreœ lo nym w od rêb nych prze pi sach, na stê pu je
w spo sób za pe wnia j¹ cy wy so k¹ ja koœæ wy ko na nia da ne go za da nia. Przez od rêb ne prze -
pi sy na le ¿y ro zu mieæ pro ce du ry, zgo d nie z któ ry mi mo¿ li we jest osi¹g nie cie ana lo gi cz -
ne go ce lu, co w przy pad ku zle ca nia za dañ w dro dze ot war te go kon kur su ofert –
tj. sfi nan so wa nia przez or gan ad mi ni stra cji pub li cz nej wy ko na nia dzia ³añ, któ re mie -
sz cz¹ siê w za kre sie sfe ry za dañ pub li cz nych. Ta ki tryb od rêb ny prze wi du je np.
art. 11a, 11 b, 11c i 19b UoD PPiW.

Prag nê wy jaœ niæ, ¿e zle ce nie re a li za cji za da nia pub li cz ne go, po ³¹ czo ne z udzie le -
niem do ta cji or ga ni za cji po za rz¹ do wej jest od rêb nym try bem od prze wi dzia ne go
w usta wie z dnia 29 sty cz nia 2004 r. Pra wo za mó wieñ pub li cz nych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759). Dru gi z try bów nie jest zle ce niem re a li za cji za da nia pub li cz ne go
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w ro zu mie niu usta wy dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, nie oz na cza
to je dnak, ¿e nie mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ny do za ku pu us ³ug ofe ro wa nych przez or ga -
ni za cje po za rz¹ do we. Na le ¿y je dnak mieæ na wzglê dzie, ¿e skut ki pra w ne za war cia
umo wy w try bie je d nej lub dru giej pro ce du ry s¹ ró¿ ne.

W ra mach pro ce dur prze wi dzia nych Pra wem za mó wieñ pub li cz nych or ga ny ad mi -
ni stra cji pub li cz nej, ja ko za ma wia j¹ cy, za wie ra j¹ z wy ko naw ca mi umo wy od p³at ne,
któ rych przed mio tem s¹ us ³u gi, do sta wy lub ro bo ty bu dow la ne (art. 2 pkt 13 Pra wa
za mó wieñ pub li cz nych). Przy tym kr¹g pod mio tów, któ re w da nym po stê po wa niu mo g¹ 
siê ubie gaæ o udzie le nie za mó wie nia nie mo ¿e byæ ogra ni czo ny do pod mio tów pro wa -
dz¹ cych dzia ³al noœæ po ¿yt ku pub li cz ne go, gdy¿ Pra wo za mó wieñ pub li cz nych nie prze -
wi du je mo¿ li wo œci ta kie go sfor mu ³o wa nia wa run ków za mó wie nia. In ny jest ka ta log
pod mio tów, z któ ry mi mo¿ na za wie raæ umo wê w ra mach ka ¿ de go z try bów. In ny jest
ró w nie¿ za kres dzia ³añ, któ re mo¿ na w ich ra mach sfi nan so waæ (za mó wie nia pub li cz ne 
nie s¹ ogra ni czo ne do sfe ry za dañ pub li cz nych). Po nad to zle ce nio bior cy w obu try bach
re a li zu j¹ swo je zo bo wi¹ za nia w za kre sie ró¿ nych form dzia ³al no œci: zle co ne za da nia
pub li cz ne – wy ³¹ cz nie w ra mach dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go, re a li za cja za mó -
wieñ pub li cz nych – co do za sa dy w ra mach dzia ³al no œci go spo dar czej. W ra mach zle ca -
nia zada nia pub li cz ne go udzie la na jest do ta cja, na to miast w try bie za mó wieñ
pub li cz nych wy na gro dze nie o cha rak te rze cy wil no pra wnym.

Mi mo to mo¿ na do pa trzyæ siê ana lo gii tej pro ce du ry z po wie rza niem (fi nan so wa -
niem) re a li za cji za dañ pub li cz nych, ze wzglê du na wspo mnia ny wy ¿ ej el e ment od p³at -
no œci umów, o któ rym mo wa w art. 2 pkt 13 Pra wa za mó wieñ pub li cz nych. Ró¿ ne
skut ki pra w ne nie oz na cza j¹, ¿e tych sa mych fak ty cz nych re zul ta tów nie mo¿ na osi¹g -
n¹æ przy po mo cy zle ca nia za dañ pub li cz nych i pro ce du ry za mó wieñ pub li cz nych.

W za le¿ no œci od po trzeb or ga nu ad mi ni stra cji pub li cz nej u¿yæ mo¿ na ka ¿ de go
z tych in stru men tów. Pod sta w¹ pra w n¹ do do ko na nia te go wy bo ru nie jest je dnak
art. 11 ust. 4 UoD PPiW (któ ry od no si siê do wy bo ru od po wie dniej pro ce du ry zle ca nia
za dañ pub li cz nych). Mo¿ li woœæ wy ³o nie nia wy ko naw cy w try bie Pra wa za mó wieñ pub -
li cz nych wy ni ka z sa mej tej usta wy. Na le ¿y je dnak mieæ na wzglê dzie za sa dni cze ró¿ ni -
ce po miê dzy ty mi pro ce du ra mi, w szcze gól no œci fakt, ¿e za kup rze czy lub us ³ug
w try bie za mó wieñ pub li cz nych nie jest zle ce niem re a li za cji za da nia pub li cz ne go. Or -
ga ni za cje po za rz¹ do we i in ne pod mio ty pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ po ¿yt ku pub li cz ne go
nie s¹ bo wiem je dy ny mi, ani te¿ g³ó wny mi ad re sa ta mi pro ce dur prze wi dzia nych w Pra -
wie za mó wieñ pub li cz nych.

Z sza cun kiem

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W li s to pa dzie 2011 r. Am ne sty In ter na tio nal opub li ko wa ³a ra port

w zwi¹z ku z Po wsze chnym Prze gl¹ dem Okre so wym Praw Cz³o wie ka (UPR – 
Uni ver sal Pe r i o dic Re view), któ re go omó wie nie na st¹ pi na prze ³o mie ma ja
i czer wca 2012 r. pod czas se sji Ra dy Praw Cz³o wie ka ONZ. Zgo d nie z wy ¿ ej
wspo mnia nym ra por tem Rzecz po spo li ta Pol ska po czy ni ³a pe w ne po zy ty w-
ne kro ki w stro nê zmian, je dnak ¿e w re ko men da cjach Am ne sty In ter na tio -
nal zwra ca uwa gê na nie pra wid ³o wo œci, ja kich do pa trzy ³a siê miê dzy in ny -
mi w zwi¹z ku z wdro ¿e niem re ko men da cji Eu ro pej skie go Ko mi te tu do
Spraw Za po bie ga nia Tor tu rom oraz Nie lu dz kie mu i Po ni ¿a j¹ ce mu Trak to wa -
niu al bo Ka ra niu, do ty cz¹ cych wa run ków w wiê zie niach. Cho dzi w szcze -
gól no œci o za pe wnie nie przy naj mniej 4 m2 na oso bê prze by wa j¹ c¹ w ce li
wie lo o so bo wej.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê Pa na Mi ni stra o in for ma cjê, ja kie dzia ³a -
nia zo sta ³y pod jê te w ce lu wy e li mi no wa nia sy s te mo we go prze lu dnie nia w za -
k³a dach kar nych oraz o in for ma cjê, jak fun kcjo nu je sy s tem do zo ru
elek tro ni cz ne go w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo nr BPS/043-07-248/12 z dnia 19 mar ca 2012 r., do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go, z³o ¿o ne w zwi¹z ku z ra por tem Am -
ne sty In ter na tio nal, w spra wie dzia ³añ po de jmo wa nych w ce lu eli mi no wa nia zja wis ka
prze lu dnie nia w je dno stkach pe ni ten cjar nych oraz fun kcjo no wa nia sy s te mu do zo ru
elek tro ni cz ne go, up rzej mie przed sta wiam sta no wis ko w tej spra wie.

Od no sz¹c siê do te ma ty ki prze lu dnie nia, z je dno czes nym wska za niem na osi¹g niê -
te skut ki w za kre sie eli mi no wa nia zja wis ka, pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ w czer wcu 2010 r., po 
raz pier wszy od 10 lat, za lu dnie nie je dno stek pe ni ten cjar nych nie prze kro czy ³o nor ma -
ty wnej po jem no œci i wy nios ³o 99,8%. W dniu 5 lip ca 2010 r. po twier dzo no utrzy mu j¹ c¹ 
siê ten den cjê, ¿e li cz ba osa dzo nych za kwa te ro wa nych w za k³a dach kar nych i are -
sztach œled czych osi¹g nê ³a w ska li kra ju stan po ni ¿ej ogól nej po jem no œci tych za k³a -
dów i are sztów, w ro zu mie niu prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spra wied li wo œci
z dnia 25 li s to pa da 2009 r. w spra wie try bu po stê po wa nia w³a œci wych or ga nów w wy -
pad ku, gdy li cz ba osa dzo nych w za k³a dach kar nych lub are sztach œled czych prze kro -
czy w ska li kra ju ogól n¹ po jem noœæ tych za k³a dów (Dz. U. Nr 202, poz. 1564).

W okre sie prze lu dnie nia je d nym z nie zwyk le is tot nych ele men tów prze ciw dzia ³a nia 
zja wis ku by ³a mo¿ li woœæ two rze nia do dat ko wych cel mie sz kal nych, po przez przy sto so -
wa nie do te go ce lu in nych po mie sz czeñ. Je dnak ¿e dzia ³a nia ta kie, zgo d nie z §3 ust. 1
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po wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia z dnia 25 li s to pa da 2009 r., po de jmo wa ne mog ³y byæ tyl ko
wów czas, gdy li cz ba osa dzo nych prze kro czy w ska li kra ju ogól n¹ po jem noœæ je d- no -
stek pe ni ten cjar nych.

Obe c nie w ce lu ³a go dze nia utrzy mu j¹ ce go siê wy so kie go za lu dnie nia za k³a dów kar -
nych i are sztów œled czych oraz za pe wnie nia wszy s t kim osa dzo nym usta wo wej nor my
po wie rzchni mie sz kal nej, S³u¿ ba Wiê zien na kon cen tru je swo je dzia ³a nia na utrzy ma -
niu ró wno mier ne go za lu dnie nia je dno stek pe ni ten cjar nych po przez:

– trans por to wa nie osa dzo nych z je dno stek pe ni ten cjar nych prze lu dnio nych do
mniej za lu dnio nych,

– ra cjo nal ne wy ko rzy sty wa nie miej sca za kwa te ro wa nia w od dzia ³ach i ce lach mie sz --
kal nych oraz do sto so wy wa nie li cz by cel prze zna czo nych dla po szcze gól nych ka te --
go rii osa dzo nych do fak ty cz nych po trzeb wy stê pu j¹ cych w da nym cza sie w da nej
je dno stce pe ni ten cjar nej,

– wpro wa dza nie zmian w prze zna cze niu je dno stek pe ni ten cjar nych, któ re umo¿ li --
wia j¹ prze tran spor to wa nie ska za nych z je dno stek bar dziej za lu dnio nych do je d-
no stek, w któ rych za lu dnie nie jest mniej sze,

– do ko ny wa nie zmian w re jo ni za cji osa dza nia tym cza so wo are szto wa nych oraz ska --
za nych i uka ra nych wzy wa nych do udzia ³u w czyn no œciach pro ce so wych w spra --
wach, w któ rych nie za sto so wa no tym cza so we go are szto wa nia, w ce lu do sto so wa --
nia li cz by miejsc za kwa te ro wa nia prze zna czo nych w are sztach œled czych dla tych
osób do rze czy wi stych po trzeb pro ku ra tur i s¹ dów,

– sto so wa nie za sa dy, ¿e zgo dy na prze tran spor to wa nie ska za nych na ich pro œbê,
mo g¹ byæ wy da wa ne wy ³¹ cz nie wte dy, gdy we wska za nej je dno stce mo¿ li we jest
za pe wnie nie im usta wo wej nor my po wie rzchni mie sz kal nej i zwiê k sze nie w tym
za kre sie koor dy nu j¹ cej ro li Cen tral ne go Za rz¹ du S³u¿ by Wiê zien nej.

W sy tua cji za gro ¿e nia wy st¹ pie nia zja wis ka prze lu dnie nia je dno stek pe ni ten cjar -
nych wszy s t kie wy mie nio ne po wy ¿ ej dzia ³a nia bê d¹ in ten sy fi ko wa ne i kon ty nuo wa ne.
Po nad to, w zwi¹z ku z ob ser wo wa nym wzro stem za lu dnie nia za k³a dów kar nych (wzrost 
po pu la cji ska za nych) i zmniej sza j¹ cym siê za lu dnie niem are sztów œled czych, prze wi -
du je siê do ko ny wa nie ana li zy za lu dnie nia are sztów œled czych, w ce lu oce ny mo¿ li wo œci 
ut wo rze nia w tych je dno stkach od dzia ³ów za k³a dów kar nych, na wet o nie wiel kiej po -
jem no œci.

Do in nych dzia ³añ zmie rza j¹ cych do lik wi da cji prze lu dnie nia na le ¿a ³y:
1) Usta wa z dnia 9 paŸ dzier ni ka 2009 r. o zmia nie usta wy – Ko deks kar ny wy ko --

naw czy.
We jœcie w ¿y cie w dniu 6 gru dnia 2010 r. zno we li zo wa ne go prze pi su art. 110 Kkw
na st¹ pi ³o na sku tek wy ko na nia wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go oraz za le ceñ
Eu ro pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka za war tych w wy ro kach za pad ³ych na
tle spraw prze ciw ko Pol sce. No we li za cja art. 110 Kkw prze wi du je mo¿ li woœæ umie --
sz cze nia ska za ne go w ce li mie sz kal nej, w któ rej po wie rzchnia przy pa da j¹ ca na
ska za ne go wy no si po ni ¿ej 3m2 (ni gdy je dnak nie mniej ni¿ 2m2) tyl ko na czas
okreœ lo ny, nie d³u¿ szy ni¿ 90 dni, je dy nie w enu me ra ty wnie wy mie nio nych w nim
sy tua cjach wy j¹t ko wych. De cyz jê o umie sz cze niu ska za ne go w te go ro dza ju wa --
run kach po de jmu je dy rek tor za k³a du kar ne go lub are sztu œled cze go.

2) Sy s tem do zo ru elek tro ni cz ne go.
Na pod sta wie usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 2007 r. o wy ko ny wa niu ka ry po zba wie nia
wol no œci po za za k³a dem kar nym w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go (Dz.U.
z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100) z dniem 1 wrzeœ nia 2009 ro --
ku zo sta³ wpro wa dzo ny sy s tem do zo ru elek tro ni cz ne go, któ ry umo¿ li wia wy ko ny --
wa nie krót ko ter mi no wej ka ry po zba wie nia wol no œci po za za k³a dem kar nym.

3) Usta wa z dnia 5 li s to pa da 2009 r. o zmia nie usta wy – Ko deks kar ny, usta wy – Ko --
deks po stê po wa nia kar ne go, usta wy – Ko deks kar ny wy ko naw czy, usta wy – Ko --
deks kar ny skar bo wy oraz nie któ rych in nych ustaw.

We jœcie w ¿y cie w dniu w dniu 8 czer wca 2010 r. zno we li zo wa ne go art. 78 §1 Kk,
znios ³o ko nie cz noœæ od by cia przez ska za ne go co naj mniej 6 mie siê cy ka ry po zba wie nia
wol no œci przed wa run ko wym zwol nie niem. Zmia na w tym za kre sie umo¿ li wia wa run -
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ko we zwol nie nie ska za ne go po od by ciu co naj mniej po ³o wy ka ry. Ju¿ w pier wszym ro -
ku obo wi¹ zy wa nia te zmia ny spo wo do wa ³y 15% wzrost li cz by ska za nych, któ rzy
otrzy ma li wa run ko we przed ter mi no we zwol nie nie. Nie w¹t pli wie wp³yw na wzrost li cz -
by ska za nych zwol nio nych wa run ko wo z pol skich je dno stek, a w kon sek wen cji zmniej -
sze nie prze lu dnie nia, mia³ tak ¿e 16% wzrost li cz by wnios ków z³o ¿o nych przez
dy rek to rów are sztów œled czych i za k³a dów kar nych.

Kon ty nuu j¹c roz wa ¿a nia w przed mio to wym za kre sie na le ¿y zwró ciæ uwa gê tak ¿e
na dzia ³a nia zwi¹ za ne z po zy s ki wa niem no wych miejsc za kwa te ro wa nia osa dzo nych
w od dzia ³ach mie sz kal nych. W ce lu lik wi da cji pro ble mu prze lu dnie nia w je dno stkach
pe ni ten cjar nych, wiê zien ni ctwo pod jê ³o sze reg dzia ³añ, do któ rych na le ¿y za li czyæ
m.in. re a li za cjê „Pro gra mu po zy s ka nia 17000 miejsc w je dno stkach or ga ni za cyj nych
wiê zien ni ctwa w la tach 2006 –2009”. Dzia ³a nia zwi¹ za ne z po zy s ki wa niem no wych
miejsc re a li zo wa no kon sek wen tnie ró w nie¿ w mi nio nych dwóch la tach. Na dy na mi kê
w tym za kre sie wska zu je tem po przy ro stu miejsc za kwa te ro wa nia, w tym miejsc od da -
wa nych do u¿y t ko wa nia po prze pro wa dzo nych re mon tach. W dniu 4 sty cz nia 2010 r.
iloœæ miejsc za kwa te ro wa nia osa dzo nych w od dzia ³ach mie sz kal nych wy no si ³a 80 452,
na to miast w dniu 30 gru dnia 2010 r. ju¿ 81 238 miejsc. Na dzieñ 13 kwiet nia 2012 r.
fak ty cz na li cz ba miejsc za kwa te ro wa nia w od dzia ³ach mie sz kal nych wy no si ³a 82 395.

W la tach 2012 –2014, w opar ciu o pla no wa ne œrod ki fi nan so we na dzia ³al noœæ in -
we sty cyj no-re mon to w¹ wiê zien ni ctwa, prze wi du je siê od da nie do u¿y t ko wa nia ok.
1227 no wych miejsc za kwa te ro wa nia od po wie d nio: w 2012 r. – 523 miej sca, w 2013 r.
– 258 miejsc, w 2014 r. – 446 miejsc.

Zgo d nie z §2 ust. 2 pkt. 1 po wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spra wied li wo œci
z dnia 25 li s to pa da 2009 r. w spra wie try bu po stê po wa nia w³a œci wych or ga nów w wy -
pad ku, gdy li cz ba osa dzo nych w za k³a dach kar nych lub are sztach œled czych prze kro -
czy w ska li kra ju ogól n¹ po jem noœæ tych za k³a dów, z ogól nej po jem no œci je dno stek
pe ni ten cjar nych wy ³¹ cza siê miej sca za kwa te ro wa nia w ce lach mie sz kal nych znaj du -
j¹ cych siê w od dzia ³ach szpi tal nych, od dzia ³ach i ce lach dla osa dzo nych „nie bez pie cz -
nych”, ce lach izo la cyj nych, iz bach cho rych oraz po mie sz cze niach usy tuo wa nych
w do mach dla mat ki i dziec ka oraz od dzia ³ach tym cza so we go za kwa te ro wa nia ska za -
nych. Miej sca za kwa te ro wa nia, któ re nie s¹ wli cza ne do nor ma ty wnej po jem no œci je d-
no stki, o któ rej mo wa w §2 roz po rz¹ dze nia to 3 499. Po nad to w ce lu za pe wnie nia
ska za nym ko dek so wej nor my 3 m2 fun kcjo nu je 2516 do dat ko wych miejsc za kwa te ro -
wa nia.

Fak ty cz ne za lu dnie nie je dno stek pe ni ten cjar nych na dzieñ 13 kwiet nia 2012 r. wy -
no si ³o 84 977 osa dzo nych, z cze go 82 650 prze by wa ³o w ce lach mie sz kal nych znaj du -
j¹ cych siê w od dzia ³ach mie sz kal nych (sta no wi¹c 100,3% po jem no œci tych od dzia ³ów)
oraz 2327 w ce lach mie sz kal nych, któ re nie s¹ wli cza ne do nor ma ty wnej po jem no œci
je dno stek pe ni ten cjar nych.

Ana li zu j¹c przed mio to w¹ pro ble ma ty kê, uw zglê dnia j¹c przed sta wio ne da ne sta ty -
sty cz ne, nie spo sób zgo dziæ siê wiêc z te z¹, ¿e w pol skich je dno stkach pe ni ten cjar nych
wy stê pu je sy s te mo we prze lu dnie nie. Suk ce sy wne dzia ³a nia po de jmo wa ne przez kie ro w-
ni ctwo S³u¿ by Wiê zien nej oraz dy rek to rów za k³a dów kar nych i are sztów œled czych,
ma j¹ ce na ce lu za pe wnie nie wszy s t kim osa dzo nym usta wo wej nor my po wie rzchni
mie sz kal nej, uz naæ na le ¿y za sku te cz ne.

Pod su mo wu j¹c tê czêœæ wy st¹ pie nia war to pod kreœ liæ ko lej n¹, skie ro wa n¹ ju¿ do
Mi ni stra Spra wied li wo œci, ini cja ty wê w za kre sie zmian prze pi sów pra wa, któ re po zno -
we li zo wa niu w is tot ny spo sób przy czy ni ³y by siê do zmniej sze nia za lu dnie nia za k³a dów
kar nych. Pro po zy cje te po le ga j¹ na od st¹ pie niu od kwa li fi ko wa nia jaz dy na ro we rze
pod wp³y wem al ko ho lu ja ko prze stêp stwa (skut ku j¹ ce go po by tem w za k³a dzie kar nym) 
i trak to wa nie te go czy nu ja ko wy kro cze nie.

Od no sz¹c siê do re ko men da cji Eu ro pej skie go Ko mi te tu ds. Za po bie ga nia Tor tu rom 
oraz Nie lu dz kie mu i Po ni ¿a j¹ ce mu Trak to wa niu (CPT) w za kre sie za pe wnie nia przy naj -
mniej 4 m2 ka ¿ de mu osa dzo ne mu prze by wa j¹ ce mu w ce li wie lo o so bo wej, za u wa ¿yæ
na le ¿y, ¿e wy mo gi do ty cz¹ ce mi ni mal nej po wie rzchni w ce li mie sz kal nej przy pa da j¹ cej
na osa dzo ne go, zo sta ³y okreœ lo ne w K.k.w. Nor ma po wie rzchni przy pa da j¹ ca na je d ne -
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go osa dzo ne go zo sta ³a usta lo na na po zio mie 3 m2. Bio r¹c pod uwa gê wszy s t kie oko li cz -
no œci do ty cz¹ ce za ga dnie nia wy da je siê, ¿e na dzieñ dzi siej szy jest to mak sy mal na
po wie rzchnia ja k¹ pañ stwo pol skie mo ¿e za pe wniæ osa dzo nym.

We d³ug sta nu na dzieñ 13 kwiet nia 2012 r. za lu dnie nie je dno stek pe ni ten cjar nych
kszta³ tu je siê na po zio mie 100,3% ogól nej po jem no œci od dzia ³ów mie sz kal nych je dno -
stek pe ni ten cjar nych. Sta ³a ana li za za lu dnie nia je dno stek pe ni ten cjar nych wska zu je
na sy s te ma ty cz ny wzrost li cz by osa dzo nych, sta no wi¹ cy re al ne za gro ¿e nie w za kre sie
za pe wnie nia wszy s t kim osa dzo nym obe c nej usta wo wej nor my 3 m

2
. Na le ¿y przy tym

pod kreœ liæ, ¿e we d³ug sta nu na dzieñ 13 kwiet nia 2012 r. w je dno stkach pe ni ten cjar -
nych ocze ku j¹ na wy ko na nie orze cze nia s¹ do we do ty cz¹ ce 39 113 osób.

Od no sz¹c siê do te ma ty ki fun kcjo no wa nia sy s te mu do zo ru elek tro ni cz ne go (SDE)
up rzej mie in for mu jê, ¿e jest on je d nym z sy s te mów wy ko ny wa nia ka ry po zba wie nia
wol no œci, po le ga j¹ cym na kon tro lo wa niu za cho wa nia ska za ne go prze by wa j¹ ce go po za
za k³a dem kar nym przy u¿y ciu apa ra tu ry mo ni to ru j¹ cej, czy li urz¹ dzeñ elek tro ni cz -
nych oraz in sta la cji i sy s te mów, któ re za wie ra j¹ s³u ¿¹ ce tej kon tro li pod ze spo ³y elek -
try cz ne lub elek tro ni cz ne.

Kon tro lo wa nie za cho wa nia ska za ne go do ty czy prze strze ga nia na ³o ¿o ne go na nie go
przez s¹d pe ni ten cjar ny obo wi¹z ku po zo sta wa nia w miej scu sta ³e go po by tu lub w in -
nym wska za nym miej scu, w wy zna czo nym cza sie, jak ró w nie¿ obo wi¹z ku po wstrzy ma -
nia siê od prze by wa nia w okreœ lo nych miej scach lub za ka zu zbli ¿a nia siê do okreœ lo nej 
oso by. W prak ty ce (w wiê k szo œci przy pad ków) ska za ny od by wa j¹ cy ka rê po zba wie nia
wol no œci w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go wy po sa ¿o ny jest w dwa urz¹ dze nia. Je d -
nym z nich jest ma ³y na daj nik za ³o ¿o ny przez okres ka ry na no gê lub rê kê ska za ne go
oraz sta cjo nar ne urz¹ dze nie mo ni to ru j¹ ce za mon to wa ne w je go do mu. Wa run kiem
nie zbê d nym przy tym jest obo wi¹ zek na ³o ¿o ny na oso by do ros ³e, za mie sz ku j¹ ce wspól -
nie ze ska za nym, wy ra ¿e nia pi sem nej zgo dy na za in sta lo wa nie w mie sz ka niu urz¹ dzeñ
do mo ni to rin gu, któ re przez ca ³y czas ka ry pod le gaæ bê d¹ kon tro li i kon ser wa cji. Na -
daj nik do pa so wy wa ny jest in dy wi dual nie, dziê ki cze mu no ga czy rê ka nie do zna je is -
tot ne go ucis ku czy ob rzê ku. Pas ki na daj ni ka po sia da j¹ cer ty fi ka ty œwia to wych
or ga ni za cji zdro wia. S¹ an ty a ler gi cz ne, nie u cis ko we oraz nie po wo du j¹ ow rzo dzeñ i od -
czy nów aler gi cz nych. Urz¹ dze nia te mo g¹ byæ no szo ne przez ko bie ty w ci¹ ¿y, bez ne ga -
ty wne go wp³y wu na stan ich zdro wia i roz wój p³o du. Na daj nik nie za k³ó ca ró w nie¿
roz ru szni ka ser ca i nie po wo du je ak ty wa cji urz¹ dzeñ ochro ny w su per mar ke tach. G³ó w- 
nym za da niem obu urz¹ dzeñ jest spra wo wa nie bez po œre dniej kon tro li nad re a li za cj¹
wa run ków ka ry okreœ lo nych w po sta no wie niu s¹ du pe ni ten cjar ne go. Wa run ki te s¹
szcze gó ³o wo okreœ lo ne i za pi sa ne w urz¹ dze niach w for mie har mo no gra mu. In for ma cje 
z nich prze sy ³a ne s¹ do cen tra li mo ni to ro wa nia na sta no wis ka dy ¿ur nych. Dziê ki te mu 
ku ra tor i sê dzia, u¿y wa j¹c imien nej kar ty do stê pu, mo g¹ w ka ¿ dym cza sie i z do wol ne -
go miej sca gdzie znaj du je siê kom pu ter pod ³¹ czo ny do in ter ne tu, spraw dziæ czy o wy -
zna czo nych przez s¹d go dzi nach ska za ny prze by wa w do mu lub w in nym wska za nym
miej scu i czy re a li zu je na ³o ¿o ne na nie go obo wi¹z ki (g³ó wnie art. 72 KK). Je ¿e li nie
prze strze ga on usta lo ne go przez s¹d har mo no gra mu dnia, au to ma ty cz nie ge ne ro wa ny
jest syg na³ od bie ra ny przez ope ra to ra z cen tra li mo ni to ro wa nia. Op e r a tor nie zw³o cz nie
kon tak tu je siê ze ska za nym i wy jaœ nia za is t nia ³¹ sy tua cjê. Pod kreœ liæ przy tym na le ¿y,
¿e w trak cie od by wa nia ka ry ka ¿ dy ska za ny (w tym je go ro dzi na) po przez urz¹ dze nie
mo ni to ru j¹ ce ma sta ³y, bez p³at ny kon takt te le fo ni cz ny z cen tra l¹ mo ni to ro wa nia.
W ra zie po trze by do ska za ne go mo ¿e byæ wy s³a ny pa trol in ter wen cyj ny, do któ re go za -
dañ na le ¿y ró w nie¿ do ko ny wa nie re gu lar nej, nie za po wie dzia nej (w try bie co 28 dni)
kon tro li bez po œre dniej i po œre dniej ka ¿ de go ska za ne go w sy s te mie.

Ska za ny ubie ga j¹ cy siê o od by wa nie ka ry w SDE sk³a da sa mo dziel nie pi sem ny
wnio sek do w³a œci we go s¹ du pe ni ten cjar ne go, w któ re go okrê gu prze by wa. Pra wo z³o -
¿e nia wnios ku o wy ko nie ka ry w SDE po sia da ró w nie¿ pro ku ra tor, s¹ do wy ku ra tor za -
wo do wy, ad wo kat oraz dy rek tor za k³a du kar ne go i are sztu œled cze go.

Nie zbê d nym wa run kiem usta wo wym do wy ko ny wa nia ka ry w SDE jest obo wi¹z ko -
we, zle ca ne przez sê dzie go pe ni ten cjar ne go przed wy da niem przez nie go po sta no wie nia 
o umie sz cze niu ska za ne go w sy s te mie, spraw dze nie wa run ków te chni cz nych w lo ka lu
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mie sz kal nym ska za ne go, któ re po zwo l¹ na w pe³ ni bez pie cz n¹ i nie za k³ó co n¹ pra cê
urz¹ dzeñ mo ni to ru j¹ cych. Czyn no œci te (w usta wie okreœ lo ne mia nem „materialno-
-technicznych”) zgo d nie z po dzia ³em za dañ w SDE wy ko nu je s³u¿ ba pa tro lo wa Upo -
wa¿ nio ne go Pod mio tu Do zo ru j¹ ce go – Kon sor cjum COMP SA, pry wat ne go pod mio tu
ko mer cyj ne go, któ ry do re a li za cji tych za dañ zo sta³ wy ³o nio ny przez Mi ni ster stwo
Spra wied li wo œci w dro dze prze tar gu nie o gra ni czo ne go.

Naj o gól niej uj mu j¹c wy ko ny wa nie ka ry po zba wie nia wol no œci w SDE po dzie lo ne
jest po miê dzy dwóch g³ó wnych wy ko naw ców, pub li cz ne go ja kim jest Mi ni ster stwo
Spra wied li wo œci i pry wat ne go – czy li Kon sor cjum COMP SA – pod miot ko mer cyj ny, z³o -
¿o ny z trzech pry wat nych przed siê biorstw i spó ³ek, tj. COMP SA, C.W.A.T i El pro ma.
Re a li za cjê i fi nan so wa nie ca ³o kszta³ tu za dañ re gu lu je umo wa za war ta w tym przed -
mio cie po miê dzy Mi ni ster stwem Spra wied li wo œci, a Kon sor cjum COMP SA, któ ra obo -
wi¹ zu je do 31 sier pnia 2014 r.

Up rzej mie in for mu jê, ze wy ko ny wa nie ka ry po zba wie nia wol no œci w sy s te mie do zo -
ru elek tro ni cz ne go jest ure gu lo wa ne w na stê pu j¹ cych ak tach pra w nych:

– usta wa z dnia 7 wrzeœ nia 2007 r. o wy ko ny wa niu ka ry po zba wie nia wol no œci po za
za k³a dem kar nym w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go (Dz. U. z 2010 r., Nr 142,
poz. 960, z póŸn. zm.),

– usta wa z dnia 6 czer wca 1997 r. – Ko deks kar ny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.),
– usta wa z dnia 6 czer wca 1997 r. – Ko deks kar ny wy ko naw czy (Dz. U. Nr 90,

poz. 557, z póŸn. zm.),
– roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 27 lu te go 2009 r. w spra wie szcze --

gó ³o wych wa run ków te chni cz nych urz¹ dzeñ wcho dz¹ cych w sk³ad œrod ków te ch-
ni cz nych w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go, a tak ¿e spo so bu or ga ni zo wa nia tych
urz¹ dzeñ w sy s tem oraz spo so bu prze ka zy wa nia da nych we wn¹trz te go sy s te mu
(Dz. U. Nr 45, poz. 369),

– roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 5 mar ca 2009 r. w spra wie spo so --
bu, za kre su i try bu spra wo wa nia nad zo ru nad wy ko ny wa niem ka ry po zba wie nia
wol no œci po za za k³a dem kar nym w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go (Dz. U. Nr 45,
poz. 370),

– roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 23 czer wca 2010 r. w spra wie spo --
so bu ar chi wi zo wa nia oraz spo so bu i try bu usu wa nia da nych oso bo wych i in for --
ma cji za re je stro wa nych w zwi¹z ku z wy ko ny wa niem ka ry po zba wie nia wol no œci
po za za k³a dem kar nym w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go (Dz. U. Nr 113,
poz. 756),

– roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 2 sier pnia 2010 r. w spra wie spo --
so bu oraz szcze gó ³o wych wa run ków wy ko ny wa nia ka ry po zba wie nia wol no œci po --
za za k³a dem kar nym w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go (Dz. U. Nr 149, poz. 998).

Ze zwo le nia na od by cie ka ry po zba wie nia wol no œci w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz -
ne go udzie la s¹d pe ni ten cjar ny.

Ka rê po zba wie nia wol no œci w sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go mo ¿e od by waæ ska za ny:
– wo bec któ re go orze czo no ka rê po zba wie nia wol no œci nie prze kra cza j¹ c¹ je d ne go

ro ku (ka ry w tym sy s te mie nie mo ¿e za tem od by waæ spraw ca wy kro cze nia ani ska --
za ny, wo bec któ re go orze czo no ka rê ogra ni cze nia wol no œci al bo ka rê grzy wny),

– po sia da j¹ cy okreœ lo ne miej sce sta ³e go po by tu,
– po sia da j¹ cy zgo dê osób pe³ no let nich wspól nie z nim za mie sz ku j¹ cych,
– je ¿e li jest to wy star cza j¹ ce do osi¹g niê cia ce lów ka ry oraz je ¿e li wzglê dy bez pie --

czeñ stwa i sto pieñ de mo ra li za cji, a tak ¿e in ne szcze gól ne oko li cz no œci nie prze ma --
wia j¹ za po trze b¹ je go osa dze nia w za k³a dzie kar nym,

– je ¿e li udzie le niu ze zwo le nia nie sto j¹ na prze szko dzie wa run ki mie sz ka nio we ska --
za ne go umo¿ li wia j¹ ce fun kcjo no wa nie sy s te mu do zo ru elek tro ni cz ne go, a tak ¿e
mo¿ li wo œci techniczno-organizacyjne wy ko ny wa nia te go do zo ru przez upo wa¿ nio --
ny pod miot do zo ru j¹ cy,

– któ re mu wy mie rzo no dwie lub wiê cej nie pod le ga j¹ cych ³¹ cze niu kar po zba wie nia
wol no œci, któ re ska za ny ma od byæ ko lej no, nie prze kra cza j¹ cych w su mie je d ne go
ro ku,
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– wo bec któ re go orze czo no za stêp cz¹ ka rê po zba wie nia wol no œci za prze stêp stwo
lub prze stêp stwo skar bo we (ka ry w tym sy s te mie na to miast nie mo ¿e od by waæ
ska za ny, wo bec któ re go orze czo no ka rê grzy wny),

Ka ry w tym sy s te mie do zo ru elek tro ni cz ne go nie mo ¿e od by waæ ska za ny w wa run -
kach mul ti re cy dy wy (art. 64 §2 ko dek su kar ne go).

We d³ug sta nu na dzieñ 16 kwiet nia 2012 r. sy s te mem do zo ru elek tro ni cz ne go ob jê -
to 6 557 ska za nych, w tym 3 116 ska za nych od by wa ³o ka rê, a 3 441 ska za nych za koñ -
czy ³o jej od by wa nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Sta ni s³aw Chmie lew ski
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra se na tor skie go wp³y nê ³o pis mo ze Zwi¹z ku Bie sz cza dz -

kich Gmin Po gra ni cza, w któ rym to do ku men cie sa mo rz¹ dow cy po szcze gól -
nych gmin przed sta wia j¹ swo je oba wy i sta no wis ko do ty cz¹ ce
pro po no wa nej zmia ny za pi su art. 10 ust. 2 usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. 
o ochro nie przy ro dy zmie rza j¹ cej do fak ty cz ne go usu niê cia sa mo rz¹ du gmi ny 
z pro ce su two rze nia, lik wi da cji oraz zmia ny gra nic par ku na ro do we go na jej
te re nie. Skut kiem wpro wa dze nia przed mio to wej zmia ny bê dzie po zba wie nie
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go pra wa de cy do wa nia o spo so bie wy ko -
rzy sta nia te re nu po ³o ¿o ne go w gra ni cach gmi ny.

Spro wa dze nie gmin do ro li je dy nie opi nio daw cy pro jek tu roz po rz¹ dze nia
w spra wie ut wo rze nia, lik wi da cji lub zmian gra nic par ku jest tak na praw dê
dzia ³a niem zmie rza j¹ cym do ca³ ko wi te go po zba wie nia sa mo rz¹ du wp³y wu
na de cyz je do ty cz¹ ce czê œci je go te ry to rium i za mie sz ku j¹ cej je lu dno œci, co
sta no wi na ru sze nie pod sta wo wych praw wy ni ka j¹ cych z Kon sty tu cji RP
oraz ra ty fi ko wa nych przez nasz kraj prze pi sów pra wa miê dzy na ro do we go.
Zgo d nie z Kon sty tu cj¹ RP sa mo rz¹d te ry to rial ny w Pol sce jest usta no wio ny
ja ko pod miot ucze stni cz¹ cy w spra wo wa niu w³a dzy pub li cz nej, a za ra zem
re a li zu j¹ cy in te res mie sz kañ ców, któ ry by wa czê sto in ny ni¿ in te res gru py
spo za gmi ny, co nie mo ¿e oz na czaæ, ¿e in te res spo ³e cz no œci lo kal nej jest mniej 
wa¿ ny.

W tym miej scu na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e par ki na ro do we i ogra ni cze nia wy ni -
ka j¹ ce z fak tu ich is t nie nia ma j¹ za sa dni czy wp³yw na fun kcjo no wa nie sa -
mo rz¹ du. Dla te go te¿ sa mo rz¹d te ry to rial ny mu si mieæ pra wo g³o su w tak
is tot nych spra wach. Nie zmier nie is tot ne jest, aby de mo kra ty cz nie wy bra ne
or ga ny przed sta wi ciel skie spo ³e cz no œci gmin nych mia ³y de cy du j¹ cy wp³yw
na spo sób prze zna cze nia te re nów znaj du j¹ cych siê w gra ni cach gmi ny. Za -
mia na for mu ³y uz go dnie nia na for mu ³ê opi nii po zba wi sa mo rz¹ dy mo¿ li wo œci
po szu ki wa nia kom pro mi su miê dzy po trze ba mi ochro ny przy ro dy a aspi ra cja -
mi lo kal nej spo ³e cz no œci.

Wska zu j¹c na to, jak bar dzo wa¿ na jest wspó³ pra ca je dno stek sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go z ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹, zwra cam siê do Pa na z na stê -
pu j¹ cy mi py ta nia mi.

1. Ja kie jest sta no wis ko Pa na Mi ni stra wo bec zmian pro po no wa nych
w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ochro nie przy ro dy?

2. Czy w trak cie prac nad ww. pro jek tem usta wy prze pro wa dzo no kon -
sul ta cje z sa mo rz¹ da mi lo kal ny mi? Je œ li je prze pro wa dzo no, to czy wy nik
tych kon sul ta cji wziê to pod uwa gê?

3. Czy zda niem re sor tu pro po no wa ne zmia ny fak ty cz nie po zba wi¹ sa mo -
rz¹ dy lo kal ne pra wa wspó³ de cy do wa nia o ut wo rze niu, zmia nie gra nic lub lik -
wi da cji par ków na ro do wych?

4. Czy cen tra li za cja kom pe ten cji w tym za kre sie jest za sa dna?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl
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Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Na wi¹ zu j¹c do otrzy ma ne go przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r. znak BPS/043-
-249/12 oœ wiad cze nia se na to ra W³a dy s³a wa Ory la, z³o ¿o nego pod czas 7. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r. w spra wie pro po no wa nej zmia ny za pi su art. 10
ust. 2 usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy, przed sta wiam na stê pu -
j¹ c¹ od po wiedŸ.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy prze wi du je
zmia ny w art. 10 ust. 2 usta wy o ochro nie przy ro dy po przez za st¹ pie nie do tych cza so -
we go wy mo gu uz go dnie nia pro jek tów ut wo rze nia par ku na ro do we go, zmia ny je go gra -
nic lub lik wi da cji ko nie cz no œci¹ uzy s ka nia opi nii w³a œci wych miej sco wo or ga nów
uchwa ³o daw czych je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, Pañ stwo wej Ra dy Ochro ny
Przy ro dy oraz za in te re so wa nych or ga ni za cji po za rz¹ do wych. Je dno czeœ nie nie z³o ¿e nie
opi nii, o któ rej mo wa po wy ¿ ej w ter mi nie 30 dni bê dzie ró wno zna cz ne z bra kiem uwag
od noœ nie do pla no wa nych dzia ³añ.

Do œwiad cze nia ze brane w trak cie pro wa dzo nych ne go cja cji do ty cz¹ cych po wiê k -
sze nia Bia ³o wies kie go Par ku Na ro do we go oraz pod jê te pró by ut wo rze nia no wych par -
ków na ro do wych wska zu j¹, ¿e za st¹ pie nie wy mo gu uz go dnie nia pro jek tów ut wo rze nia
par ku na ro do we go, zmia ny je go gra nic lub lik wi da cji ko nie cz no œci¹ uzy s ka nia opi nii
w³a œci wych miej sco wo or ga nów uchwa ³o daw czych je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go jest za sa dne. Ko nie cz noœæ uzy s ka nia wi¹ ¿¹ ce go, po zy ty wne go sta no wis ka rad gmin, 
po wia tów oraz sej mi ków wo je wó dz kich sku te cz nie unie mo¿ li wia zwiê k sze nie stop nia
ochro ny naj cen niej szych wa lo rów przy ro dni czych kra ju. Nie jest tak ¿e mo¿ li wa re a li za -
cja za ³o ¿eñ przy jê tych w do ku men tach stra te gi cz nych, jak np. za dañ do ty cz¹ cych
ut wo rze nia no wych i po wiê k sze nia is t nie j¹ cych par ków na ro do wych, któ re zo sta ³y
za war te w „Kra jo wej stra te gii ochro ny i zró wno wa ¿o ne go u¿y t ko wa nia ró¿ no ro dno œci
bio lo gi cz nej oraz Pro gra mie dzia ³añ na la ta 2007 –2013”, przy jê tej do re a li za cji uchwa ³¹ 
nr 270/2007 Ra dy Mi ni strów z dnia 16 paŸ dzier ni ka 2007 r.

Ak tu al nie w Pol sce ut wo rzo no 23 par ki na ro do we, któ re za jmu j¹ ok. 1% po -
wie rz- chni kra ju, a osta t nim jest Park Na ro do wy „Uj œcie War ty”, ut wo rzo ny w dniu
1 lip ca 2001 ro ku.

W wy mie nio nym po wy ¿ ej do ku men cie, przy jê tym do re a li za cji uchwa ³¹ Ra dy Mi ni -
strów z dnia 16 paŸ dzier ni ka 2007 r., w ce lu za cho wa nia i wzbo ga ce nia is t nie j¹ cych
oraz od two rze nia utra co nych ele men tów ró¿ no ro dno œci bio lo gi cz nej, jak ró w nie¿ roz -
wi niê cia i umoc nie nia kra jo we go sy s te mu ob sza rów chro nio nych, ja ko za da nia prio ry -
te to we wska za no ut wo rze nie Tur nic kie go Par ku Na ro do we go, Ma zur skie go Par ku
Na ro do we go, Ju raj skie go Par ku Na ro do we go, a po nad to po wiê k sze nie Bia ³o wies kie go
Par ku Na ro do we go oraz Kar ko nos kie go Par ku Na ro do we go. Zgo d nie z po wy ¿ szym do -
ku men tem re a li za cja tych dzia ³añ przy czy ni siê do po pra wy sku te cz no œci ochro ny in
si tu ró¿ no ro dno œci bio lo gi cz nej i jej zró wno wa ¿o ne go u¿y t ko wa nia.

Ak tu al nie oma wia ny oby wa tel ski pro jekt usta wy nie na ru sza sa mo rz¹ dom i pry -
wat nym w³a œci cie lom mo¿ li wo œci de cy do wa nia o na le ¿¹ cych do nich nie ru cho mo -
œciach. Pra wo to, za gwa ran to wa ne w art. 7 ust. 2 usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r.
o ochro nie przy ro dy, nie zo sta ³o ob jê te pro po zy cj¹ ja kich kol wiek zmian. Prze pis ten
sta no wi, ¿e ut wo rze nie lub po wiê k sze nie ob sza ru par ku na ro do we go lub re zer wa tu
przy ro dy obe jmu j¹ ce ob sza ry, któ re sta no wi¹ nie ru cho mo œci nie bê d¹ ce w³a s no œci¹
Skar bu Pañ stwa, na stê pu je za zgo d¹ w³a œci cie la, a w ra zie bra ku je go zgo dy – w try bie
wy w³a sz cze nia okreœ lo nym w usta wie z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru -
cho mo œcia mi. Tym sa mym sa mo rz¹ dy za cho wu j¹ pe³ ne pra wo do de cy do wa nia o nie -
ru cho mo œciach bê d¹ cych ich w³a s no œci¹. Do wy j¹t ków na le ¿y mo¿ li woœæ do ko na nia
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wy w³a sz cze nia, na le ¿y je dnak za u wa ¿yæ, ¿e jest ono mo¿ li we wy ³¹ cz nie w œciœ le okreœ -
lo nych przy pad kach (m.in. ze wzglê du na is t nie nie ce lu pub li cz ne go) oraz za s³u sznym
od szko do wa niem. Dzia ³a nie ta kie jest w pe³ ni zgo d ne z Kon sty tu cj¹ Rze czy po spo li tej
Pol skiej.

W pro ce sie two rze nia par ków na ro do wych nie zwyk le wa¿ na jest wspó³ pra ca je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go z ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹. De cyz je o ut wo rze niu lub po -
wiê k sze niu par ku na ro do we go mu sz¹ uw zglê dniaæ za ró wno po trze by ochro ny
przy ro dy, jak i po trze by lo kal nych spo ³e cz no œci. Tym sa mym mie sz kañ cy po win ni mieæ 
wp³yw na de cyz je ich do ty cz¹ ce. W przy pad ku ut wo rze nia par ku na ro do we go lub zmia -
ny je go gra nic w od nie sie niu do nie ru cho mo œci bê d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa,
or ga ny uchwa ³o daw cze je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go za cho wa j¹ mo¿ li woœæ wy -
ra ¿e nia swo je go sta no wis ka po przez za o pi nio wa nie od po wie d nie go pro jek tu ak tu pra w-
 ne go. Ta ka for ma umo¿ li wi sku te cz ny di a log po miê dzy or ga na mi, bo wiem opi nia bê -
dzie mu sia ³a za wie raæ me ry to ry cz ne uza sa dnie nie ewen tual nych zmian do ty cz¹ cych
ut wo rze nia, zmia ny gra nic lub lik wi da cji par ku na ro do we go. Dziê ki te mu mo¿ li wy bê -
dzie di a log pro wa dz¹ cy do wy pra co wa nia kon sen su su po miê dzy po trze ba mi ochro ny
przy ro dy, a po trze ba mi spo ³e cz no œci za mie sz ku j¹ cych te ren, gdzie prze wi du je siê
ut wo rze nie, zmia nê gra nic lub lik wi da cjê par ku na ro do we go.

Pod su mo wu j¹c stwier dzam, ¿e za pro po no wa na zmia na art. 10 ust. 2 oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy nie na ru sza Kon sty tu cji RP.

Na wi¹ zu j¹c do wy ra ¿o nych opi nii i su ge stii sa mo rz¹ dów lo kal nych w spra wie pro -
jek tu ut wo rze nia Tur nic kie go Par ku Na ro do we go, uz na jê tros kê or ga nów sa mo rz¹ do -
wych o zró wno wa ¿o ny roz wój re gio nu. Wy ra ¿am je dnak po gl¹d, ¿e w zwi¹z ku
z ut wo rze niem par ku na ro do we go op rócz wpro wa dzo nych ogra ni czeñ, po wsta j¹ tak ¿e
wy mier ne ko rzy œci dla spo ³e cz no œci lo kal nej, któ re s¹ zwi¹ za ne z roz wo jem atrak cyj no -
œci tych te re nów oraz is tot nym roz wo jem zró wno wa ¿o nej tu ry sty ki.

Nie prze s¹ dza j¹c o re zul ta tach ak tu al nie pro wa dzo nej dys ku sji w spra wie pro po zy -
cji zmia ny usta wy o ochro nie przy ro dy, do ce nia my tak ¿e tros kê o œro do wis ko przy ro d-
ni cze wy ra ¿o ne w ini cja ty wie oby wa tel skiej, któ ra w d³u¿ szym ho ry zon cie cza so wym
bê dzie sta no wi ³a du ¿y po ten cja³ i bê dzie po zy ty wnie wp³y wa ³a na kie run ki roz wo ju
spo³eczno-ekonomicznego, za cho wu j¹c je dno czeœ nie zo bo wi¹ za nie zró wno wa ¿o ne go
roz wo ju Kra ju.

z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do rzecz nik praw oby wa tel skich Ire ny Li po wicz

Sza no wna Pa ni Rzecz nik!
Na 30. po sie dze niu Se na tu w dniu 2 kwiet nia 2009 r. zwró ci ³em siê do wi -

ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji
z pro œb¹ o udzie le nie mi in for ma cji na te mat dzia ³añ rz¹ du i in i cja tyw do ty -
cz¹ cych usta wy za pe wnia j¹ cej œwiad cze nia pie niê¿ ne, i nie tyl ko, dla osób
przy mu so wo wcie lo nych do Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce”. Z przy -
kro œci¹ mu szê stwier dziæ, i¿ udzie lo na od po wiedŸ tyl ko do ty ka pro ble mu i nie 
wy jaœ nia w pe³ ni po ru szo nych w moim za py ta niu pro ble mów i w¹t pli wo œci.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym prag nê skie ro waæ do Pa ni Rzecz nik za py ta nie
o in ter pre ta cjê i umiej sco wie nie w pol skim pra wie pra cy kwe stii do ty cz¹ cych
sy tua cji by ³ych ju na czek i ju na ków z Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol -
sce”. Prag nê pod j¹æ ten te mat z uwa gi na apel ze stro ny fun kcjo nu j¹ ce go od
19 lu te go 2003 r. Sto wa rzy sze nia We te ra nów Pra cy Po wsze chnej Or ga ni za cji 
„S³u¿ ba Pol sce” 1948 –1955, jak ró w nie¿ ze stro ny in dy wi dual nych osób, któ -
re do ma ga j¹ siê sto so wne go za doœæ u czy nie nia za pra cê przy mu so w¹.

Od 1948 r. do 1955 r. w struk tu rach Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba
Pol sce”, któ ra w spo sób naj czê œciej przy mu so wy pro wa dzi ³a obo wi¹z ko we
przy spo so bie nie za wo do we i woj sko we oraz in dok try na cjê polityczno-ideo-
logiczn¹, s³u ¿y ³o 1,2 mi lio na Po la ków w wie ku 16 –21 lat. Sko sza ro wa ni pra -
co wa li przy bu do wie oœ rod ków prze mys ³o wych, nie rzad ko by li te¿ wy ko rzy -
sty wa ni do pra cy w ko pal niach, ka mie nio ³o mach, a na wet PGR. Wiê k szoœæ
z nich, ode rwa na od ro dzin, by ³a pod da wa na re pre sjom. Nie otrzy my wa li oni
za swo j¹ pra cê ¿a dne go wy na gro dze nia, a po nad to ucze stni czy li w przy mu -
so wych æwi cze niach woj sko wych i alar mach. Do dziœ nie otrzy ma li za to ¿a d-
ne go za doœæ u czy nie nia.

Uwa ¿am, ¿e spra wa by ³ych ju na ków i ju na czek, któ rzy za zna li prze œla -
do wañ i krzywd, po win na zna leŸæ go dzi we roz wi¹ za nie. W zwi¹z ku z po wy ¿ -
szym zwra cam siê do Pa ni Rzecz nik o po moc i wspar cie w roz wi¹ za niu te go
pro ble mu, jak ró w nie¿ pro szê Pa ni¹ o szcze gó ³o we wy jaœ nie nie i uza sa dnie -
nie ni ¿ej wy mie nio nych kwe stii w ra mach swoich kom pe ten cji.

1. Czy is t nie je szan sa na uzy s ka nie przez by ³ych ju na ków i ju na cz ki sto -
so wne go za doœæ u czy nie nia za pra cê przy mu so w¹? Czy mo ¿e byæ roz wa ¿a na 
mo¿ li woœæ przy zna nia im je dno ra zo we go od szko do wa nia?

2. Czy mo¿ li we jest przy zna nie za o pa trze nia w bez p³at ne le ki ju na cz kom
i ju na kom, ich ma³ ¿on kom po zo sta j¹ cym na ich wy ³¹ cz nym utrzy ma niu oraz
wdo wom i wdow com?

3. Czy po de jmie Pa ni dzia ³a nia, któ re umo¿ li wi¹ wy ¿ ej wy mie nio nym
przy mu so wym pra co wni kom do stêp do am bu la to ryj nych œwiad czeñ spe cja li -
sty cz nych fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych bez skie ro wa nia od le ka -
rza ubez pie cze nia zdro wot ne go?

4. Czy jest ewen tual nie roz wa ¿a na in na for ma re kom pen sa ty w po sta ci
na przy k³ad do dat ków do eme ry tur czy ulg?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2.04.2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na prze s³a ne przez Pa ni¹ Mar sza ³ek przy piœ mie z dnia 21 mar ca

2012 r. (BPS/043-07-250/12) oœ wiad cze nia Se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la skie ro wa ne
do Rzecz ni ka w spra wie od szko do wañ lub in nych re kom pen sat i up ra wnieñ dla ju na -
ków Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce" up rzej mie wy jaœ niam, co na stê pu je.

Pro b lem ten zo sta³ je dy nie czê œ cio wo ure gu lo wa ny w dro dze usta wy z dnia 2 wrzeœ -
nia 1994 r. o œwiad cze niach pie niê¿ nych i up ra wnie niach przy s³u gu j¹ cych ¿o³ nie rzom
za stêp czej s³u¿ by woj sko wej przy mu so wo za trud nio nym w ko pal niach wêg la, ka mie -
nio ³o mach, za k³a dach rud ura nu i ba ta lio nach bu dow la nych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60,
poz. 622 ze zm.) w od nie sie niu do ¿o³ nie rzy wcie lo nych do po nad kon tyn gen to wych bry -
gad Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce” przy mu so wo za trud nio nych w ko pal -
niach wêg la i ka mie nio ³o mach.

Po wsze chna Or ga ni za cja „S³u¿ ba Pol sce” zo sta ³a po wo ³a na na pod sta wie prze pi sów 
usta wy z dnia 25 lu te go 1948 r. o po wsze chnym obo wi¹z ku przy spo so bie nia za wo do -
we go, wy cho wa nia fi zy cz ne go i przy spo so bie nia woj sko we go m³o dzie ¿y oraz or ga ni za cji 
spraw kul tu ry fi zy cz nej i spor tu (Dz. U. Nr 12, poz. 90 ze zm.). Obo wi¹z ko wi te mu pod -
le ga li oby wa te le pol scy oboj ga p³ci w wie ku od 16 do 21 lat w³¹ cz nie. Oso by, któ re nie
od by ³y za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej, pod le ga ³y po wsze chne mu obo wi¹z ko wi przy spo -
so bie nia za wo do we go, wy cho wa nia fi zy cz ne go i przy spo so bie nia woj sko we go do ukoñ -
cze nia 30 lat ¿y cia. Oso by wy ko nu j¹ ce po wsze chny obo wi¹ zek przy spo so bie nia
za wo do we go otrzy my wa ³y za kwa te ro wa nie, wy ¿y wie nie i umun du ro wa nie. Oso bom
tym przy s³u gi wa ³o tak ¿e pra wo do bez p³at nej opie ki le kar skiej oraz do œwiad czeñ prze wi -
dzia nych usta w¹ o za o pa trze niu in wa li dz kim. Po wsze chny obo wi¹ zek przy spo so bie nia
za wo do we go obe jmo wa³ m.in. na u kê, jak te¿ i wy ko ny wa nie pra cy okre so wej: 6 mie siê cy
w sto sun ku do m³o dzie ¿y w wie ku przed po bo ro wym, a w sto sun ku do m³o dzie ¿y w wie -
ku po bo ro wym i star szej by³ to okres trwa nia za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej.

W osta t nim cza sie Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po de jmo wa³ kwe stiê mo¿ li wo œci
roz sze rze nia za kre su pod mio to we go up ra wnio nych do je dno ra zo we go od szko do wa nia,
okreœ lo ne go w art. 5a tej usta wy po za wy mie nio n¹ w tym prze pi sie gru pê ¿o³ nie rzy za -
trud nio nych przy wy do by wa niu rud ura nu. W otrzy ma nym w dniu 19 wrzeœ nia 2011 r. 
sta no wis ku Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej stwier dzo no, ¿e przy roz pa try wa niu
up ra wnieñ dla osób, któ re pod le ga ³y ró¿ nym for mom przy mu so we go za trud nie nia
b¹dŸ re pre sji na le ¿y mieæ tak ¿e na wzglê dzie sy tua cjê wie lu grup spo ³e cz nych, któ re
z ró¿ nych przy czyn po zo sta j¹ w trud nej sy tua cji ¿y cio wej, jak przy k³a do wo: eme ry ci
i ren ci œci, oso by bez ro bot ne, oso by nie pe³ no spra wne, mat ki sa mo tnie wy cho wu j¹ ce
dzie ci oraz ro dzi ny wie lo dziet ne.

Spra wa przy zna nia œwiad czeñ pie niê¿ nych i rze czo wych dla osób przy mu so wo
wcie lo nych do Po wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce” w la tach 1948 –1955 by ³a roz -
pa try wa na przez Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, któ ry roz pa tru j¹c oœ wiad cze nie
Se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la w tej spra wie udzie li³ sto so wnych wy jaœ nieñ przy piœ mie
z dnia 5 czer wca 2009 r. Kwe stia ta by ³a tak ¿e pod nie sio na w in ter pe la cji po s³a To ma -
sza Ku le szy w spra wie ju na czek i ju na ków przy mu so wo pra cu j¹ cych w bry ga dach Po -
wsze chnej Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce” (in ter pe la cja nr 14353). W koñ co wej czê œci
od po wie dzi z dnia 22 mar ca 2010 r. na tê in ter pe la cjê Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz -
nej pod kreœ li³, ¿e obe c nie ka ta log osób, któ rym przy s³u gu j¹ œwiad cze nia wy p³a ca ne ja -
ko re kom pen sa ta za wy da rze nia sprzed pó³ wie ku, jest w pol skim usta wo daw stwie
bar dzo roz bu do wa ny. Ro sz cze nia ka ¿ dej z tych grup ma j¹ pe w ne uza sa dnie nie, bo -
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wiem oso by do nich na le ¿¹ ce is tot nie do zna ³y wie lu krzywd i cier pieñ w cza sie trwa nia
woj ny i w okre sie po wo jen nym. Nie mniej je dnak, ze wzglê du na na piê t¹ sy tua cjê bu d-
¿e tu pañ stwa, obe c nie nie s¹ pro wa dzo ne w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
pra ce le gis la cyj ne, któ rych ce lem by ³o by przy zna nie up ra wnieñ do od szko do wañ dla
ko lej nych grup osób, w tym ró w nie¿ dla by ³ych ju na ków i ju na czek „S³u¿ by Pol sce”.

W oce nie Rzecz ni ka uzy s ka nie przez oso by przy mu so wo wcie lo ne do Po wsze chnej
Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce” sto so wne go za doœæ u czy nie nia za pra cê przy mu so w¹
(np. w for mie je dno ra zo we go od szko do wa nia), przy zna nie ju na kom i ju na cz kom oraz
cz³on kom ich ro dzin, a tak ¿e wdo wom i wdow com za o pa trze nia w bez p³at ne le ki, przy -
zna nie pre fe ren cji w do stê pie do am bu la to ryj nych œwiad czeñ spe cja li sty cz nych fi nan -
so wa nych ze œrod ków pub li cz nych lub in nej for my re kom pen sa ty w po sta ci np.
do dat ków do eme ry tur i rent lub ulg jest mo¿ li we je dy nie w dro dze przy jê cia sto so w-
nych re gu la cji usta wo wych.

Rzecz nik, dzia ³a j¹ cy na pod sta wie usta wy z dnia 15 lip ca 1987 r. o Rzecz ni ku Praw
Oby wa tel skich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), nie po sia da pra wa ini cja ty wy
usta wo daw czej. W ra mach tzw. po œre dniej ini cja ty wy pra wo daw czej mo ¿e wy stê po waæ
o jej pod jê cie do or ga nów, któ re ta k¹ ini cja ty wê po sia da j¹ na pod sta wie art. 118 ust. 1
Kon sty tu cji. Rzecz nik pod j¹³ nie da w no pro b lem za doœæ u czy nie nia za re pre sje z ty tu ³u
wal ki o wol n¹ Pol skê w la tach 1980 –1989. Od sze re gu lat for mu ³o wa ne s¹ po stu la ty
ob jê cia tej gru py osób prze pi sa mi usta wy z dnia 24 sty cz nia 1991 r. o kom ba tan tach
oraz nie któ rych oso bach bê d¹ cych ofia ra mi re pre sji wo jen nych i okre su po wo jen ne go
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.). Oso by te czê sto wsku tek do zna nych re pre sji
utra ci ³y szan sê na za pe wnie nie so bie od po wie d nie go po zio mu za bez pie cze nia na wy pa -
dek sta ro œci lub nie zdol no œci do pra cy i obe c nie ¿y j¹ w bar dzo trud nych wa run kach
ma te rial nych. Pro ble mu te go nie roz wi¹ za ³o we jœcie w ¿y cie usta wy z dnia 7 ma ja
2009 r. o za doœæ u czy nie niu ro dzi nom ofiar zbio ro wych wy st¹ pieñ wol no œcio wych w la -
tach 1956 –1989, w ob ro nie wol no œci i go d no œci cz³o wie ka oraz praw oby wa te la (Dz. U.
Nr 91, poz. 741 ze zm.). Ogra ni czo na jest tak ¿e mo¿ li woœæ przy zna wa nia ta kim oso bom 
œwiad czeñ wy j¹t ko wych na pod sta wie art. 83 ust. 1 usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r.
o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Ró w nie¿ ana li za uza sa dnie nia pod jê te go z wnios ku Rzecz ni -
ka wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z dnia 16 mar ca 2011 r. stwier dza j¹ ce go nie -
kon sty tu cyj noœæ de kre tu o sta nie wo jen nym oraz de kre tu o po stê po wa niach
szcze gól nych (K 35/08, OTK ZU nr 2/A 2011, poz. 11) nie stwa rza pod staw do roz sze -
rze nia krê gu be ne fi cjen tów w sto sun ku do obo wi¹ zu j¹ cej usta wy kom ba tan ckiej ze
wzglê du na je go bez po œre dni¹ do nios ³oœæ w sfe rze pra wa kar ne go. Przy roz pa try wa niu
tej ini cja ty wy Rzecz ni ka ró w nie¿ po ja wi ³a siê ko nie cz noœæ ogra ni cze nia wy dat ków fi -
nan so wa nych z bu d¿e tu pañ stwa.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê up rzej mie in for mu jê, ¿e wy ³¹ cz nie od or ga nów po sia -
da j¹ cych ini cja ty wê usta wo daw cz¹ za le ¿y wpro wa dze nie re gu la cji do ty cz¹ cej przy zna -
nia od szko do wañ lub in nych re kom pen sat i up ra wnieñ dla ju na ków Po wsze chnej
Or ga ni za cji „S³u¿ ba Pol sce”.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
RZECZ NI KA
PRAW OBY WA TEL SKICH
Sta ni s³aw Tro ciuk
Za stêp ca Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do rzecz nik praw oby wa tel skich Ire ny Li po wicz

Sza no wna Pa ni Rzecz nik!
Zwró ci³ siê do mnie pan Sta ni s³aw R. za mie sz ka ³y w W. z pro œb¹ o po -

moc w wy jaœ nie niu kwe stii bez u mo wne go ko rzy sta nia przez PGE Dys try -
bu cji SA z sie dzi b¹ w Lub li nie (da lej PGE) z je go nie ru cho mo œci.

Z in for ma cji, ja kie uzy s ka ³em w tej spra wie, wy ni ka, ¿e urz¹ dze nia ener -
ge ty cz ne na le ¿¹ ce do PGE po sa do wio ne zo sta ³y na nie ru cho mo œci na le ¿¹ cej
do pa na Sta ni s³a wa R. bez ja kie go kol wiek ty tu ³u pra w ne go, o czym œwiad czy 
ksiê ga wie czy sta. Ta kie usy tuo wa nie s³u pa wy so kie go na piê cia w spo sób
zna cz ny utrud nia pa nu Sta ni s³a wo wi R. ko rzy sta nie ze swo jej w³a s no œci
oraz po mniej sza jej w³a œci wo œci ja ko sa mo is t nej dzia³ ki, po nie wa¿ po wo du je
szko dê w po sta ci zmniej sze nia war to œci nie ru cho mo œci.

W³a œci ciel grun tu za jê te go pod s³up wie lo kro t nie wy stê po wa³ i na dal wy -
stê pu je do PGE o od szko do wa nie za po nie sio ne stra ty. S¹ to je dnak wy -
st¹ pie nia bez sku te cz ne. W ka ¿ dym przy pad ku za k³ad ener ge ty cz ny
in for mu je pa na Sta ni s³a wa R., ¿e mo ¿e skie ro waæ tê spra wê do s¹ du.

W kra ju znaj du j¹ siê set ki ty siê cy ki lo me trów sie ci elek try cz nej prze bie ga -
j¹ cej przez po la rol ni ków i w³a œci cie li dzia ³ek bu dow la nych. W³a œci cie le grun tów, 
na któ rych po sa do wio ne s¹ s³u py oraz in ne urz¹ dze nia, po zba wie ni s¹ z te go ty -
tu ³u ja kich kol wiek ko rzy œci re kom pen su j¹ cych stra ty w up ra wach oraz stra ty
zwi¹ za ne z utrud nie nia mi w pra cach po lo wych i ze zna cz nym ob ni ¿e niem war -
to œci dzia ³ek bu dow la nych. Cho dzi tu przede wszy s t kim o od szko do wa nia za
za jê cie pod s³u py i urz¹ dze nia ener ge ty cz ne grun tów w la tach 1950 –1990.

We d³ug sza cun ków rze czo znaw ców ze Sto wa rzy sze nia Naukowo-Tech-
nicznego In ¿y nie rów i Te chni ków Rol ni ctwa je den s³up ener ge ty cz ny na po lu po -
wo du je kil ka dzie si¹t z³o tych stra ty ro cz nie. Ta kwo ta jest za le¿ na od bo ni ta cji
gle by, ro dza ju up raw i li cz by za bie gów agro te chni cz nych. Wy da ne w po stê po -
wa niu s¹ do wym wy ro ki nie sta no wi¹ pre ce den su pra w ne go i ka ¿ dy rol nik
chc¹ cy do cho dziæ swoich praw mu si in dy wi dual nie wy stê po waæ do s¹ du i za -
³¹ czaæ eks per ty zê. Wy so kie ko sz ty po stê po wa nia s¹ do we go oraz ko sz ty wy da -
nia eks per ty zy w wiê k szo œci przy pad ków sku te cz nie znie chê ca j¹ w³a œci cie li
grun tów do wy stê po wa nia na dro gê s¹ do w¹ i do cho dze nia swoich praw.

W la tach piêæ dzie si¹ tych za jê cie grun tów by ³o do ko ny wa ne bez zgo dy
w³a œci cie la i bez ¿a dne go od szko do wa nia. W la tach szeœæ dzie si¹ tych i póŸ -
niej, zgo d nie z ko lej ny mi usta wa mi w tej spra wie, w³a œci cie lo wi przy s³u gi wa -
³o je dno ra zo we od szko do wa nie z ty tu ³u po nie sio nych strat w up ra wach, ale
od szko do wa nia te by ³y wy p³a ca ne spo ra dy cz nie. Zde cy do wa na wiê k szoœæ
w³a œci cie li grun tów z ta kiej mo¿ li wo œci nie mog ³a sko rzy staæ.

Za k³a dy ener ge ty cz ne twier dz¹, ¿e przez okres po nad 30 lat ko rzy sta j¹
nie przer wa nie z nie ru cho mo œci i na by li je przez za sie dze nie. Od po wia da j¹
wy stê pu j¹ cym o od szko do wa nia w³a œci cie lom grun tów, ¿e w cza sie in sta lo -
wa nia li nii i po tym cza sie ¿a den z w³a œci cie li nie pro te sto wa³. Jest to nie po jê -
te, bo prze cie¿ w la tach 1950 –1980 ¿a den cz³o wiek w Pol sce nie móg³
pro te sto waæ. Za k³a dy po wo ³u j¹ siê ró w nie¿ na ak tu al ne orze cz ni ctwo S¹ du
Naj wy ¿ sze go z 2006 i 2007 r. wy da ne w tym przed mio cie, któ re jest ko rzy -
stne wy ³¹ cz nie dla za k³a dów ener ge ty cz nych i po mi ja zu pe³ nie ro sz cze nia
w³a œci cie li grun tów. Orze cz ni ctwo ot wie ra dro gê do uzy s ka nia od po wie dniej
s³u ¿eb no œci po przez za sie dze nie, je œ li ta kie trwa ³e i wi do cz ne urz¹ dze nie
znaj dy wa ³o siê na cu dzym grun cie wy star cza j¹ co d³u go.

Pa ni Rzecz nik, w³a œci cie le grun tów nie s¹ prze ci w ni s³u pom i urz¹ dze -
niom ener ge ty cz nym na swoich grun tach i nie chc¹ usu waæ tych obie k tów
z w³a s nej zie mi. Chc¹ je dnak, by trak to waæ ich w tych spra wach na za sa -
dach par tner skich i zgo d nie z pra wem, ja kie po win no fun kcjo no waæ w ka ¿ -
dym cy wi li zo wa nym kra ju.

Wo bec po wy ¿ sze go pro szê o pod jê cie sto so wnych dzia ³añ, jak ró w nie¿
o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Czy w zwi¹z ku z bez u mo wnym po sa do wie niem przez PGE s³u pów
i urz¹ dzeñ ener ge ty cz nych nie na st¹ pi ³o na ru sze nie pra wa oby wa tel skie go
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okreœ lo ne go w Kon sty tu cji i in nych prze pi sach pra w nych oraz spra wied li wo -
œci spo ³e cz nej?

2. Czy w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych ak tów pra w nych is t nie j¹ od po wie d nie
ure gu lo wa nia roz wi¹ zu j¹ ce od lat na brzmia ³e pro ble my s³u pów i in nych
urz¹ dzeñ ener ge ty cz nych za in sta lo wa nych w la tach 1950 –1990 na grun tach 
rol nych i dzia³ kach bu dow la nych?

3. Czy pra wid ³o wa jest in ter pre ta cja prze pi sów stwier dza j¹ ca, ¿e po
30 la tach wy ko rzy sty wa nia grun tów przez za k³a dy ener ge ty cz ne stwa rza
siê mo¿ li woœæ uzy s ka nia od po wie dniej s³u ¿eb no œci po przez za sie dze nie, i po -
mi ja j¹ ca pra wa w³a œci cie li grun tów?

4. Czy spo ³e cz nie uza sa dnio ne jest ma so we kie ro wa nie siê do s¹ dów
w³a œci cie li grun tów sta ra j¹ cych siê o od szko do wa nia? Czy nie le piej by ³o by
roz wi¹ zaæ ten pro b lem usta wo wo?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl

Od po wiedŸ

War sza wa, 17.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 19 mar ca 2012 ro ku do ty cz¹ ce go oœ wiad czeñ z³o ¿o -

nych przez Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 14 mar ca 2012 ro ku, prze sy ³am Pa nu Mar sza³ ko wi sta no wis ko Rzecz ni ka Praw 
Oby wa tel skich w spra wie sta tu su pra w ne go urz¹ dzeñ elek tro e ner ge ty cz nych po sa do -
wio nych na pry wat nych nie ru cho mo œciach grun to wych w okre sie od 1950 do 1990 ro -
ku oraz w spra wie zwi¹ za nych z ty mi zda rze nia mi cy wil no pra wnych ro sz czeñ
w³a œci cie li nie ru cho mo œci grun to wych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
RZECZ NI KA
PRAW OBY WA TEL SKICH
Sta ni s³aw Tro ciuk
Za stêp ca Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich

Stanowisko

War sza wa, 17.04.2012 r.

Pan
W³a dy s³aw Or tyl
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra z³o ¿o ne na 7. po sie dze niu Se na tu RP

w dniu 14 mar ca 2012 ro ku przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wis ko Rzecz ni ka Praw
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Oby wa tel skich w spra wie sta tu su pra w ne go urz¹ dzeñ elek tro e ner ge ty cz nych po sa do -
wio nych na pry wat nych nie ru cho mo œciach grun to wych w okre sie od 1950 do 1990 ro -
ku oraz w spra wie zwi¹ za nych z ty mi zda rze nia mi cy wil no pra wnych ro sz czeñ
w³a œci cie li nie ru cho mo œci grun to wych.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e za o pa trze nie spo ³e cz no œci lo kal nych w ener giê elek try cz -
n¹ ma is tot ne zna cze nie go spo dar cze i spo ³e cz ne. Przed siê bior cy prze sy ³o wi œwiad cz¹
za tem us ³u gi o cha rak te rze pub li cz nym. Urz¹ dze nia s³u ¿¹ ce do do pro wa dza nia m.in.
ener gii elek try cz nej nie znaj du j¹ siê je dnak na nie ru cho mo œciach sta no wi¹ cych w³a s -
noœæ przed siê bior cy prze sy ³o we go. Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e urz¹ dze nia te s¹ trwa le
po ³¹ czo ne z nie ru cho mo œci¹. Mo¿ na by ³o by za tem przy jmo waæ, ¿e zgo d nie z art. 191
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 ro ku Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (da -
lej: k.c.) urz¹ dze nia te po win ny staæ siê przed mio tem w³a s no œci w³a œci cie la nie ru cho -
mo œci ja ko jej czê œci sk³a do we. Pro wa dzi ³o by to je dnak do unie mo¿ li wie nia
œwiad cze nia po wy ¿ szych us ³ug, po nie wa¿ to w³a œci ciel nie ru cho mo œci w³a da³ by
urz¹ dze nia mi, bez któ rych fun kcjo no wa nie przed siê bior stwa prze sy ³o we go by ³o by nie -
mo¿ li we. Bio r¹c to pod uwa gê, usta wo daw ca wpro wa dzi³ prze pis art. 49 k.c., w œwiet le
któ re go urz¹ dze nia s³u ¿¹ ce do do pro wa dza nia lub od pro wa dza nia p³y nów, pa ry, ga zu,
ener gii elek try cz nej oraz in ne urz¹ dze nia po do b ne nie na le ¿¹ do czê œci sk³a do wych
nie ru cho mo œci, je ¿e li wcho dz¹ w sk³ad przed siê bior stwa. Zna cze nie te go prze pi su po -
le ga na tym, ¿e od ry wa on pra wo w³a s no œci tych urz¹ dzeñ od pra wa w³a s no œci nie ru -
cho mo œci, z któ ry mi te urz¹ dze nia s¹ trwa le zwi¹ za ne. Ure gu lo wa nie to sta no wi
wy j¹ tek od za sa dy su per fi cies so lo ce dit.

Pro wa dze nie in we sty cji umo¿ li wia j¹ cych do pro wa dza nie ener gii elek try cz nej do
przed siê biorstw oraz go spo darstw do mo wych w okre sie od 1950 do 1990 ro ku od by -
wa ³o siê na pod sta wie kil ku ak tów pra w nych, któ re w ró¿ nym stop niu za pe wnia ³y od -
po wie d nie po sza no wa nie praw w³a œci cie li nie ru cho mo œci. W pier wszej ko lej no œci,
in we sty cje te by ³y pro wa dzo ne w opar ciu o prze pi sy usta wy z dnia 28 czer wca 1950 ro -
ku o po wsze chnej elek try fi ka cji wsi i osied li (Dz. U. Nr 28, poz. 256 ze zm.) (da lej: usta -
wa z 1950 ro ku). Ure gu lo wa nia za war te w tej usta wie sta no wi ³y pod sta wê pra w n¹ dla
pro wa dze nia dzia ³al no œci in we sty cyj nej w za kre sie elek try fi ka cji g³ó wnie w la tach 50.
i 60. ubieg ³e go wie ku, a przy tym rze czy wi œcie po zwa la ³y na in ge ro wa nie w pra wo w³a s -
no œci. Wed le art. 1 usta wy z 1950 ro ku ty tu ³em pra w nym do za jê cia da nej nie ru cho -
mo œci i za in sta lo wa nia na niej okreœ lo nych urz¹ dzeñ by ³o ob jê cie okreœ lo ne go te re nu
pla nem po wsze chnej elek try fi ka cji, za twier dzo nym przez Pre zy dium Wo je wó dz kiej Ra -
dy Na ro do wej. Nie mal ró wno leg le, a œciœ lej – po cz¹w szy od dnia 5 kwiet nia 1958 ro ku,
obo wi¹ zy wa ³a tak ¿e usta wa z dnia 12 mar ca 1958 ro ku o za sa dach i try bie wy w³a sz -
cza nia nie ru cho mo œci (tekst je dno li ty Dz. U. z 1974 r., nr 10, poz. 64 ze zm.) (da lej:
usta wa z 1958 ro ku), któ rej art. 35 do pu sz cza³ wy da wa nie ze zwo leñ na za k³a da nie
i prze pro wa dza nie na nie ru cho mo œciach ci¹ gów dre na ¿o wych, prze wo dów s³u ¿¹ cych
do prze sy ³a nia p³y nów, pa ry, ga zów, elek try cz no œci oraz urz¹ dzeñ te chni cz nych ³¹ cz -
no œci i syg na li za cji, jak ró w nie¿ in nych pod ziem nych lub nad ziem nych urz¹ dzeñ te ch -
ni cz n ych nie zbê d nych do ko rzy sta nia z wy ¿ ej wy mie nio nych in sta la cji. Or ga na mi
w³a œci wy mi do udzie la nia przed mio to wych ze zwo leñ by ³y po cz¹t ko wo Pre zy dia Po wia -
to wych Rad Na ro do wych, zaœ po re for mie ad mi ni stra cyj nej prze pro wa dzo nej w la tach
70. ubieg ³e go wie ku Na czel ni cy Gmin, na to miast w mia stach – Pre zy den ci lub Na czel -
ni cy Miast b¹dŸ Dziel nic. Po wy ¿ sze usta wy gwa ran to wa ³y na przy sz³oœæ do stêp do za ³o -
¿o nych prze wo dów i urz¹ dzeñ w ce lu wy ko ny wa nia czyn no œci po le ga j¹ cych na ich
kon ser wa cji, wzglê dnie na pra wie. ̄ a dna z ustaw nie wy ma ga ³a up rze d nie go uzy s ka nia 
zgo dy w³a œci cie la na we jœcie na je go po se sjê, a nad to tyl ko usta wa z 1958 ro ku prze wi -
dy wa ³a od szko do wa nie za stra ty w za sie wach i up ra wach. Kon klu du j¹c, ani usta wa
z 1950 ro ku, ani usta wa z 1958 ro ku nie prze wi dy wa ³y od szko do wañ za za jê cie czê œci
nie ru cho mo œci b¹dŸ ogra ni cze nie mo¿ li wo œci ko rzy sta nia z atry bu tów pra wa w³a s no -
œci, po za wspo mnia nym od szko do wa niem za stra ty w za sie wach i up ra wach.

Po uchy le niu usta wy z 1958 ro ku, a wiêc po dniu 1 sier pnia 1985 ro ku ogra ni cze nie
pra wa w³a s no œci po przez prze pro wa dze nie przez da n¹ nie ru cho moœæ tzw. in we sty cji li -
nio wej (w tym np. li nii elek tro e ner ge ty cz nej) do pu sz cza³ art. 70 usta wy z dnia 29 kwiet -

138 7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.



nia 1985 ro ku o go spo dar ce grun ta mi i wy w³a sz cza niu nie ru cho mo œci (tekst je dno li ty
Dz. U. z 1991 r., Nr 30, poz. 127 ze zm.) (da lej: usta wa z 1985 ro ku). W ak tu al nie obo -
wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym, na za sa dzie art. 124 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 ro ku
o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi (tekst je dno li ty Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
(da lej: u.g.n.) wy da nie de cyz ji ogra ni cza j¹ cej pra wo w³a s no œci le ¿y w kom pe ten cji Sta ro -
sty. Na le ¿y wska zaæ, ¿e w od ró¿ nie niu od usta wy z 1958 ro ku dwie na stê p ne usta wy
(czy li usta wa z 1985 ro ku oraz u.g.n.) za wie ra ³y wy móg prze pro wa dze nia ne go cja cji
z w³a œci cie lem w ce lu uzy s ka nia je go zgo dy na wy ko na nie nie zbê d nych ro bót na je go
grun cie i po zo sta wie nie na nim urz¹ dzeñ. Do dat ko wo u.g.n., któ ra we sz³a w ¿y cie w dniu 
1 sty cz nia 1998 ro ku, zna cz¹ co roz sze rzy ³a obo wi¹ zek od szko do waw czy z ty tu ³u ogra ni -
cze nia pra wa w³a s no œci. Po prze d nie ak ty nor ma ty wne przy zna wa ³y bo wiem up ra wnio -
ne mu je dy nie re kom pen sa tê za rze czy wi œcie po nie sio ne stra ty, a w tym zw³a sz cza za
stra ty w za sie wach, up ra wach i zbio rach (por. art. 36 usta wy z 1958 ro ku oraz art. 74
usta wy z 1985 ro ku). Ak tu al nie na to miast od szko do wa nie po win no te¿ obe jmo waæ kwo -
tê od po wia da j¹ c¹ zmniej sze niu siê war to œci nie ru cho mo œci – art. 128 ust. 4 u.g.n.

Zda niem Rzecz ni ka, nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e roz wi¹ za nia le gis la cyj ne, któ re nie
kreo wa ³y po stro nie przed siê bior cy prze sy ³o we go obo wi¹z ku od szko do waw cze go za
ogra ni cze nie w³a s no œci nie ru cho mo œci s¹ nie do po go dze nia ze stan dar da mi ochro ny
w³a s no œci wy ni ka j¹ cy mi z art. 64 Kon sty tu cji RP z dnia 2 kwiet nia 1997 ro ku. Trze ba
je dnak pa miê taæ, ¿e prze pi sy te for mal nie ju¿ nie obo wi¹ zu j¹, choæ skut ki pra w ne roz -
strzyg niêæ po de jmo wa nych pod rz¹ da mi tych prze pi sów trwa j¹ do dzi siaj. Z pe w no œci¹
zda rza ³y siê sy tua cje, w któ rych w³a œci we or ga ny nie po stê po wa ³y zgo d nie z obo wi¹ zu -
j¹ cy mi wów czas prze pi sa mi i po sa do wie nie urz¹ dzeñ elek tro e ner ge ty cz nych mia ³o
wów czas cha rak ter nie le gal ny – w ro zu mie niu ów czeœ nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów.
Nie ule ga tak ¿e w¹t pli wo œci, ¿e sy tua cje, w któ rych w³a œci cie le nie ru cho mo œci grun to -
wych nie mog li do cho dziæ swoich ro sz czeñ z po wo dów zwi¹ za nych z ów czes n¹ sy tua cj¹ 
spo³eczno-polityczn¹ nie na le ¿a ³y do rzad ko œci. Zda niem Rzecz ni ka, obe c nie nie jest
ce lo we do ko ny wa nie oce ny prze pi sów, któ re utra ci ³y moc przed wpro wa dze niem w ¿y -
cie Kon sty tu cji RP z dnia 23 kwiet nia 1997 ro ku.

Po okre sie trans for ma cji ustro jo wej, w³a œci cie le nie ru cho mo œci grun to wych, na
któ rych po sa do wio no urz¹ dze nia prze sy ³o we za czê li wy stê po waæ na dro dze s¹ do wej
prze ciw ko przed siê bior com prze sy ³o wym z ro sz cze nia mi opar ty mi na prze pi sach
o ochro nie w³a s no œci (art. 222 i n. k.c.) oraz z ro sz cze nia mi o cha rak te rze od szko do -
waw czym. Zda niem Rzecz ni ka, spra wy po miê dzy przed siê bior ca mi prze sy ³o wy mi
a w³a œci cie la mi nie ru cho mo œci ob ci¹ ¿o nych po sa do wie niem urz¹ dzeñ elek tro e ner ge-
 ty cz nych ma j¹ cha rak ter cy wil ny, a za tem ich roz strzy ga nie w bra ku po ro zu mie nia
stron – na le ¿y do wy ³¹ cz nej kom pe ten cji s¹ dów po wsze chnych, zgo d nie z art. 2 usta wy
z dnia 17 li s to pa da 1964 ro ku Ko deks po stê po wa nia cy wil ne go (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze
zm.) (da lej: k.p.c.). Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za ró wno ro sz cze nia w³a œci cie li nie ru cho mo œci
jak i za rzu ty pod no szo ne przez przed siê bior ców prze sy ³o wych ma j¹ opar cie w prze pi sach 
pra wa ma te rial ne go tj. w prze pi sach k.c. oraz po si³ ko wo w prze pi sach omó wio nych wy ¿ -
ej ustaw. S¹ dy po wsze chne ba da j¹, czy w kon kret nych spra wach prze pi sy pra wa da j¹
pod sta wê do uw zglê dnie nia po wó dz twa w³a œci cie la nie ru cho mo œci, na któ rej po sa do -
wio no urz¹ dze nia prze sy ³o we. Pra wo moc ne orze cze nia wy da wa ne w te go ty pu spra wach
przez s¹ dy po wsze chne ko rzy sta j¹ z po wa gi rze czy os¹ dzo nej w za kre sie i na za sa dach
okreœ lo nych w k.p.c., a w szcze gól no œci w art. 366 k.p.c., z któ re go wy ni ka, ¿e wy rok pra -
wo moc ny ma po wa gê rze czy os¹ dzo nej tyl ko co do te go, co w zwi¹z ku z pod sta w¹ spo ru
sta no wi ³o przed miot roz strzyg niê cia, a po nad to tyl ko miê dzy ty mi sa my mi stro na mi.
Orze cze nia te nie ma j¹ i nie mo g¹ mieæ cha rak te ru pre ce den sów.

Wy ma ga pod kreœ le nia, ¿e pod sta wo wym za rzu tem pod no szo nym przez przed siê -
bior ców prze sy ³o wych w spo rach z w³a œci cie la mi nie ru cho mo œci jest za rzut za sie dze -
nia s³u ¿eb no œci grun to wej od po wia da j¹ cej s³u ¿eb no œci prze sy ³u. Za sie dze nie jest
in sty tu cj¹ pra wa cy wil ne go ma te rial ne go ure gu lo wa n¹ w art. 172 i n. k.c. Zgo d nie
z tre œci¹ art. 292 k.c. s³u ¿eb noœæ grun to wa mo ¿e byæ na by ta przez za sie dze nie tyl ko
w wy pad ku, gdy po le ga na ko rzy sta niu z trwa ³e go i wi do cz ne go urz¹ dze nia. Prze pi sy
o na by ciu w³a s no œci nie ru cho mo œci przez za sie dze nie sto su je siê od po wie d nio do za -

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 139



sie dze nia s³u ¿eb no œci grun to wej. Za sie dze nie sta no wi za tem spo sób na by cia w³a s no -
œci rze czy lub pra wa przez d³u go trwa ³y up ³yw cza su, w któ rym w³a œci ciel móg³
do cho dziæ wy da nia rze czy, ale te go nie uczy ni³. Ce lem za sie dze nia jest na da nie cha rak -
te ru pra wa za da wnio nym sta nom fak ty cz nym wy two rzo nym przez po zba wio ne ty tu ³u
pra w ne go d³u go let nie po sia da nie cu dzej rze czy. Sto so wnie do tre œci art. 175 k.c. do
bie gu za sie dze nia sto su je siê od po wie d nio prze pi sy o bie gu prze da wnie nia ro sz czeñ,
a za tem tak ¿e prze pi sy o za wie sze niu bie gu prze da wnie nia. Za wie sze nie bie gu ter mi nu
za sie dze nia po le ga na tym, ¿e bieg ter mi nu za sie dze nia nie roz po czy na siê, a roz po czê -
ty ule ga za wie sze niu tzn. nie bieg nie w cza sie trwa nia prze szko dy uza sa dnia j¹ cej za -
wie sze nie. Je d n¹ z prze s³a nek za wie sze nia jest si ³a wy ¿ sza (art. 121 pkt 4 k.c.).
Prze s³an ka ta za cho dzi wów czas, gdy z po wo du si ³y wy ¿ szej up ra wnio ny nie mo ¿e do -
cho dziæ swoich ro sz czeñ przed s¹ dem lub in nym or ga nem po wo ³a nym do roz poz na wa -
nia spraw da ne go ro dza ju. W orze cz ni ctwie S¹ du Naj wy ¿ sze go, co do za sa dy przy jmu je
siê, ¿e prze szko da unie mo¿ li wia j¹ ca roz po czê cie lub po wo du j¹ ca za wie sze nie bie gu za -
sie dze nia po win na mieæ cha rak ter obiek ty wny w tym zna cze niu, ¿e chwi l¹ jej po wsta -
nia i usta nia okreœ la j¹ obiek ty wne oko li cz no œci, nie za le¿ ne od za cho wa nia siê oso by,
któ r¹ prze szko da do tknê ³a. W szcze gól no œci nie ma zna cze nia dla oz na cze nia chwi li
usta nia prze szko dy czas, w któ rym oso ba ta pod jê ³a sto so wne dzia ³a nia; is tot ne jest to, 
kie dy po wsze chne od dzia ³y wa nie prze szko dy usta ³o i oso ba ta mog ³a pod j¹æ te dzia ³a -
nia. Oce na w tym przed mio cie mu si byæ po zo sta wio na s¹ do wi orze ka j¹ ce mu w kon -
kret nej spra wie. Ta kie usta le nie nie mo ¿e byæ je dnak do ko na ne wy ³¹ cz nie na
pod sta wie twier dzeñ oso by up ra wnio nej. Ko nie cz ne jest wy ka za nie (przez stro nê, któ ra 
siê na to po wo ³u je), ¿e w ów czes nych wa run kach ustro jo wych i w sta nie pra w nym
wów czas obo wi¹ zu j¹ cym sku te cz ne do cho dze nie ro sz cze nia nie by ³o mo¿ li we b¹dŸ ze
wzglê du na nie do stêp noœæ œrod ków pra w nych, któ re po zwo li ³y by pod wa ¿yæ wad li we
ak ty w³a dzy pub li cz nej, b¹dŸ ze wzglê du na to, ¿e po wsze chna prak ty ka sto so wa nia
obo wi¹ zu j¹ cych wów czas prze pi sów – obiek ty wnie bio r¹c – nie stwa rza ³a re al nych
szans uzy s ka nia ko rzy stne go dla up ra wnio ne go roz strzyg niê cia (por. uchwa³a pe³ ne go
sk³a du S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 26 paŸ dzier ni ka 2007 r. III CZP 30/07; po sta no wie nie 
S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 16 wrzeœ nia 2009 ro ku IICSK 169/09). S¹d Naj wy ¿ szy stoi
tak ¿e na sta no wis ku, ¿e zgo d nie z ogól n¹ za sa d¹ wy ra ¿o n¹ w art. 6 k.c., ciê ¿ar wy ka za -
nia si ³y wy ¿ szej unie mo¿ li wia j¹ cej do cho dze nie ro sz czeñ spo czy wa na w³a œci cie lu. Sko -
ro si ³a wy ¿ sza jest ro zu mia na obiek ty wnie, to nie wy star czy tyl ko wy ka za nie, ¿e
w od czu ciu w³a œci cie la by ³o to nie mo¿ li we. Nie wy star cza j¹ ce jest tak ¿e, po wo ³a nie siê
na za sa dy do œwiad cze nia ¿y cio we go, bez ja kiej kol wiek pró by wy jaœ nie nia czy sy tua cja
spo³eczno-polityczna przez ca ³y okres do 1989 ro ku wy klu cza ³a re al n¹ mo¿ li woœæ do -
cho dze nia ro sz czeñ (por. po sta no wie nie S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 16 sty cz nia 2009 ro -
ku V CSK 249/08). Zda niem Rzecz ni ka, s¹ dy po wsze chne bio r¹ pod roz wa gê mo¿ li woœæ
za wie sze nia bie gu ter mi nu za sie dze nia w sy tua cji, w któ rej z po wo du uwa run ko wañ
spo³eczno-politycznych (oce nia nych obiek ty wnie) w³a œci ciel nie ru cho mo œci nie móg³
do cho dziæ ro sz czeñ prze ciw ko przed siê bior cy prze sy ³o we mu.

Wa run kiem za sie dze nia s³u ¿eb no œci grun to wej od po wia da j¹ cej s³u ¿eb no œci prze -
sy ³u jest spe³ nie nie prze s³an ki ko rzy sta nia z trwa ³e go i wi do cz ne go urz¹ dze nia. Przy
czym, wa run kiem na by cia przez za sie dze nie jest to, aby trwa ³e i wi do cz ne urz¹ dze nie
zo sta ³o wy ko na ne przez po sia da cza s³u ¿eb no œci, a nie przez w³a œci cie la nie ru cho mo -
œci, z któ rej po sia dacz ko rzy sta w za kre sie s³u ¿eb no œci. Bieg ter mi nu za sie dze nia s³u -
¿eb no œci grun to wej roz po czy na siê od chwi li, gdy po sia dacz tej s³u ¿eb no œci przy st¹ pi³
do ko rzy sta nia z trwa ³e go i wi do cz ne go urz¹ dze nia (zob. uchwa ³a SN z 21.4.1967 r.,
III CZP 12/67, OSNC Nr 12/1967, poz. 212). Ko nie cz ne jest po nad to spe³ nie nie prze s³a -
nek wy stê pu j¹ cych przy za sie dze niu nie ru cho mo œci, czy li fakt sa mo is t ne go po sia da -
nia s³u ¿eb no œci i up ³yw 30 lat – w przy pad ku z³ej wia ry po sia da cza sa mo is t ne go,
i 20 lat – w przy pad ku je go do brej wia ry. Po sia da cza sa mo is t ne go mo¿ na uz naæ za znaj -
du j¹ ce go siê w do brej wie rze, je œ li by³ on przez ca ³y, wy ma ga ny do za sie dze nia, czas po -
sia da nia w b³ê dnym prze ko na niu o przy s³u gu j¹ cym pra wie, mi mo ¿e rze czy wi sty stan
pra w ny jest od mien ny – przy je dno czes nym uspra wied li wie niu b³ê dno œci te go prze ko -
na nia. Z³a wia ra po sia da cza wy stê pu je wów czas, gdy oso ba ma œwia do moœæ, ¿e nie
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przy s³u gu je jej pra wo al bo te¿ nie  ma tej œwia do mo œci, je dnak po win na j¹ mieæ, gdy by
po stê po wa ³a z na le ¿y t¹ sta ran no œci¹ i zgo d nie z za sa da mi wspó³ ¿y cia spo ³e cz ne go (por. 
wy rok SN z 14 kwiet nia 1956 r., III CR 810/55, OSN 1956, poz. 117). Orze ka j¹ cy w kon -
kret nej spra wie s¹d mo ¿e uz naæ do br¹ wia rê przed siê bior cy prze sy ³o we go np. wów -
czas, gdy urz¹ dze nie prze sy ³o we zo sta ³o po sa do wio ne na pod sta wie osta te cz nej de cyz ji 
ad mi ni stra cyj nej wy da nej w opar ciu o prze pi sy obo wi¹ zu j¹ ce w dniu przy st¹ pie nia do
ko rzy sta nia z trwa ³e go i wi do cz ne go urz¹ dze nia.

W prak ty ce orze cz ni czej s¹ dów po wsze chnych, czê sto zda rza siê tak ¿e, ¿e w³a œci cie le
nie ru cho mo œci wy stê pu j¹ prze ciw ko przed siê bior com prze sy ³o wym z ro sz cze niem o za -
p³a tê od szko do wa nia za bez u mo wne ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci. Ro sz cze nie to mo ¿e
byæ do cho dzo ne nie za le¿ nie od ro sz cze nia o usu niê cie urz¹ dzeñ prze sy ³o wych z nie ru -
cho mo œci. Za ko rzy sta nie z rze czy na le ¿y siê w³a œci cie lo wi wy na gro dze nie w ta kiej wy so -
ko œci, w ja kiej – w da nych oko li cz no œciach – móg³ by je uzy s kaæ, gdy by rzecz wy na j¹³ lub
wy dzier ¿a wi³ czy od da³ w od p³at ne u¿y wa nie na pod sta wie in ne go sto sun ku pra w ne go.
Wy na gro dze nie po win no byæ pro por cjo nal ne do stop nia in ge ren cji po sia da cza w treœæ
pra wa w³a s no œci, uw zglê dniaæ war toœæ nie ru cho mo œci i w ta kim kon tek œ cie oce niaæ
spo dzie wa ne ko rzy œci z u sz czup le nia pra wa w³a s no œci. Ro sz cze nie o wy na gro dze nie za
ko rzy sta nie z rze czy nie dzie li siê na œwiad cze nia okre so we, lecz jest na le¿ no œci¹ je dno -
ra zo w¹. Trze ba pod kreœ liæ, ¿e ro sz cze nie o wy na gro dze nie za bez u mo wne ko rzy sta nie
pod le ga prze da wnie niu sto so wnie do art. 118 i 229 k.c. Oz na cza to, ¿e ro sz cze nie przed a w-
nia siê, co do za sa dy z up ³y wem 10 lat, po cz¹w szy od dnia, w któ rym up ra wnio ny móg³
siê do ma gaæ za spo ko je nia, je dnak ¿e nie póŸ niej ni¿ w ci¹ gu ro ku od dnia zwro tu nie ru -
cho mo œci. Od szko do wa nie za bez u mo wne ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci (ko rzy sta nie ze
s³u ¿eb no œci grun to wej od po wia da j¹ cej s³u ¿eb no œci prze sy ³u) nie na le ¿y siê, je ¿e li przed -
siê bior ca prze sy ³o wy jest po sia da czem sa mo is t nym w do brej wie rze.

Od no sz¹c siê do su ge stii Pa na Se na to ra o ko nie cz no œci usta wo we go roz wi¹ za nia
pro ble mu ro sz czeñ w³a œci cie li nie ru cho mo œci prze ciw ko przed siê bior com prze sy ³o wym
in for mu jê, ¿e pro jekt usta wy o ko ry ta rzach prze sy ³o wych przy go to wa ny przez Mi ni stra
Go spo dar ki znaj du je siê obe c nie na eta pie kon sul ta cji miê dzy re sor to wych. Zda niem
Rzecz ni ka, na tym eta pie po stê po wa nia le gis la cyj ne go nie spo sób me ry to ry cz nie od nieœæ 
siê do pro jek to wa nych roz wi¹ zañ, po nie wa¿ nie mo¿ na prze wi dzieæ ja ka bê dzie osta te cz -
na treœæ pro jek tu usta wy, któ ry zo sta nie skie ro wa ny do Par la men tu. Mo¿ na je dy nie
wska zaæ, ¿e pro jek to wa ne prze pi sy wpro wa dza j¹ mo¿ li woœæ okreœ le nia ko ry ta rza prze -
sy ³o we go nie tyl ko dla pro jek to wa nych, ale tak ¿e ju¿ is t nie j¹ cych urz¹ dzeñ prze sy ³o -
wych. Prze pi sy te prze wi du j¹ usta no wie nie z mo cy pra wa s³u ¿eb no œci prze sy ³u na rzecz
przed siê bior cy prze sy ³o we go, dla któ re go wy da no de cyz jê o usta no wie niu ko ry ta rza
prze sy ³o we go oraz wpro wa dza j¹ zry cza³ to wa ne, ob li cza ne we d³ug okreœ lo ne go wzo ru od -
szko do - wa nia z ty tu ³u ob ci¹ ¿e nia nie ru cho mo œci s³u ¿eb no œci¹ prze sy ³u.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
RZECZ NI KA
PRAW OBY WA TEL SKICH
Sta ni s³aw Tro ciuk
Za stêp ca Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma rci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z tros k¹ o mie sz kañ ców mia sta W³oc ³aw ka zo bo wi¹ za ny je s -

tem do za bra nia g³o su w nie zwyk le is tot nej spra wie, ja k¹ jest bu do wa wa ³u
prze ciw po wo dzio we go w dziel ni cy po ³o ¿o nej wzd³u¿ rze ki Wis ³y. Za wiœ le to
ob szar za bu do wy je dno ro dzin nej po ³o ¿o ny na pra wym brze gu Wis ³y, na któ -
rym za mie sz ku je po nad 3000 osób. Od 2005 r. ta dziel ni ca jest no to ry cz nie
pod ta pia na z po wo du wy le wów Wis ³y. Naj bar dziej na ra ¿o ne na nie bez pie -
czeñ stwo s¹ uli ce znaj du j¹ ce siê na naj ni¿ szym po zio mie: Bur szty no wa, Bob -
ro wnic ka, Cy ster ska, Ma li no wa i Mo re lo wa.

Od kil ku lat w oko li cach mia sta trwa j¹ pra ce przy go to waw cze do bu do -
wy dru gie go stop nia na Wiœ le. To przed siêw ziê cie bê dzie bar dzo ko szto wne
i d³u go ter mi no we. W ocze ki wa niu na no w¹ ta mê w³oc ³a wia nie ¿y j¹ w oba wie
przed ko lej ny mi pod to pie nia mi. Czy w tej sy tua cji roz s¹ dniej szym przed -
siêw ziê ciem nie bê dzie wy bu do wa nie wa ³u prze ciw po wo dzio we go, któ ry za -
pe wni bez pie czeñ stwo mie sz kañ com te go te re nu do mo men tu po wsta nia
no wej ta my? Czy jest sens ka ¿ de go ro ku po no siæ ko sz ty zwi¹ za ne z za ku pem 
no wych wor ków i pias ku w zwi¹z ku z ewen tual nym i rze czy wi stym za gro ¿e -
niem, nie mó wi¹c o li cz nych od szko do wa niach dla osób za la nych? Bu do wa
wa ³u zlik wi du je nie tyl ko zbê d ne ry zy ko, ale tak ¿e zbê d ne ko sz ty.

Zgo d nie z dy rek ty w¹ nr 2007/60/WE oraz no we li za cj¹ usta wy – Pra wo
wo dne do 22 gru dnia 2011 r. mia³ zo staæ spo rz¹ dzo ny do ku ment pla ni sty cz -
ny wstêp nie oce nia j¹ cy ry zy ko po wo dzio we. W do ku men cie mia ³y zo staæ opi -
sa ne ob sza ry, na któ rych is t nie je zna cz¹ ce ry zy ko po wo dzi lub wy st¹ pie nie
zna cz¹ ce go ry zy ka po wo dzi jest praw do po dob ne (tzw. ob sza ry na ra ¿o ne na
nie bez pie czeñ stwo po wo dzi).

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, zwra cam siê z na stê pu j¹ cy mi za py ta nia mi.
1. Jak w wy mie nio nym do ku men cie pla ni sty cz nym pla su je siê W³oc ³a -

wek i je go dziel ni ca Za wiœ le?
2. Czy jest szan sa na wy bu do wa nie wa ³u prze ciw po wo dzio we go dla

mie sz kañ ców Za wiœ la?
Bê dê zo bo wi¹ za ny za otrzy ma nie ja kich kol wiek in for ma cji od no sz¹ cych

siê do po ru szo nej w oœ wiad cze niu kwe stii.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Per so na z dnia 14 mar ca

2012 r. znak: BPS/043-07-251/12 w spra wie bu do wy wa ³u prze ciw po wo dzio we go we
W³oc ³aw ku w dziel ni cy Za wiœ le up rzej mie in for mu jê, i¿ od po wiedŸ zo sta ³a przy go to wa -
na na pod sta wie in for ma cji przed sta wio nych przez Pre ze sa Kra jo we go Za rz¹ du Go spo -
dar ki Wo dnej.
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1. Jak w wy mie nio nym do ku men cie pla ni sty cz nym (wstêp na oce na ry zy ka po wo --
dzio we go) pla su je siê W³oc ³a wek i je go dziel ni ca Za wiœ le?

2. Czy jest szan sa na wy bu do wa nie wa ³u prze ciw po wo dzio we go dla mie sz kañ ców
Za wiœ la?

W zwi¹z ku z we jœciem w ¿y cie Dy rek ty wy 2007/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z dnia 23 paŸ dzier ni ka 2007 r. w spra wie oce ny ry zy ka po wo dzio we go i za -
rz¹ dza nia nim, Mi ni ster stwo Œro do wis ka po czy ni ³o nie zbê d ne kro ki w ce lu wdro ¿e nia
ww. dy rek ty wy, po wie rza j¹c Kra jo we mu Za rz¹ do wi Go spo dar ki Wo dnej op ra co wa nie
na stê pu j¹ cych do ku men tów pla ni sty cz nych, któ rych ce lem jest ogra ni cza nie po ten -
cjal nych strat po wo dzio wych:

· Wstêp na oce na ry zy ka po wo dzio we go (op ra co wa nie ukoñ czo ne)
· Ma py za gro ¿e nia po wo dzio we go i ma py ry zy ka po wo dzio we go (ter min op ra co wa nia 

– 22 gru dnia 2013 r.)
· Pla ny za rz¹ dza nia ry zy kiem po wo dzio wym (ter min op ra co wa nia – 22 gru dnia

2015 r.).
Wstêp na oce na ry zy ka po wo dzio we go oraz ma py za gro ¿e nia po wo dzio we go i ma py

ry zy ka po wo dzio we go s¹ przy go to wy wa ne przez In sty tut Me teo ro lo gii i Go spo dar ki Wo d- 
nej – Cen tra Mo de lo wa nia Po wo dzio we go w Gdy ni, Po zna niu, Kra ko wie i we Wroc ³a -
wiu, w ra mach pro jek tu „In for ma ty cz ny Sy s tem Os ³o ny Kra ju przed nad zwy czaj ny mi
za gro ¿e nia mi” – ISOK. Re a li za cjê pro jek tu pro wa dzi Kra jo wy Za rz¹d Go spo dar ki Wo d-
nej w kon sor cjum z In sty tu tem Me teo ro lo gii i Go spo dar ki Wo dnej (IMGW), G³ó wnym
Urzê dem Geo dez ji i Kar to gra fii (GUGiK), Rz¹ do wym Cen trum Bez pie czeñ stwa (RCB)
oraz In sty tu tem £¹ cz no œci. Pro jekt fi nan so wa ny jest w ra mach prio ry te tu 7 (Spo ³e -
czeñ stwo in for ma cyj ne – bu do wa elek tro ni cz nej ad mi ni stra cji) Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In no wa cyj na Go spo dar ka.

W gru dniu 2011 r. za koñ czo no op ra co wa nie wstêp nej oce ny ry zy ka po wo dzio we go,
bê d¹ cej pier wszym do ku men tem pla ni sty cz nym okreœ lo nym w Dy rek ty wie Po wo dzio -
wej. We wstêp nej oce nie ry zy ka po wo dzio we go czêœæ ob sza ru mia sta W³oc ³a wek, w tym 
frag ment dziel ni cy Za wiœ le, o któ rym mo wa w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra, zo sta³ zi -
den ty fi ko wa ny ja ko ob szar na ra ¿o ny na nie bez pie czeñ stwo po wo dzi od rze ki Wis ³y.

Dla ob sza rów na ra ¿o nych na nie bez pie czeñ stwo po wo dzi w na stê p nym eta pie
wdra ¿a nia Dy rek ty wy Po wo dzio wej zo sta n¹ op ra co wa ne do gru dnia 2013 r. ma py za -
gro ¿e nia po wo dzio we go i ma py ry zy ka po wo dzio we go. Ob sza ry przed sta wio ne na ma -
pach za gro ¿e nia po wo dzio we go, zgo d nie z usta w¹ Pra wo wo dne, bê d¹ uw zglê dnia ne
w do ku men tach z za kre su pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go: kon cep cji
prze strzen ne go za go spo da ro wa nia kra ju, pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
wo je wó dz twa, miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz w de cyz ji
o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go lub de cyz ji o wa run kach za bu do wy.
Je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go bê d¹ mia ³y 18 mie siê cy od da ty prze ka za nia map
za gro ¿e nia i map ry zy ka po wo dzio we go na wpro wa dze nie zmian w op ra co wy wa nych
przez sie bie do ku men tach. Od dnia prze ka za nia map sa mo rz¹ dom, wszy s t kie de cyz je
o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go oraz o wa run kach za bu do wy na ob -
sza rach wska za nych na ma pach, bê d¹ mu sia ³y uw zglê dniaæ za gro ¿e nie po wo dzio we.
Wpro wa dzo ne prze pi sy ma j¹ na ce lu ogra ni cze nie za bu do wy te re nów za le wo wych, któ -
ra w ci¹ gu osta t nich kil ku dzie siê ciu lat sta no wi naj po wa¿ niej szy pro b lem w ochro nie
przed po wo dzi¹ w Pol sce.

Do cza su op ra co wa nia map za gro ¿e nia po wo dzio we go w dal szym ci¹ gu za cho wu j¹
wa¿ noœæ stu dia ochro ny prze ciw po wo dzio wej spo rz¹ dzo ne przez dy rek to rów re gio nal -
nych za rz¹ dów go spo dar ki wo dnej.

Pla ny za rz¹ dza nia ry zy kiem po wo dzio wym bê d¹ obe jmo waæ wszy s t kie aspek ty za -
rz¹ dza nia ry zy kiem po wo dzio wym, w szcze gól no œci dzia ³a nia ukie run ko wa ne na za po -
bie ga nie, ochro nê i w³a œci we przy go to wa nie siê do po wo dzi, w tym pro gno zo wa nie
po wo dzi i sy s te my wczes ne go ostrze ga nia. Bê d¹ ró w nie¿ wska zy waæ dzia ³a nia na rzecz
zró wno wa ¿o ne go za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, sku te cz niej szej re ten cji wód oraz
kon tro lo wa ne go za le wa nia nie któ rych ob sza rów w przy pad ku wy st¹ pie nia po wo dzi.
Pla ny bê d¹ za wie raæ pro gra my dzia ³añ o cha rak te rze te chni cz nym oraz nie te chni cz -
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nym, pro wa dz¹ ce do zmniej sze nia oraz ogra ni cze nia strat i skut ków po wo dzi, jak ró w -
nie¿ pro po zy cje ka ta lo gu za ka zów, na ka zów i wszel kich ogra ni czeñ w za go spo da ro -
wa niu prze strzen nym na ob sza rach przed sta wio nych na ma pach za gro ¿e nia po wo -
dzio we go i ry zy ka po wo dzio we go po szcze gól nych zle wni re gio nów wo dnych.

Je d nym z ele men tów, wska za nych w pla nach za rz¹ dza nia ry zy kiem po wo dzio wym, 
bê d¹ pro po zy cje re a li za cji dzia ³añ te chni cz nych i nie te chni cz nych zmniej sza j¹ cych ry -
zy ko wy st¹ pie nia po wo dzi, a przez to ogra ni cza j¹ cych po ten cjal ne szko dy po wo dzio we.
Wy bór wa rian tu zmniej sza j¹ ce go ry zy ko po wo dzi po wi nien byæ wy ni kiem ana li zy mo¿ -
li wych do osi¹g niê cia ko rzy œci spo ³e cz nych i go spo dar czych przy uw zglê dnie niu nie -
zbê d nych ko sz tów fi nan so wych i œro do wis ko wych. Ewen tual ne wy ko na nie bu dow li
hyd ro te chni cz nych wp³y wa j¹ cych na spo sób prze pu sz cza nia wód po wo dzio wych po -
win no byæ oce nio ne pod k¹ tem mo¿ li we go ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia na te re ny po ³o -
¿o ne po ni ¿ej dziel ni cy Za wiœ le.

Wy ra ¿am prze ko na nie, i¿ przed sta wio ne wy jaœ nie nia sta no wi¹ wy czer pu j¹ c¹ od po -
wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Per so na.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Le sz ka Pie cho ty
oraz senatora An drze ja Mi sio³ ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z opi nia mi w³o da rzy gmin wspó³ rea li zu j¹ cych pro jek ty fi nan -

so wa ne z fun du szy Unii Eu ro pej skiej i po ja wia j¹ cy mi siê w tej spra wie pro -
ble ma mi w in ter pre ta cji prze pi sów pra wa po dat ko we go prag nie my zwró ciæ
siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu zmia nê
obe c nych prze pi sów oraz za jê cie je dno zna cz ne go sta no wis ka ce lem roz -
wi¹ za nia przed sta wio nej kwe stii.

Sa mo rz¹ dy, de cy du j¹c siê na wspó³ rea li za cjê pro jek tów, na pod sta wie
prze pi sów ustaw ustro jo wych (o sa mo rz¹ dzie gmin nym i po wia to wym) oraz
usta wy o fi nan sach pub li cz nych, któ rych za siêg te ry to rial ny obe jmu je kil ka
gmin, po wia tów lub wo je wództw, za wie ra j¹ umo wy o wspó³ pra cy, w któ rych
usta la j¹ wza jem ne re la cje i up ra wnie nia. Zgo d nie z przy jê t¹ prak ty k¹ je den
z par tne rów wy zna cza ny jest na li de ra pro jek tu, któ ry re pre zen tu je ich
wspól ne dzia ³a nia wo bec in sty tu cji roz dzie la j¹ cej fun du sze unij ne.

Wszy s t kie fak tu ry wy sta wia ne s¹ na li de ra pro jek tu, a par tne rzy par ty -
cy pu j¹ w ko sz tach, prze ka zu j¹c wk³ad w³a s ny w for mie do ta cji ce lo wej. Li der 
prze ka zu je par tne rom mie nie po wsta ³e lub za ku pio ne w wy ni ku re a li za cji
pro jek tu. Prze ka za nie pro du k tów par tne rom pro jek tu na stê pu je pro por cjo nal -
nie do ich za an ga ¿o wa nia fi nan so we go.

Efek ty po wsta ³e w wy ni ku pro jek tu nie s¹ w ¿a dnym za kre sie wy ko rzy -
sty wa ne do wy ko ny wa nia czyn no œci opo dat ko wa nych po dat kiem VAT. Zgo d-
 nie z za war t¹ umo w¹ o do fi nan so wa nie pro jek tu œrod ki z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go prze ka zy wa ne s¹ wy ³¹ cz nie na rzecz gmi ny li -
de ra pro jek tu. Par tne rzy nie otrzy mu j¹ ¿a dnych p³at no œci.

W zwi¹z ku z tym sa mo rz¹ dy zwra ca j¹ siê czê sto do or ga nów po dat ko -
wych o wy da nie in dy wi dual nych in ter pre ta cji, miê dzy in ny mi za da j¹c py ta -
nie, czy gmi na ma mo¿ li woœæ ob ni ¿e nia na le¿ ne go po dat ku o kwo tê po dat ku
na li czo ne go w zwi¹z ku z re a li za cj¹ pro jek tów wspó³ fi nan so wa nych przez
Uniê Eu ro pej sk¹.

Or gan po dat ko wy przy jmu je, ¿e po da tek na li czo ny w czê œci przy pa da -
j¹ cej na efek ty rze czo we przy na le¿ ne par tne rom pod le ga od li cze niu w zwi¹z -
ku z tym, ¿e przy po dzia le tych efek tów po miê dzy par tne rów wy stê pu je
od p³at na do sta wa do ko ny wa na przez li de ra na rzecz tych ¿e par tne rów. Ta -
kie sta no wis ko po wo du je, ¿e par tne rzy nie otrzy mu j¹ do fi nan so wa nia
w pe³ nej, za pla no wa nej wy so ko œci, o ja k¹ sk³a da li wnios ki, a w nie któ rych
wy pad kach utrud nia to lub unie mo¿ li wia wspó³ pra cê miê dzy sa mo rz¹ da mi.

Przed mio to wa kwe stia po ru sza na by ³a w ga ze cie „Rzecz po spo li ta”
z dnia 12 sty cz nia 2012 r., w ar ty ku le „Sa mo rz¹ dy ko rzy sta j¹ ce z unij nych
do ta cji ma j¹ k³o po ty z VAT”.

Ma j¹c te kwe stie na uwa dze, wno si my jak na wstê pie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Le szek Pie cho ta
An drzej Mi sio ³ek
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Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r. Nr BPS/043-

-07-252/12 oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Le sz ka Pie cho tê oraz se na to ra
An drze ja Mi sio³ ka w spra wie opo dat ko wa nia po dat kiem od to wa rów i us ³ug wspól nych
in i cja tyw po de jmo wa nych przez sa mo rz¹ dy fi nan so wa nych ze œrod ków po cho dz¹ cych
z bu d¿e tu Unii Eu ro pej skiej, prag nê up rzej mie przed sta wiæ na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Ana li zu j¹c obo wi¹ zu j¹ cy stan pra w ny w kon tek œ cie za pre zen to wa ne go w oœ wiad -
cze niu za ga dnie nia na le ¿y przede wszy s t kim wska zaæ na unor mo wa nia przy jê te
w usta wie z dnia 11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i us ³ug (Dz. U. Nr 177,
poz. 1054, z póŸn. zm.) de fi niu j¹ ce za kres po jê cio wy przed mio tu opo dat ko wa nia oraz
pod mio tów, któ re s¹ uz na wa ne za po dat ni ków.

Zgo d nie z tre œci¹ art. 5 usta wy opo dat ko wa niu po dat kiem od to wa rów i us ³ug pod -
le ga j¹ m.in. od p³at na do sta wa to wa rów i od p³at ne œwiad cze nie us ³ug na te ry to rium
kra ju, przy czym do sta wa to wa rów zo sta ³a zde fi nio wa na ja ko prze nie sie nie pra wa do
roz po rz¹ dza nia to wa ra mi jak w³a œci ciel (art. 7 ust. 1 usta wy), na to miast œwiad cze nie
us ³ug ja ko ka ¿ de œwiad cze nie na rzecz oso by fi zy cz nej, oso by pra w nej lub je dno stki or -
ga ni za cyj nej nie ma j¹ cej oso bo wo œci pra w nej, któ re nie sta no wi do sta wy to wa rów
(art. 8 ust. 1 ww. usta wy).

Czyn no œci te pod le ga j¹ opo dat ko wa niu po dat kiem od to wa rów i us ³ug pod wa run -
kiem, ¿e s¹ wy ko ny wa ne przez po dat ni ków te go po dat ku. Zgo d nie z art. 15 ust. 1 usta -
wy po dat ni ka mi s¹ oso by pra w ne, je dno stki or ga ni za cyj ne nie ma j¹ ce oso bo wo œci
pra w nej oraz oso by fi zy cz ne, wy ko nu j¹ ce sa mo dziel nie dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, bez
wzglê du na cel lub re zul tat ta kiej dzia ³al no œci. Dzia ³al noœæ go spo dar cza, w myœl ust. 2
te go ar ty ku ³u obe jmu je wszel k¹ dzia ³al noœæ pro du cen tów, han dlow ców lub us ³u go -
daw ców, w tym pod mio tów po zy s ku j¹ cych za so by na tu ral ne oraz rol ni ków, a tak ¿e
dzia ³al noœæ osób wy ko nu j¹ cych wol ne za wo dy, ró w nie¿ wów czas, gdy czyn noœæ zo sta ³a 
wy ko na na je dno ra zo wo w oko li cz no œciach wska zu j¹ cych na za miar wy ko ny wa nia
czyn no œci w spo sób czê sto tli wy. Dzia ³al noœæ go spo dar cza obe jmu je ró w nie¿ czyn no œci
po le ga j¹ ce na wy ko rzy sty wa niu to wa rów lub war to œci nie ma te rial nych i pra w nych
w spo sób ci¹g ³y dla ce lów za rob ko wych.

Pro ble ma ty ka po ru szo na przez Pa nów Se na to rów do ty czy sy tua cji, w któ rej sa mo -
rz¹ dy za wie ra j¹ umo wy o wspó³ pra cy w ce lu re a li za cji wspól nych przed siêw ziêæ re a li -
zo wa nych ze œrod ków po cho dz¹ cych z bu d¿e tu Unii Eu ro pej skiej.

W umo wach tych, okreœ la j¹ cych wza jem ne re la cje przy jmu je siê, ¿e je den z re a li za -
to rów wy zna cza ny jest na li de ra pro jek tu a par tne rzy par ty cy pu j¹ w ko sz tach prze ka -
zu j¹c li de ro wi œrod ki na je go re a li za cjê w for mie do ta cji ce lo wej. Li der prze ka zu je
par tne rom mie nie po wsta ³e lub za ku pio ne w wy ni ku re a li za cji pro jek tu, dzia ³a za tem
w imie niu w³a s nym lecz na ra chu nek nie tyl ko swój ale i par tne rów pro jek tu.

Wstêp na ana li za pro ble mu pro wa dzi do wnios ku, i¿ z uwa gi na mo¿ li woœæ ró¿ no ro d-
ne go kwa li fi ko wa nia praw i obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z te go ro dza ju umów, kwe stie te
mu sz¹ byæ ana li zo wa ne z uw zglê dnie niem wszy s t kich oko li cz no œci wy stê pu j¹ cych
w da nej spra wie. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e czyn no œci prze ka za nia to wa rów i us ³ug na -
by tych i wy two rzo nych w ra mach pro jek tów par tne rom mo g¹ spe³ niaæ kry te ria kwa li fi -
ku j¹ ce je do ka te go rii czyn no œci opo dat ko wa nych po dat kiem od to wa rów i us ³ug, ma j¹
bo wiem cha rak ter od sprze da ¿y, za któ r¹ li der otrzy mu je wy na gro dze nie w po sta ci do -
ta cji ce lo wej. Zgo d nie ze sta no wis kiem pre zen to wa nym w in ter pre ta cjach in dy wi dual -
nych po da tek na li czo ny w czê œci przy pa da j¹ cej na efek ty rze czo we przy na le¿ ne
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par tne rom pod le ga za tem od li cze niu. Sta no wis ko to znaj du je po twier dze nie w wy ro ku
Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 29 wrzeœ nia 2011 r. sygn. akt. I FSK 1609/10.

Od no sz¹c siê do kwe stii de fi ni cji po jê cia po dat ni ka na grun cie prze pi sów usta wy
o po dat ku od to wa rów i us ³ug za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ w oma wia nym przy pad ku po dat ni -
ka mi s¹ od rêb nie wszy s t kie je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go bê d¹ ce stro na mi
umo wy pod jê tej w ce lu re a li za cji wspól nej ini cja ty wy. W wy ni ku tych umów ka ¿ dy
z ucze stni ków za cho wu je swo j¹ sa mo dziel noœæ i nie po wsta je od rêb ny, sa mo dziel ny
pod miot praw i obo wi¹z ków.

W tej sy tua cji, ze wzglê du na nie po sia da nie przez gru pê je dno stek sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go zdol no œci do czyn no œci pra w nych w ob ro cie pra w nym mo g¹ one wy stê po waæ 
wy ³¹ cz nie od rêb nie i w od nie sie niu do nich win ny byæ sto so wa ne prze pi sy, na pod sta -
wie któ rych po wsta je m.in. obo wi¹ zek po dat ko wy w po dat ku od to wa rów i us ³ug.

Wra ca j¹c na tym tle do w¹t pli wo œci od noœ nie do pra wid ³o wo œci roz strzyg niêæ or ga -
nów po dat ko wych w oma wia nym za kre sie na le ¿y wstêp nie za u wa ¿yæ, i¿ sko ro li der
dzia ³a w imie niu w³a s nym lecz na ra chu nek za ró wno swój jak i par tne rów pro jek tu, to
czyn noœæ od p³at ne go prze ka za nia to wa rów i us ³ug na by tych i wy two rzo nych w ra mach
pro jek tu par tne rom by ³o by czyn no œci¹ pod le ga j¹ c¹ opo dat ko wa niu.

Je dno czeœ nie uw zglê dnia j¹c szcze gól ny cha rak ter przed siêw ziêæ bê d¹ cych przed -
mio tem in i cja tyw sa mo rz¹ do wych i ich zna cze nie dla spo ³e cz no œci lo kal nej, jak ró w -
nie¿ do strze ga j¹c za an ga ¿o wa nie Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w spra wê, prag nê
up rzej mie po in for mo waæ, i¿ po ru szo na w ni niej szym oœ wiad cze niu pro ble ma ty ka znaj -
du je siê w ob sza rze szcze gól ne go za in te re so wa nia re sor tu fi nan sów, ró w nie¿ z uwa gi
na nie w pe³ ni je dno li te sta no wis ko s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w tym za kre sie. Prag nê
za pe wniæ, i¿ kwe stia opo dat ko wa nia czyn no œci prze ka za nia przez li de ra pro jek tu efek -
tów rze czo wych re a li zo wa ne go przed siêw ziê cia par tne rom zo sta nie pod da na do g³êb nej
ana li zie w ce lu wy pra co wa nia osta te cz ne go sta no wis ka w tej spra wie, z uw zglê dnie -
niem za pa da j¹ cych w tym ob sza rze roz strzyg niêæ s¹ do woad mi ni stra cyj nych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Pre is sa

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ni niej szym oœ wiad cze niem prag nê zwró ciæ uwa gê na pro b lem nie w³a œci -

wych ure gu lo wañ obo wi¹ zu j¹ cych w mo men cie roz po czê cia dzia ³al no œci le cz -
ni czej.

Czy do nie sie nia pra so we („Ga ze ta Wy bor cza” z 12.03.2012) o zmia nach
s¹ pra w dzi we?

Pro szê o wpro wa dze nie ra cjo nal nych zmian up ra wnia j¹ cych do uru cho -
mie nia pla có wek me dy cz nych – po trzeb nych, bê d¹ cych na wy so kim po zio mie 
me dy cz nym, for mal nym, ar chi tek to ni cz nym.

Za ³¹ czam skie ro wa ne do Pa na Mi ni stra za moim po œre dni ctwem przez
Me ri tum Cen trum Me dy cz ne pis mo wraz z do ku men ta cj¹ zdjê cio w¹.

Z wy ra za mi sza cun ku
S³a wo mir Pre iss

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.03

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na S³a wo mi ra Pre is sa – Se na to ra RP, prze ka za ne

przy piœ mie znak BPS/043-07-253/12, do ty cz¹ ce ubez pie cze nia z ty tu ³u zda rzeñ me -
dy cz nych up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ sze go sta no wis ka.

Zgo d nie z art. 25 ust. 1 usta wy z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póŸn. zm.) pod miot le cz ni czy wi nien po sia daæ 2 umo wy ubez -
pie cze nia:

1) od po wie dzial no œci cy wil nej obe jmu je szko dy bê d¹ ce na stêp stwem udzie la nia
œwiad czeñ zdro wot nych al bo nie zgo d ne go z pra wem za nie cha nia udzie la nia
œwiad czeñ zdro wot nych;

2) z ty tu ³u zda rzeñ me dy cz nych okreœ lo nych w prze pi sach o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta obe jmu je zda rze nia me dy cz ne w ro zu mie niu tej usta --
wy, któ re mia ³y miej sce w okre sie ochro ny ubez pie cze nio wej.

Obo wi¹ zek po sia da nia umo wy ubez pie cze nia z ty tu ³u zda rzeñ me dy cz nych okreœ -
lo nych w prze pi sach o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, któ ra obe jmu je
zda rze nia me dy cz ne w ro zu mie niu tej usta wy, któ re mia ³y miej sce w okre sie ochro ny
ubez pie cze nio wej jest wa run kiem pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz ni czej wy ³¹ cz nie
w przy pad ku pod mio tu le cz ni cze go pro wa dz¹ ce go szpi tal.

Zgo d nie z art. 212 ust. 1 usta wy z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej
(D. U. Nr 112, poz. 654 z póŸn. zm.) wa ru nek po sia da nia umo wy ubez pie cze nia z ty tu ³u 
zda rzeñ me dy cz nych obo wi¹ zu je od dnia 1 sty cz nia 2012 r. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym or -
gan re je stro wy mo ¿e we ry fi ko waæ je go spe³ nie nie. Pod mio ty, któ re roz po czy na j¹ dzia -
³al noœæ i ubie ga j¹ siê o wpis do re je stru pod mio tów wy ko nu j¹ cych dzia ³al noœæ
le cz ni cz¹ win ny ta k¹ umo wê za wrzeæ. Zgo d nie z art. 25 ust. 2 usta wy obo wi¹ zek ubez -
pie cze nia po wsta je naj póŸ niej w dniu po prze dza j¹ cym dzieñ roz po czê cia wy ko ny wa nia
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dzia ³al no œci le cz ni czej, a dzia ³al noœæ le cz ni cz¹ mo¿ na roz po cz¹æ po uzy s ka niu wpi su
do re je stru. Art. 104 ust. 1 sta no wi, ¿e or gan pro wa dz¹ cy re jestr jest obo wi¹ za ny do ko -
naæ wpi su do re je stru oraz wy daæ za œwiad cze nie o tym wpi sie w ter mi nie 30 dni od
dnia wp³y wu wnios ku o wpis do re je stru wraz z oœ wiad cze niem. Je ¿e li w³a œci wy or gan
nie do ko na wpi su w po wy ¿ szym ter mi nie, a od dnia wp³y wu wnios ku do te go or ga nu
up ³y nê ³o 40 dni, wnios ko daw ca mo ¿e roz po cz¹æ dzia ³al noœæ po up rze d nim za wia do -
mie niu o tym na piœ mie or ga nu, któ ry nie do ko na³ wpi su. Kie ro wni cy tych pod mio tów,
jak i kie ro wni cy pod mio tów dzia ³a j¹ cych i za re je stro wa nych przed 1 sty cz nia 2012 r.,
zgo d nie z art. 25 ust. 3 nie zw³o cz nie, nie póŸ niej ni¿ w ter mi nie 7 dni od za war cia umo -
wy wi nni prze ka zaæ or ga no wi pro wa dz¹ ce mu re jestr, do ku men ty ubez pie cze nia po -
twier dza j¹ ce za war cie umo wy ubez pie cze nia wy sta wio ne przez ubez pie czy cie la.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ zo sta³ przy go to wa ny pro jekt za ³o ¿eñ do usta wy o zmia -
nie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ ry prze wi du je ode jœcie od ob li ga to ryj no œci
w za kre sie ubez pie cze nia z ty tu ³u zda rzeñ me dy cz nych. By³ on przed mio tem prac Ko -
mi te tu Ra dy Mi ni strów w dniu 15 mar ca br. Je dnak za war te w nim pro po zy cje nie sta -
no wi¹ obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa, a za tem przed sta wio ne po wy ¿ ej obo wi¹z ki szpi ta li
po zo sta j¹ ak tu al ne. Mi n i s ter Zdro wia nie po sia da mo¿ li wo œci „zwol nie nia” z ich wy -
pe³ nie nia.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Alek san der Sop liñ ski
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Sa ga tow skiej

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej To ma sza Sie mo nia ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
21 sier pnia 2011 r. up ³y n¹³ ter min wy zna czo ny kra jom UE, w tym Pol sce,

na im ple men ta cjê opub li ko wa nej dwa la ta te mu dy rek ty wy 2009/81/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 13 lip ca 2009 r. w spra wie koor dy no wa -
nia pro ce dur udzie la nia za mó wieñ na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i us ³u gi
przez in sty tu cje lub pod mio ty za ma wia j¹ ce w dzie dzi nach ob ron no œci i bez -
pie czeñ stwa.

Dy rek ty wa ob ron na nie sie za so b¹ wie le za gro ¿eñ dla na sze go ro dzi me -
go prze mys ³u zbro je nio we go, któ ry, w myœl no wych prze pi sów unij nych, bê -
dzie mu sia³ kon ku ro waæ z wiel ki mi eu ro pej ski mi kon cer na mi zbro je nio wy mi.

Na sze za k³a dy zbro je nio we nie ste ty nie s¹ przy go to wa ne do wal ki z za -
gra ni cz ny mi przed siê bior stwa mi o za mó wie nia z Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro -
do wej. Bez w¹t pie nia za mó wie nia Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej na
po zio mie 5,5 mi liar da PLN ro cz nie bê d¹ w za kre sie za in te re so wa nia za gra -
ni cz nych przed siê biorstw zbro je nio wych, któ re w ot war tym prze tar gu bê d¹
w sta nie za pro po no waæ lep sz¹ ofer tê ce no w¹. W kon sek wen cji brak od po -
wie d nich za bez pie czeñ in te re sów ro dzi me go prze mys ³u zbro je nio we go w pol -
skim sy s te mie pra w nym mo ¿e do pro wa dziæ do po wol ne go upad ku sek to ra
ob ron ne go w Pol sce.

W zwi¹z ku z tym bar dzo pro szê o przed sta wie nie szcze gó ³o wej in for ma cji 
na te mat prac w Mi ni ster stwie Ob ro ny Na ro do wej nad no we li za cj¹ prze pi sów 
do ty cz¹ cych za mó wieñ pub li cz nych w dzie dzi nach ob ron no œci i bez pie czeñ -
stwa wy ni ka j¹ cych z ko nie cz no œci im ple men ta cji dy rek ty wy 2009/81/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 13 lip ca 2009 r.

Pro szê o przed sta wie nie pro po zy cji usta wo wych, któ re bê d¹ chro niæ pol -
ski prze mys³ zbro je nio wy przed za gro ¿e nia mi wy ni ka j¹ cy mi z im ple men ta cji
dy rek ty wy zbro je nio wej.

Ja ni na Sa ga tow ska

Stanowisko

War sza wa, 2012.04.19

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku ze skie ro wa nym do Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej oœ wiad cze niem z³o ¿o -

nym przez Pa ni¹ Se n a tor Ja ni nê Sa ga tow sk¹ pod czas 7. po sie dze nia Se na tu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej w dniu 14 mar ca br. do ty cz¹ ce in for ma cji na te mat pro wa dzo nych
w Mi ni ster stwie Ob ro ny Na ro do wej prac nad no we li za cj¹ prze pi sów w za kre sie za mó -
wieñ pub li cz nych w dzie dzi nach ob ron no œci i bez pie czeñ stwa, wy ni ka j¹ cych z ko nie cz -
no œci im ple men ta cji dy rek ty wy 2009/81/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia
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13 lip ca 2009 r. (BPS/043-07-254/12) – ze wzglê du na ko nie cz noœæ uzy s ka nia do dat -
ko wych in for ma cji – zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o pro lon ga tê ter mi nu udzie le nia
od po wie dzi.

Z po wa ¿a niem

z up. Czes ³aw Mro czek
Se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.23

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se n a tor Ja ni nê Sa ga tow sk¹

pod czas 7. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 14 mar ca br. do ty -
cz¹ ce in for ma cji na te mat pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Ob ro ny Na ro do wej prac nad
no we li za cj¹ prze pi sów w za kre sie za mó wieñ pub li cz nych w dzie dzi nach ob ron no œci
i bez pie czeñ stwa, wy ni ka j¹ cych z ko nie cz no œci im ple men ta cji dy rek ty wy 2009/81/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 13 lip ca 2009 r. (BPS/043-07-254/12),
up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Re sort ob ro ny na ro do wej w trak cie prac nad im ple men ta cj¹ dy rek ty wy Par la men tu 
Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/81/WE z dnia 13 lip ca 2009 r. w spra wie ko or dy na cji pro -
ce dur udzie la nia nie któ rych za mó wieñ na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i us ³u gi przez in -
sty tu cje lub pod mio ty za ma wia j¹ ce w dzie dzi nach ob ron no œci i bez pie czeñ stwa
i zmie nia j¹ ca dy rek ty wy 2004/17/WE i 2004/18/WE – tzw. dy rek ty wa ob ron na
(Dz. Urz. UE L 216 z dnia 20 sier pnia 2009 r.) syg na li zo wa³ mo¿ li we ne ga ty wne dla pol -
skie go prze mys ³u ob ron ne go skut ki jej wdro ¿e nia.

Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej na pod sta wie przed sta wio ne go przez Urz¹d Za mó -
wieñ Pub li cz nych pro jek tu za ³o ¿eñ do usta wy zmie nia j¹ cej usta wê z dnia 29 sty cz nia
2004 r. – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), do ko -
na ³o oce ny skut ków we jœcia w ¿y cie po sta no wieñ dy rek ty wy na sy tua cjê kra jo we go
prze mys ³u ob ron ne go. Wy ni ki prze pro wa dzo nej ana li zy w po sta ci In for ma cji o wp³y wie
pro jek to wa nych za ³o ¿eñ pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy Pra wo za mó wieñ pub li cz -
nych na sy tua cjê prze mys ³o we go sek to ra ob ron ne go w Pol sce, zo sta ³y prze ka za ne do
Urzê du Za mó wieñ Pub li cz nych w ce lu jej uw zglê dnie nia w dal szych pra cach nad no -
we li za cj¹.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go re sort ob ro ny na ro do wej pod j¹³ dzia ³a nia, w szcze gól no -
œci na eta pie uz ga dnia nia wska za ne go pro jek tu usta wy, zmie rza j¹ ce do z³a go dze nia
ne ga ty wnych skut ków im ple men ta cji dy rek ty wy dla pol skie go prze mys ³u ob ron ne go
w ob sza rach zi den ty fi ko wa nych w In for ma cji.

Pod jê te dzia ³a nia za pe wni ³y:
1) wpro wa dze nie usta wo wej de le ga cji upo wa¿ nia j¹ cej Ra dê Mi ni strów do wy da nia

roz po rz¹ dze nia w spra wie try bu po stê po wa nia w za kre sie oce ny wy stê po wa nia
pod sta wo we go in te re su bez pie czeñ stwa pañ stwa; co umo¿ li wia po wo ³a nie siê na
art. 346 Trak ta tu o Fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
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poz. 864/2 ze zm.) i tym sa mym da je mo¿ li woœæ od st¹ pie nia od za sad okreœ lo nych
w usta wie – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych;

2) wy ³¹ cze nie ze sto so wa nia za sad im ple men to wa nej dy rek ty wy ob ron nej w od nie --
sie niu do za mó wieñ po ni ¿ej pro gów unij nych i tym sa mym ure gu lo wa nie kwe stii
za mó wieñ w opar ciu o we wnê trz ne prze pi sy za ma wia j¹ ce go, co – w oce nie re sor tu
ob ro ny na ro do wej – przy czy ni siê do u³at wie nia pol skim wy ko naw com ubie ga nia
siê o za mó wie nia;

3) mo¿ li woœæ za li cz ko wa nia za mó wieñ udzie la nych przez re sort ob ro ny na ro do wej,
co w zna cz¹ cy spo sób za pe wni do stêp spó ³kom pol skie go prze mys ³u ob ron ne go
do za mó wieñ i je dno czeœ nie ob ni ¿y ko sz ty ich re a li za cji przez wy e li mi no wa nie ko-
nie cz no œci za ci¹ ga nia przez wy ko naw ców dro gich kre dy tów ko mer cyj nych.

Wy ni ki po wy ¿ szych dzia ³añ zo sta ³y ujê te w pro po zy cjach usta wo wych, któ re uzy s -
ka ³y ak cep ta cjê Ko mi te tu Sta ³e go Ra dy Mi ni strów i zo sta ³y uw zglê dnio ne w pro jek cie
usta wy zmie nia j¹ cej usta wê – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych. Pro jekt usta wy pro ce do -
wa ny jest zgo d nie z uchwa ³¹ Nr 49 Ra dy Mi ni strów z dnia 19 mar ca 2002 r. – Re gu la -
min pra cy Ra dy Mi ni strów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.) i znaj du je siê na koñ co wym
eta pie prac rz¹ do wych, przed prze ka za niem do Se jmu Rze czy po spo li tej Pol skiej.

W od nie sie niu do pro jek tu roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie try bu po stê -
po wa nia w za kre sie oce ny wy stê po wa nia pod sta wo we go in te re su bez pie czeñ stwa pañ -
stwa, sta no wi¹ ce go re a li za cjê usta wo wej de le ga cji za war tej we wspo mnia nym
pro jek cie usta wy, up rzej mie in for mu jê, ¿e znaj du je siê on w uz go dnie niach we wn¹trz -
re sor to wych.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza ³ek za wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem

z up. Czes ³aw Mro czek
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nia se n a tor Ja ni ny Sa ga tow skiej

skie ro wa ne do g³ó wne go in spek to ra sa ni tar ne go Prze mys ³a wa Bi liñ skie go

Sza no wny Pa nie In spek to rze!
W pla nach Pod kar pac kie go Pañ stwo we go Wo je wó dz kie go In spek to ra Sa -

ni tar ne go w Rze szo wie jest wdro ¿e nie pla nu re struk tu ry za cji pod leg ³ej mu
struk tu ry po wia to wych sta cji sanitarno-epidemiologicznych. Bê dzie to skut -
ko wa ³o lik wi da cj¹ je de na stu sta cji w wo je wó dz twie pod kar pac kim, w tym
Po wia to wej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nis ku.

De cyz ja o re struk tu ry za cji, któ rej efek tem bê dzie lik wi da cja Po wia to wej
Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nis ku, zo sta ³a pod jê ta bez ¿a dnych uz go d- 
nieñ z sa mo rz¹ da mi po wia tu ni ¿añ skie go oraz bez uzy s ka nia opi nii dzia ³a -
j¹ cych przy sta cjach po wia to wych zwi¹z ków za wo do wych i przed sta wi cie li
za ³óg. Ta ka for ma po de jmo wa nia tak wa¿ nych dla sa mo rz¹ dow ców oraz spo -
³e cz no œci lo kal nych de cyz ji jest nie zro zu mia ³a i bu dzi zde cy do wa ny sprze ciw.

W³a œci woœæ miej sco wa sta cji w Nis ku obe jmu je sie dem gmin za mie sz ka -
³ych przez oko ³o szeœæ dzie si¹t osiem ty siê cy mie sz kañ ców. Lik wi da cja sta cji
za k³ó ci ci¹g ³oœæ re a li za cji za dañ i wspó³ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi dzia ³a -
j¹ cy mi na te re nie po wia tu ni ¿añ skie go oraz bê dzie sta no wiæ re al ne za gro ¿e -
nie dla mie sz kañ ców po wia tu w za kre sie zdro wia pub li cz ne go miê dzy in ny mi 
po przez wy d³u ¿e nie cza su re a go wa nia s³u¿b sa ni tar nych.

Sta cja jest do b rze zor ga ni zo wa na, pra wid ³o wo re a li zu je swo je za da nia,
jest wy po sa ¿o na w œrod ki trans por tu i w od po wie d ni¹ ba zê sprzêtowo-
-komputerow¹. Ma ³a ob sa da kad ro wa w pe³ ni re a li zu je co raz wiê k szy za kres 
obo wi¹z ków. Za da nia wy ko ny wa ne s¹ we wdro ¿o nym i do sko na lo nym sy s -
te mie ja ko œci we d³ug nor my PN-EN ISOIIEC 1729, co gwa ran tu je rze tel ne
i sku te cz ne wy ko na nie po wie rzo nych za dañ. Bu dy nek za jmo wa ny przez sta -
cjê nie wy ma ga do dat ko wych na k³a dów fi nan so wych na re mont i jest sto -
sun ko wo nie dro gi w utrzy ma niu i eks ploa ta cji.

Wzglê dy na tu ry eko no mi cz nej nie mo g¹ byæ g³ó wnym kry te rium de cy du -
j¹ cym o lik wi da cji sta cji. Po re struk tu ry za cji sta cje po wia to we bê d¹ mia ³y
zna cz nie szer szy ni¿ do tych czas ob szar swo jej dzia ³al no œci, co w efek cie mo -
¿e wy d³u ¿yæ czas re a go wa nia s³u¿b sa ni tar nych na wy stê pu j¹ ce w te re nie
za gro ¿e nia.

Lik wi da cja Po wia to wej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nis ku, któ -
ra jest je d n¹ z naj wa¿ niej szych in sty tu cji pañ stwo wych fun kcjo nu j¹ cych
w po wie cie, nie le ¿y w in te re sie mie sz kañ ców po wia tu ni ¿añ skie go. Pla no wa -
na lik wi da cja pla ców ki w zna cz nym stop niu zwiê k szy bez ro bo cie w po wie cie
ni ¿añ skim, któ re i tak jest naj wy ¿ sze na ca ³ym Pod kar pa ciu. Efek tem pla no -
wa nej re struk tu ry za cji bê dzie ogra ni cze nie mie sz kañ com po wia tu ni ¿añ skie -
go re al nej mo¿ li wo œci re a li za cji kon sty tu cyj nej za sa dy do stê pu oby wa te la do
s³u¿b ad mi ni stra cji pañ stwo wej i sa mo rz¹ do wej, dla te go za mys³ lik wi da cji
spo ty ka siê z bar dzo ne ga ty wn¹ oce n¹ spo ³e cz no œci po wia tu ni ¿añ skie go.

Ja ko se n a tor zie mi ni ¿añ skiej, bio r¹c pod uwa gê ar gu men ty sa mo -
rz¹ dow ców oraz mie sz kañ ców po wia tu ni ¿añ skie go, sta now czo pro te stu jê
prze ciw ko pla no wa nej lik wi da cji Po wia to wej Sta cji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Nis ku i ape lu jê o po zo sta wie nie jej w do tych cza so wej for mie.

Sza no wny Pa nie In spek to rze!
W ra mach pla no wa nej re struk tu ry za cji po wia to wych sta cji sanitarno-

-epidemiologicznych na te re nie wo je wó dz twa pod kar pac kie go za k³a da siê
lik wi da cjê Po wia to wej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tar no brze gu. Po
za poz na niu siê z ar gu men ta mi w³adz sa mo rz¹ do wych Tar no brze ga je dno -
zna cz nie po pie ram ich apel o po zo sta wie nie Po wia to wej Sta cji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Tar no brze gu w do tych cza so wej struk tu rze fun kcjo no -
wa nia In spek cji Sa ni tar nej.

Dzia ³a nia po wia to we go in spek to ra w Tar no brze gu obe jmu j¹ zna cz ny ob -
szar, to jest 606 km2, z li cz b¹ mie sz kañ ców wy no sz¹ c¹ oko ³o 103 ty siê cy
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oraz z bez po œre dnio nad zo ro wa ny mi je dno stka mi w li cz bie oko ³o 2 ty siê cy na 
te re nie gmin: Tar no brzeg, No wa Dê ba, Ba ra nów San do mier ski, Go rzy ce, Grê -
bów. Lik wi da cja po wia to wej sta cji w Tar no brze gu mo ¿e po zo sta wiæ tak roz -
leg ³y te ren bez na le ¿y te go za bez pie cze nia sanitarno-epidemiologicznego.

Sta cja jest bar dzo is tot nym ele men tem ¿y cia pub li cz ne go w mie œcie i po -
wie cie – pañ stwo wy po wia to wy in spek tor sa ni tar ny jest cz³on kiem ko mi sji
bez pie czeñ stwa pub li cz ne go i za rz¹ dza nia kry zy so we go. Udzia³ i za an ga ¿o -
wa nie sta cji w sy tua cjach kry zy so wych spraw dzi ³y siê wie lo kro t nie, dziê ki
cze mu uda ³o siê unik n¹æ wie lu nie szczêœæ (trzy kro t na po wódŸ, za nie czy sz -
cze nie sie ci wo do ci¹ go wych, za tru cie rtê ci¹, cho ro by za kaŸ ne wy stê pu j¹ ce
en de mi cz nie i za wle czo ne, za tru cia po kar mo we, za nie czy sz cze nia œro do wis -
ko we i in ne).

Z uwa gi na po wy ¿ sze ar gu men ty w³adz sa mo rz¹ do wych Tar no brze ga
na le ¿a ³o by uw zglê dniæ po zo sta wie nie sta cji po wia to wej w Tar no brze gu
w struk tu rach or ga ni za cyj nych In spek cji Sa ni tar nej.

Po za wzglê da mi przed sta wio ny mi po wy ¿ ej na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê ró w -
nie¿ czyn nik lu dz ki, z uwa gi na struk tu rê za trud nie nia PSSE w Tar no brze gu.
W sta cji pra cu je 36 osób, w tym w prze dzia le wie ku 40 –50 lat jest pra wie 3/4 
za ³o gi. S¹ to lu dzie, któ rzy ca ³¹ swo j¹ ka rie rê za wo do w¹ zwi¹ za li z In spek cj¹ 
Sa ni tar n¹. Szan se, ¿e po lik wi da cji sta cji znaj d¹ pra cê, s¹ pra wie ¿a dne,
a wiêc oso by te po wiê k sz¹ ar miê bez ro bot nych po wia tu tar no brzes kie go.
Tym cza sem ich wie dza za wo do wa i do œwiad cze nie mog ³y by na dal przy no siæ 
wy mier ne ko rzy œci w re a li za cji za dañ In spek cji Sa ni tar nej.

Na le ¿y za u wa ¿yæ bar dzo du ¿¹ de ter mi na cjê w³adz sa mo rz¹ do wych Tar -
no brze ga w ce lu utrzy ma nia na te re nie po wia tu sta cji. PSSE w Tar no brze gu
mie œci siê obe c nie w bu dyn ku, któ ry jest w³a s no œci¹ mia sta Tar no brze ga.
Pre zy dent mia sta za dek la ro wa³ prze ka za nie – za zgo d¹ Ra dy Mia sta – pod -
kar pac kie mu pañ stwo we mu wo je wó dz kie mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu po -
mie sz czeñ za jmo wa nych przez sta cjê.

Ja ko se n a tor zie mi tar no brzes kiej, bio r¹c pod uwa gê ar gu men ty sa mo -
rz¹ dow ców oraz mie sz kañ ców po wia tu tar no brzes kie go, sta now czo pro te stu jê
prze ciw ko pla no wa nej lik wi da cji Po wia to wej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Tar no brze gu i ape lu jê o po zo sta wie nie jej w do tych cza so wej struk tu rze.

Wy ra ¿am na dzie jê, ¿e de kla ra cja w³adz sa mo rz¹ do wych Tar no brze ga
w spra wie prze ka za nia In spek cji Sa ni tar nej po mie sz czeñ sta nie siê wa¿ nym
ar gu men tem prze ma wia j¹ cym za od st¹ pie niem od pla nów lik wi da cji Po wia -
to wej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tar no brze gu.

Ja ni na Sa ga tow ska

Stanowisko

War sza wa, 2012.04.11

Pa ni
Ja ni na Sa ga tow ska
Se n a tor
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se n a tor na 7. po sie dze niu Se -
na tu w dniu 14 mar ca 2012 r., w spra wie re struk tu ry za cji Po wia to wych Sta cji Sa ni tar -
no-Epi de mio lo gi cz nych w Tar no brze gu i w Nis ku w wo je wó dz twie pod kar pac kim,
up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Sta cje sanitarno-epidemiologiczne s¹ je dno stka mi bu d¿e to wy mi bê d¹ cy mi pod -
mio ta mi le cz ni czy mi fi nan so wa ny mi z bu d¿e tu pañ stwa. Up ra wnie nia pod mio tu two -
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rz¹ ce go, w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci
le cz ni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.), dla po wia to wej i wo je wó dz kiej sta cji
po sia da wo je wo da.

G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny po sia da up ra wnie nia pod mio tu two rz¹ ce go wy ³¹ cz nie
dla gra ni cz nych sta cji sanitarno-epidemiologicznych.

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 27 sier pnia 2009 r. prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê o fi -
nan sach pub li cz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z póŸn. zm.), od dnia 1 sty cz -
nia 2011 r. na pod sta wie art. 36 ust. 3b usta wy o Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z póŸn. zm.), œrod ki po cho dz¹ ce z wy ko ny wa nych
przez sta cje sanitarno-epidemiologiczne us ³ug zle co nych, np. ba dañ la bo ra to ryj nych,
pro wa dzo nych szko leñ czy do ko ny wa nych ocen zdro wot nych, sta no wi¹ do cho dy bu d-
¿e tu pañ stwa. Je dno czeœ nie, od pro wa dza ne do cho dy mo g¹ byæ re kom pen so wa ne w ra -
mach re zer wy ce lo wej w la tach 2011–2012.

Przed sta wio ne przez Pod kar pac kie go Pañ stwo we go Wo je wó dz kie go In spek to ra Sa -
ni tar ne go, na po le ce nie Wo je wo dy Pod kar pac kie go, pro po zy cje fun kcjo no wa nia Pañ -
stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w wo je wó dz twie pod kar pac kim, wi¹ za ³y siê
z per spek ty w¹ fun kcjo no wa nia In spek cji po dniu 1 sty cz nia 2013 r.

Pro po zy cja, o któ rej mo wa po wy ¿ ej nie uzy s ka ³a ak cep ta cji za ró wno w³adz sa mo -
rz¹ do wych, jak i stro ny spo ³e cz nej. Ak cep ta cjê dla przed sta wio nej pro po zy cji wy co fa³
ró w nie¿ Wo je wo da Pod kar pac ki.

G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny w dniu 19 mar ca 2012 r. ucze stni czy³ w spot ka niu
z udzia ³em sta ro stów i in nych przed sta wi cie li stro ny sa mo rz¹ do wej, któ re od by ³o siê
w Miel cu i po kreœ li³, ¿e nie prze wi du je siê lik wi da cji je dno stek Pañ stwo wej In spek cji
Sa ni tar nej.

Prze mys ³aw Bi liñ ski

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 155



Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Trwa j¹ pra ce nad pro jek tem usta wy o ko ry ta rzach prze sy ³o wych, któ rej

ce lem jest m.in. wpro wa dze nie do sy s te mu pra w ne go in stru men tów u³at wia -
j¹ cych bu do wê in fra struk tu ry prze sy ³o wej i dys try bu cyj nej.

Prag nie my zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni stra na kil ka pro ble mów, o któ rych
is t nie niu do wie dzie liœ my siê w ra mach pra cy w biu rze se na tor skim, po wi¹ za -
nych z te ma ty k¹ tej usta wy. Otó¿ w la tach sie dem dzie si¹ tych przed siê bior -
stwa prze sy ³o we umie sz cza ³y na grun tach, po mi mo nie po sia da nia ty tu ³u
pra w ne go, s³u py elek try cz ne. W³a œci cie le tych grun tów nie czy ni li prze szkód,
nad rzê dnym ce lem by ³o bo wiem uzy s ka nie do stê pu do elek try cz no œci. Przez
ko lej nych trzy dzie œci lat pra co wni cy przed siê biorstw prze sy ³o wych za jmo -
wa li siê kon ser wa cj¹, re mon ta mi, wy mia n¹ s³u pów bez ja kie go kol wiek po -
sza no wa nia pra wa w³a s no œci – na przy k³ad wje¿ d¿a li na po se sje pod
nie o be c noœæ w³a œci cie li lub ni sz czy li up ra wy na po lach, poœrod ku któ rych
znaj du j¹ siê s³u py. Ta kie po stê po wa nie po wo du je, moim zda niem za sa dny,
opór ze stro ny zw³a sz cza rol ni ków, któ rym czê sto s¹ ni sz czo ne up ra wy, gdy¿
pra co wni cy przed siê biorstw prze sy ³o wych bez py ta nia i bez ja kie go kol wiek
po sza no wa nia w³a s no œci wje¿ d¿a j¹ na wscho dz¹ ce zbo ¿a al bo ni sz cz¹ je tu¿ 
przed zbio rem, po wo du j¹c nie o dwra cal ne stra ty.

Pro si my za tem Pa na Mi ni stra o in for ma cje, w ja ki spo sób wy mie nio ne kwe -
stie zo sta n¹ ure gu lo wa ne w op ra co wy wa nym w Pa na re sor cie ak cie pra w nym.

W ja ki spo sób zo sta ³y roz wi¹ za ne kwe stie do ty cz¹ ce usta le nia s³u ¿eb no -
œci ko rzy sta nia z grun tu i s³u ¿eb no œci prze sy ³u, usta le nia wy so ko œci wy na -
gro dzeñ za do tych cza so we bez pra w ne ko rzy sta nie z grun tu, za sie dzeñ na
grun cie pod s³u pa mi oraz wy w³a sz czeñ czy s³u ¿eb no œci grun to wych?

W ja ki spo sób op ra co wy wa ne prze pi sy bê d¹ chro niæ pra wo w³a s no œci do
grun tu rol ni ków przed ta kim swo bo dnym ko rzy sta niem z ich w³a s no œci przez
pra co wni ków przed siê biorstw prze sy ³o wych?

W ja ki spo sób bê d¹ roz strzy ga ne kwe stie do ty cz¹ ce do jaz du / do stê pu
do s³u pów w ce lu kon ser wa cji, gdy s³u py znaj du j¹ siê po œrod ku po la up ra w-
ne go, jak wy ni ka bo wiem ze spraw przed sta wia nych w biu rze se na tor skim,
kon flik ty po miê dzy rol ni ka mi a przed siê bior stwa mi prze sy ³o wy mi bu dzi spo -
sób do jaz du, a nie je go ko nie cz noœæ.

Pro si my za tem o szcze gó ³o we wy jaœ nie nia w spra wie ure gu lo wañ pro po -
no wa nych w op ra co wy wa nym obe c nie pro jek cie usta wy.

Prag nie my do daæ, ¿e spra wa do ty czy wie lu lu dzi, któ rzy w zde rze niu
z lob by firm ener ge ty cz nych nie ma j¹ zbyt du ¿ych szans na ob ro nê swoich
praw ja ko w³a œci cie li nie ru cho mo œci.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go oraz

Pa na se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza prze ka za ne przy piœ mie z dnia 19 mar ca
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2012 ro ku, znak: BPS/043-07-256/12 w spra wie pro jek tu usta wy o ko ry ta rzach prze -
sy ³o wych, prag nê prze ka zaæ na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

W przed mio to wym oœ wiad cze niu zo sta ³o po sta wio ne py ta nie w ja ki spo sób usta wa
o ko ry ta rzach prze sy ³o wych bê dzie re gu lo wa ³a kwe stie do stê pu przez przed siê bior stwa 
ener ge ty cz ne do nie ru cho mo œci, na któ rych s¹ po sa do wio ne urz¹ dze nia s³u ¿¹ ce do
prze sy ³u lub dys try bu cji ener gii elek try cz nej, w ja ki spo sób bê dzie usta na wia na s³u -
¿eb noœæ prze sy ³u oraz jak bê dzie re gu lo wa na kwe stia wy p³a ty od szko do wañ za po zy s -
ka nie przez przed siê bior stwa ener ge ty cz ne s³u ¿eb no œci prze sy ³u.

Na wstê pie chcia³ bym pod kreœ liæ, i¿ fun kcjo no wa nie spo ³e czeñ stwa oraz go spo dar -
ki jest uza le¿ nio ne od sta ³e go za spo ka ja nia sze re gu ró¿ nych po trzeb, uz na nych w pañ -
stwach o wy so kim po zio mie roz wo ju cy wi li za cyj ne go za cel pub li cz ny. W na szym kra ju
za ta ki cel zo sta ³y uz na ne w ra mach usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo œcia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.) bu do wa i utrzy my wa nie
ci¹ gów dre na ¿o wych, prze wo dów i urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do prze sy ³a nia p³y nów, pa ry,
ga zów i ener gii elek try cz nej, a tak ¿e in nych obie k tów i urz¹ dzeñ nie zbê d nych do ko rzy -
sta nia z tych prze wo dów i urz¹ dzeñ. Ci¹g ³oœæ do star cza nia i wy star czal noœæ do staw
ka ¿ de go z tych me diów ma de cy du j¹ cy wp³yw na spra w ne fun kcjo no wa nie kra ju,
w tym je go bez pie czeñ stwo i roz wój go spo dar czy. Brak na to miast któ re go kol wiek
z nich po wo du je za k³ó ce nia i opóŸ nie nia w je go roz woju.

Pod sta wo w¹ for m¹ do star cza nia i za o pa trze nia w me dia jest ich prze sy ³a nie oraz
dys try bu cja za po mo c¹ urz¹ dzeñ prze sy ³o wych. Roz bu do wa urz¹ dzeñ prze sy ³o wych
jest wiêc wa run kiem ko nie cz nym zró wno wa ¿o ne go roz wo ju kra ju. Nie zbê d ne jest za -
tem sta ³e dzia ³a nie, ma j¹ ce na ce lu stwa rza nie ta kich wa run ków, któ re umo¿ li wi¹
przed siê bior com prze sy ³o wym prze pro wa dza nie re mon tów i roz bu do wy is t nie j¹ cej in -
fra struk tu ry, jak ró w nie¿ re a li za cjê no wej. Obe c nie pro ces in we sty cyj ny tych urz¹ dzeñ 
jest nie zwyk le d³u go trwa ³y i roz cz³on ko wa ny, co wy ni ka przede wszy s t kim z ko nie cz no -
œci prze pro wa dze nia wie lu po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych i uzy s ka nia ró¿ no ra kich
po zwo leñ, uz go dnieñ i opi nii je sz cze przed przy st¹ pie niem do fak ty cz nej re a li za cji in -
we sty cji. Przy pro wa dze niu te go ty pu in we sty cji uja wnia j¹ siê wszy s t kie s³a bo œci fun k-
cjo no wa nia ad mi ni stra cji, szcze gól nie tej sa mo rz¹ do wej, jak ró w nie¿ nie doc i ¹g niê cia
obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji pra w nych. Przed uzy s ka niem sto so wnej de cyz ji umo¿ li wia -
j¹ cej re a li za cjê in we sty cji przed siê bior ca prze sy ³o wy mu si zmie rzyæ siê z sze re giem
pro ble mów, do ty cz¹ cych miê dzy in ny mi ko nie cz no œci prze jœcia przez te re ny o zró¿ ni -
co wa nym sta tu sie w³as no œcio wym (grun ty pry wat ne, sa mo rz¹ do we itp.) i ochron nym
(grun ty rol ne, leœ ne, Na tu ra 2000, par ki na ro do we, grun ty zur ba ni zo wa ne, za gro ¿o ne
po wo dzia mi, za byt ko we itp.), jak ró w nie¿ te re ny ob jê te czê œ cio wo miej sco wy mi pla na -
mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a czê œ cio wo po zba wio ne pla nów, co ro dzi ko nie cz -
noœæ uzy s ka nia w tym za kre sie de cyz ji o lo ka li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go. In we -
sty cje li nio we wcho dz¹ ró w nie¿ w ko liz jê w za sa dzie z wszel ki mi in ny mi in we sty cja mi
li nio wy mi i prze szko da mi na tu ral ny mi.

Do dat ko wo w chwi li obe c nej co raz wiê k szy pro b lem sta no wi kwe stia nie u re gu lo wa -
nia pra wa do grun tów pod is t nie j¹ cy mi ju¿ urz¹ dze nia mi prze sy ³o wy mi. Pro b lem ten
ca ³y czas na ra sta, a je go nie u re gu lo wa nie mo ¿e w przy sz³o œci ne ga ty wnie od biæ siê na
fun kcjo no wa niu przed siê biorstw prze sy ³o wych i dys try bu cyj nych, a za tem i na fun k-
cjo no wa niu ca ³e go Pañ stwa.

Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze jak ró w nie¿ i sze reg in nych pro ble mów, nie zbê d nym
sta ³o siê przy go to wa nie usta wy, któ ra w spo sób kom plek so wy roz wi¹ ¿e te pro ble my.
Ce lem ta kiej usta wy po win no byæ stwo rze nie od po wie d nich i sta bil nych wa run ków dla
re a li za cji ce lu pub li cz ne go w po sta ci bu do wy, eks ploa ta cji oraz mo der ni zo wa nia in fra -
struk tu ry te chni cz nej nie zbê d nej do za pe wnie nia nie prze rwa ne go do star cza nia ener gii 
elek try cz nej, ga zów, ciep ³a, ro py na fto wej i pro du k tów na fto wych, jak ró w nie¿ ure gu lo -
wa nie tzw. za sz³o œci, czy li ty tu ³u pra w ne go pod nie ru cho mo œcia mi, na któ rych znaj du -
je siê ju¿ ww. in fra struk tu ra te chni cz na.

Prag nê up rzej mie po in for mo waæ, i¿ w Mi ni ster stwie Go spo dar ki zo sta³ przy go to wa -
ny pro jekt ta kiej usta wy (usta wa o ko ry ta rzach prze sy ³o wych). Pro jekt ten prze wi du je
za ró wno uspra wnie nie pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej zwi¹ za nej z pla no wa niem i bu do w¹ 

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r. 157



in fra struk tu ry li nio wej, ure gu lo wa nie kwe stii tzw. za sz³o œci, jak ró w nie¿ roz wi¹ za nie
pro ble mów po ru szo nych w przed mio to wym oœ wiad cze niu.

Od no sz¹c siê do szcze gó ³o wych roz wi¹ zañ prze wi dzia nych w pro jek cie, a zwi¹ za -
nych z py ta nia mi za war ty mi w ww. oœ wiad cze niu, prag nê po in for mo waæ, i¿ prze wi du je
siê, ¿e je dy n¹ for m¹ po zy s ka nia pra wa do nie ru cho mo œci przez przed siê bior stwa ener -
ge ty cz ne bê dzie s³u ¿eb noœæ prze sy ³u usta na wia na w ko ry ta rzu prze sy ³o wym na mo cy
de cyz ji o usta no wie niu ko ry ta rza prze sy ³o we go lub okreœ le niu ko ry ta rza prze sy ³o we go. 
S³u ¿eb noœæ ta zo sta nie usta no wio na na rzecz przed siê bior cy ener ge ty cz ne go, dla któ -
re go wy da no ww. de cyz jê, na to miast w³a œci ciel nie ru cho mo œci lub jej u¿y t ko wnik wie -
czy sty otrzy ma z te go ty tu ³u od szko do wa nie wy li czo ne na pod sta wie spe c jal nie
op ra co wa ne go na te po trze by al go ryt mu.

S³u ¿eb noœæ prze sy ³u usta no wio na na mo cy przed mio to wej usta wy obe jmie swym
za kre sem okreœ lo ne up ra wnie nia, jak ró w nie¿ obo wi¹z ki przed siê bior cy ener ge ty cz ne -
go, któ re bê dzie móg³ wy ko ny waæ w gra ni cach ko ry ta rza prze sy ³o we go. Tym sa mym
przed siê bior ca bê dzie up ra wnio ny miê dzy in ny mi do eks ploa ta cji, kon ser wa cji, re -
mon tu, usu wa nia awa rii, prze bu do wy lub od bu do wy urz¹ dze nia prze sy ³o we go. Z t¹
ak ty w no œci¹ przed siê bior cy zwi¹ za ne bê dzie up ra wnie nie do wstê pu lub wjaz du na te -
ren nie ru cho mo œci ob ci¹ ¿o nej s³u ¿eb no œci¹ prze sy ³u w ce lu wy ko na nia ww. czyn no œci
eks ploa ta cyj nych i re mon to wych. Na przed siê bior cy prze sy ³o wym bê dzie ci¹ ¿yæ obo -
wi¹ zek przy wró ce nia nie ru cho mo œci do sta nu po prze d nie go, nie zw³o cz nie po wy ko na -
niu ww. czyn no œci, a w przy pad ku gdy przy wró ce nie nie ru cho mo œci do sta nu
po prze d nie go nie bê dzie mo¿ li we al bo bê dzie po wo do wa ³o nad mier ne trud no œci lub ko sz -
ty dla w³a œci cie la lub u¿y t ko wni ka wie czy ste go nie ru cho mo œci, przed siê bior ca bê dzie
zo bo wi¹ za ny do wy p³a ty od szko do wa nia w wy so ko œci usta lo nej w dro dze po ro zu mie -
nia stron lub na pod sta wie prze pi sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, do ty -
cz¹ cych od szko do wa nia za wy w³a sz cze nie nie ru cho mo œci. Zgo d nie z przed mio to w¹
usta w¹ od szko do wa nie po win no od po wia daæ war to œci po nie sio nych szkód. Usta wa nie 
bê dzie na to miast re gu lo wa³a wprost za sad, na ja kich po win ny byæ udo stêp nia ne nie -
ru cho mo œci w ce lu prze pro wa dze nia czyn no œci eks ploa ta cyj nych lub re mon to wych
przez przed siê bior cê ener ge ty cz ne go, gdy¿ to po win no byæ przed mio tem in dy wi dual -
nych uz go dnieñ miê dzy w³a œci cie lem lub u¿y t ko wni kiem wie czy stym nie ru cho mo œci,
a przed siê bior stwem ener ge ty cz nym.

Opi sa ne roz wi¹ za nia ró wno wa ¿¹ moim zda niem sy tua cjê przed siê biorstw ener ge -
ty cz nych oraz w³a œci cie li i u¿y t ko wni ków wie czy stych nie ru cho mo œci. Tym sa mym
umo¿ li wi¹ pro wa dze nie in we sty cji, eks ploa ta cjê i mo der ni za cjê sie ci ener ge ty cz nych,
jak ró w nie¿ da dz¹ w³a œci cie lom i u¿y t ko wni kom wie czy stym in stru men ty umo¿ li wia -
j¹ ce ob ro nê w³a s nych praw, miê dzy in ny mi po przez mo¿ li woœæ otrzy ma nia re kom pen -
sa ty fi nan so wej z ty tu ³u ob ci¹ ¿e nia ich grun tu s³u ¿eb no œci¹ prze sy ³u, czy te¿ we jœcia
przez przed siê bior cê prze sy ³o we go na grunt, skut ku j¹ ce go stra ta mi po no szo ny mi
przez w³a œci cie la lub u¿y t ko wni ka wie czy ste go nie ru cho mo œci.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e po wy ¿ sze wy jaœ nie nia zo sta n¹ przy jê te ja ko wy czer pu -
j¹ ca od po wiedŸ na za ga dnie nia pod nie sio ne w oœ wiad cze niu Pa na se na to ra Grze go rza
Woj cie chow skie go oraz Pa na se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. To masz Tom czy kie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W mi nio nej ka den cji Se na tu RP kil ka krot nie zwra ca ³em siê do Pa na Mi -

ni stra z oœ wiad cze nia mi do ty cz¹ cy mi przed siê bior ców trans por to wych wo -
je wó dz twa ³ó dz kie go, co do któ rych or ga ny skar bo we w wo je wó dz twie
³ó dz kim za kwe stio no wa ³y za okres piê ciu lat wstecz od li cze nia po dat ku
VAT od za ku pu pa li wa, któ re we d³ug or ga nów skar bo wych by ³o sprze da -
wa ne nie le gal nie.

W szcze gól no œci w od po wie dzi z dnia 7 sty cz nia 2011 r. na mo je oœ wiad -
cze nie wy g³o szo ne na 67. po sie dze niu Se na tu RP VII ka den cji stwier dzi³ Pan,
i¿: „pro wa dzo ne przez or ga ny po dat ko we spra wy s¹ wy ni kiem uja wnie nia –
przy udzia le or ga nów œci ga nia – li cz nych przy pad ków wy sta wia nia tzw. pu -
stych fak tur przez za re je stro wa nych przed siê bior ców, któ rzy fak ty cz nie nie
pro wa dzi li dzia ³al no œci go spo dar czej, a je dy nie fir mo wa li dzia ³al noœæ in nych
osób, sprze da j¹ cych pa li wa p³yn ne po cho dz¹ ce z nie zna nych Ÿró de³, przy
czym naj czê œciej sprze da wa no olej opa ³o wy ja ko olej na pê do wy”.

Pro si my w zwi¹z ku z tym o wy jaœ nie nie kil ku spraw.
1. Ja ka by ³a ska la opi sa ne go wy ¿ ej pro ce de ru prze stêp cze go?
2. Ile tak zwa nych pu stych fak tur uja wnio no?
3. Ja ka by ³a ska la sprze da ¿y pa li wa po cho dz¹ ce go z nie zna nych Ÿró de³

i ile ole ju opa ³o we go sprze da no ja ko olej na pê do wy?
4. Czy spraw cy opi sa ne go wy ¿ ej pro ce de ru, jak ro zu miem, prze stêp cze -

go, po nieœ li od po wie dzial noœæ kar n¹, a je œ li tak, to ja k¹?
5. Ja ka by ³a wiel koœæ strat Skar bu Pañ stwa wsku tek opi sa ne go pro ce de -

ru prze stêp cze go?
6. Ja k¹ kwo tê po nie sio nych przez Skarb Pañ stwa strat uda ³o siê or ga -

nom skar bo wym od zy s kaæ od spraw ców pro ce de ru prze stêp cze go (mam na
myœ li sprze daw ców nie le gal ne go pa li wa, a nie je go na byw ców) opi sa ne go
wcze œ niej?

7. Ja kie dzia ³a nia pod j¹³ Pan Mi n i s ter, ¿e by wy e li mi no waæ w przy sz³o œci
mo¿ li woœæ nad u ¿yæ, ja kie Pan opi sa³ w cy to wa nym wcze œ niej frag men cie od -
po wie dzi na mo je oœ wiad cze nie?

Jak wy ni ka z Pañ skich do tych cza so wych od po wie dzi, ¿a dne mu z przed -
siê bior ców trans por to wych nie przy pi sa no jak do tych czas œwia do mych
oszustw czy nad u ¿yæ, gdy¿ ku po wa li oni pa li wo w oko li cz no œciach wska zu -
j¹ cych na le gal noœæ trans ak cji. W zwi¹z ku z tym prag nie my po le ciæ Pañ skiej
uwa dze wy rok Eu ro pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka z 22 sty cz nia
2009 r. w spra wie „Bul ves” AD v. Bu³ ga ria (cy tu je my za „Lex” nr 478333)
z na stê pu j¹ c¹ te z¹: „W za kre sie, w ja kim skar ¿¹ ca spó ³ka w pe³ ni i ter mi no -
wo wy pe³ nia ³a prze pi sy do ty cz¹ ce po dat ku VAT usta no wio ne przez Pañ stwo, 
nie mia ³a mo¿ li wo œci wy mu sze nia prze strze ga nia tych prze pi sów przez swe -
go do staw cê i nie mia ³a wie dzy co do te go, i¿ do staw ca ten nie re a li zo wa³ tych 
prze pi sów, spó ³ka ta mog ³a za sa dnie ocze ki waæ, i¿ bê dzie mog ³a sko rzy staæ
z je d nej z g³ó wnych za sad sy s te mu opo dat ko wa nia VAT w po sta ci umo¿ li -
wie nia jej od li cze nia na li czo ne go po dat ku VAT, któ ry spó ³ka ta ui œci ³a do r¹k
swe go do staw cy. Po nad to je dy nie po z³o ¿e niu wnios ku o ta kie od li cze nie
i prze pro wa dze niu krzy ¿o wej kon tro li do staw cy (skar ¿¹ cej spó ³ki) przez or ga -
ny po dat ko we mo¿ na by ³o do ko naæ oce ny, czy do staw ca ten w pe³ ni wy -
wi¹ zy wa³ siê ze swoich obo wi¹z ków spra wo zdaw czych w za kre sie po dat ku
VAT. Tym sa mym na le ¿y uz naæ, i¿ pra wo skar ¿¹ cej spó ³ki do od li cze nia na li -
czo ne go po dat ku VAT spro wa dza ³o siê przy naj mniej do «u za sa dnio nej pra w -
n ie eks pek ta ty wy» uzy s ka nia sku te cz ne go po sza no wa nia pra wa w³a s no œci
sta no wi¹ ce go «mie nie» w ro zu mie niu pier wsze go zda nia art. 1 Pro to ko ³u nr 1”.

Czy Pan Mi n i s ter do strzeg³ to, ¿e Eu ro pej ski Try bu na³ Praw Cz³o wie ka
orze ka³ w spra wie iden ty cz nej pod wzglê dem fak ty cz nym jak spra wa ³ó dz -
kich trans por tow ców i przy zna³ ra cjê przed siê bior com bê d¹ cym ofia r¹ nie u -
czci we go do staw cy?
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I czy w zwi¹z ku z tym nie wi dzi Pan po trze by zwe ry fi ko wa nia swo je go
po gl¹ du na wie lo kro t nie po ru sza n¹ prze ze mnie spra wê ³ó dz kich trans por -
tow ców wo je wó dz twa ³ó dz kie go, któ rzy te¿ „nie mie li mo¿ li wo œci wy mu sze -
nia prze strze ga nia tych prze pi sów przez swe go do staw cê”?

Bê dzie my zo bo wi¹ za ni za szcze gó ³o w¹ ana li zê przed sta wio nej spra wy.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 19 mar ca 2012 r. nr BPS/043- 

-07-257/12, prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie Se na to rów Pa na Grze go rza Woj cie chow skie go 
oraz Pa na Woj cie cha Skur kie wi cza, z³o ¿o ne pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP, w spra -
wie przed siê bior ców trans por to wych wo je wó dz twa ³ó dz kie go, up rzej mie przed k³a dam
na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Na wstê pie prag nê nad mie niæ, i¿ za ga dnie nia do ty cz¹ ce spo so bu pro wa dze nia wo -
bec firm trans por to wych wo je wó dz twa ³ó dz kie go po stê po wañ po dat ko wych, za bez pie -
cza j¹ cych oraz eg ze ku cyj nych, by ³y ju¿ wie lo kro t nie przed mio tem ana li zy Mi ni stra
Fi nan sów. Ze brane in for ma cje na te mat tych po stê po wañ nie da j¹ pod staw do uz na -
nia, ¿e s¹ one pro wa dzo ne w spo sób nie w³a œci wy.

Przede wszy s t kim je dnak pod kreœ liæ trze ba, ¿e za ga dnie nia bê d¹ ce przed mio tem
przy wo ³a nych spraw po dat ko wych wy ma ga j¹ ka¿ do ra zo wo in dy wi dual ne go po de jœcia,
nie za le¿ ne go od in nych, choæ by po do b nych spraw.

Prze cho dz¹c do me ri tum i od po wia da j¹c je dno czeœ nie na py ta nia za war te w otrzy -
ma nym oœ wiad cze niu, up rzej mie wy jaœ niam.

Ma te ria ³y zgro ma dzo ne w to ku po stê po wañ kar nych mo g¹ sta no wiæ do wo dy w po -
szcze gól nych po stê po wa niach po dat ko wych. Nie mniej je dnak na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e po -
stê po wa nie kar ne i po stê po wa nie po dat ko we s¹ od rêb ny mi po stê po wa nia mi, opar ty mi
na in nych prze s³an kach. O ile ce lem po stê po wa nia po dat ko we go jest pra wid ³o we
okreœ le nie na le¿ no œci po dat ko wych, o ty le is to t¹ po stê po wa nia kar ne go jest usta le nie
nie win no œci lub wi ny okreœ lo nych osób.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym or ga ny po dat ko we nie po sia da j¹ in for ma cji o ska li dzia ³al -
no œci prze stêp czej w za kre sie sprze da ¿y ole ju opa ³o we go ja ko ole ju na pê do we go. Nie
dys po nu j¹ ró w nie¿ szcze gó ³o wy mi i pe³ ny mi da ny mi do ty cz¹ cy mi od po wie dzial no œci
kar nej osób – „spraw ców” ww. pro ce de ru, po nie wa¿ po stê po wa nia w tym za kre sie na le -
¿¹ do kom pe ten cji or ga nów œci ga nia i s¹ dów. Nad mie niæ na le ¿y, i¿ we d³ug uzy s ka nych
in for ma cji nie wszy s t kie po stê po wa nia kar ne zo sta ³y do tych czas za koñ czo ne.

Pod leg ³e or ga ny nie pro wa dz¹ ze sta wieñ co do ilo œci fak tur nie do ku men tu j¹ cych
rze czy wi stych zda rzeñ go spo dar czych wy sta wio nych przez pod mio ty po sia da j¹ ce sie -
dzi bê na te re nie wo je wó dz twa ³ó dz kie go, a tak ¿e co do ilo œci ole ju opa ³o we go, sprze da -
ne go na stê p nie ja ko olej na pê do wy, po nie wa¿ sta ty sty ki w tym za kre sie nie s¹
nie zbê d ne do pro wa dzo nych in dy wi dual nie po stê po wañ po dat ko wych. Nie mniej je d-
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nak Dy rek tor Iz by Skar bo wej w £o dzi sza cu je, i¿ iloœæ „pu stych” fak tur mo ¿e siê gaæ kil -
ku, a na wet kil ku na stu ty siê cy sztuk.

Na pod sta wie po sia da nych da nych brak jest ró w nie¿ mo¿ li wo œci okreœ le nia
w spo sób je dno zna cz ny stra ty Skar bu Pañ stwa z ty tu ³u wymienionych trans ak cji.
Do tych czas usta lo na wy so koœæ zo bo wi¹ zañ po dat ko wych, wy ni ka j¹ cych z de cyz ji
w za kre sie po dat ku od to wa rów i us ³ug oraz po dat ku do cho do we go, wy no si ogó ³em
kil ka dzie si¹t mi lio nów z³o tych.

Prag nê tak ¿e wy jaœ niæ, ¿e za sa dy po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go oraz œrod ki eg ze ku -
cyj ne, ja kie mo g¹ byæ sto so wa ne przez ad mi ni stra cyj ne or ga ny eg ze ku cyj ne w ce lu do -
pro wa dze nia do wy ko na nia przez zo bo wi¹ za nych ich obo wi¹z ków, ure gu lo wa ne
zo sta ³y w usta wie z dnia 17 czer wca 1966 r. o po stê po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni -
stra cji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.). Za ak cen to waæ na le ¿y, ¿e dla efek ty w-
no œci po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go pod sta wo we zna cze nie ma kon dy cja fi nan so wa
d³u¿ ni ka. W sy tua cji, gdy d³u¿ nik nie po sia da ma j¹t ku, z któ re go mo ¿e byæ pro wa dzo -
na eg ze ku cja, or gan eg ze ku cyj ny nie ma wp³y wu na sku te cz noœæ eg ze ku cji, po mi mo
pod jê cia sto so wnych dzia ³añ w tym za kre sie.

Z uzy s ka nych wy jaœ nieñ wy ni ka, ¿e or ga ny eg ze ku cyj ne po de jmu j¹ wszel kie mo¿ li -
we dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do wy eg zek wo wa nia na le¿ no œci od pod mio tu od gry wa j¹ ce go
wio d¹ c¹ ro lê w nie le gal nym ob ro cie pa li wem. Nie mniej je dnak, po mi mo prze pro wa dze -
nia sze re gu czyn no œci eg ze ku cyj nych nie uda ³o siê zna leŸæ ma j¹t ku, któ re go sprze da¿
wy star czy ³a by na po kry cie ko sz tów eg ze ku cyj nych. Z te go po wo du Na czel nik Urzê du
Skar bo we go, w³a œci wy dla ww. pod mio tu, wniós³ do S¹ du Okrê go we go po zwy o uz na -
nie do ko na nych przez okreœ lo ne oso by czyn no œci pra w nych (za war cie umów da ro wiz -
ny i do ¿y wo cia) za bez sku te cz ne.

In for mu jê tak ¿e, ¿e pro ble ma ty ka ob ro tu pa li wa mi oraz pod mio tów go spo dar czych
dzia ³a j¹ cych w tym ob sza rze, po zo sta je w sfe rze za in te re so wa nia za ró wno or ga nów po -
dat ko wych, cel nych jak i kon tro li skar bo wej. Wspó³ pra ca tych or ga nów w ww. za kre sie 
ma na ce lu mo ni to ro wa nie oraz skoor dy no wa nie dzia ³añ kon trol nych w sto sun ku do
pod mio tów do ko nu j¹ cych ob ro tu pa li wa mi p³yn ny mi, bo wiem ob szar ten zo sta³ zi den -
ty fi ko wa ny, ja ko stwa rza j¹ cy za gro ¿e nie dla sy s te mu po dat ko we go. Po de jmo wa ne
dzia ³a nia ma j¹ tak ¿e na ce lu wska za nie po dat ni kom, w ja kich ob sza rach po win ni
zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na po pra w noœæ swoich roz li czeñ po dat ko wych. Wszy s t kie
urzê dy skar bo we od kil ku lat pro wa dz¹ sy s te ma ty cz ne dzia ³a nia w za kre sie zwal cza nia 
nie pra wid ³o wo œci w ob sza rze ob ro tu pa li wa mi, prze pro wa dza j¹c czyn no œci spraw dza -
j¹ ce oraz wszczy na j¹c kon tro le po dat ko we, zgo d nie z po sia da ny mi kom pe ten cja mi.

W kwe stii po wo ³a ne go wy ro ku Eu ro pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka, na le ¿y
z ca ³¹ sta now czo œci¹ pod kreœ liæ, ¿e po sta wie nie zna ku ró wno œci miê dzy oby dwo ma
spra wa mi na le ¿y uz naæ za nie w³a œci we. Wbrew twier dze niu za war te mu w z³o ¿o nym
oœ wiad cze niu stan fak ty cz ny obu spraw jest zu pe³ nie ró¿ ny. W przed sta wio nej bo wiem
w oœ wiad cze niu spra wie, po wo dem, dla któ re go or ga ny po dat ko we za kwe stio no wa ³y
pra wo do od li cze nia po dat ku na li czo ne go wy ka za ne go w fak tu rze by ³o opóŸ nie nie po
stro nie wy staw cy w za e wi den cjo no wa niu spor nej fak tu ry, a tym sa mym do sz³o do
opóŸ nie nia w od pro wa dze niu do bu d¿e tu kwo ty po dat ku wy ni ka j¹ cej z tej fak tu ry.
Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e or ga ny po dat ko we nie kwe stio no wa ³y przed mio to wej fak tu ry ja ko 
do ku men tu po twier dza j¹ ce go fak ty cz nie do ko na n¹ do sta wê to wa rów prze pro wa dzo n¹
miê dzy dwo ma przed siê bior stwa mi bê d¹ cy mi po dat ni ka mi po dat ku od war to œci do da -
nej. Nie by ³o ró w nie¿ w¹t pli wo œci, ¿e da ne za mie sz czo ne na tej fak tu rze od zwier cied la ³y 
prze bieg rze czy wi stej ope ra cji go spo dar czej. Na to miast w spra wie przed siê bior ców
trans por to wych wo je wó dz twa ³ó dz kie go za kwe stio no wa no pra wo do od li cze nia po dat -
ku na li czo ne go, po nie wa¿ po da tek na li czo ny wy ni ka³ z fik cyj nych fak tur VAT (pod
wzglê dem pod mio to wym i przed mio to wym). Usta lo ne w spra wie oko li cz no œci fak ty cz ne 
wska zu j¹ bo wiem, ¿e przed mio tem trans ak cji do ko ny wa nych przez „³ó dz kich trans -
por tow ców” nie by³ olej na pê do wy lecz pro dukt ro po po cho dny oraz, ¿e do staw ca mi te -
go to wa ru nie by li kon tra hen ci wy mie nie ni w fak tu rach. Or ga ny po dat ko we uz na ³y
za tem, ¿e w ba da nej spra wie za ku py ole ju na pê do we go mia ³y cha rak ter fik cyj ny, a za -
kwe stio no wa ne fak tu ry VAT za wie ra ³y da ne, któ re nie od zwier cied la ³y rze czy wi stych
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ope ra cji go spo dar czych. Po wy ¿ sze wy raŸ nie wska zu je, ¿e w tym przy pad ku nie mo¿ na
mó wiæ o „spra wie iden ty cz nej pod wzglê dem fak ty cz nym”.

Od no sz¹c siê do zwe ry fi ko wa nia „po gl¹ du na wie lo kro t nie po ru sza n¹ spra wê ³ó dz -
kich trans por tow ców” na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ka ¿ da spra wa pro wa dzo na jest w spo sób
uw zglê dnia j¹ cy obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa ma te rial ne go i pro ce so we go oraz stan
fak ty cz ny kon kret nej spra wy.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, i¿ pro ce du ry obo wi¹ zu j¹ ce w spra wach po dat ko wych,
zo sta ³y ure gu lo wa ne w usta wie Or dy na cja po dat ko wa. W to ku pro wa dzo ne go po stê po -
wa nia or gan po dat ko wy zob li go wa ny jest, na mo cy art. 122 po wo ³a nej usta wy, do po de j-
mo wa nia wszel kich nie zbê d nych dzia ³añ w ce lu do k³a dne go wy jaœ nie nia sta nu fak ty cz -
ne go w za kre sie nie zbê d nym do roz strzyg niê cia spra wy, do cho wu j¹c przy tym usta wo -
wych stan dar dów po stê po wa nia po dat ko we go, ja kim s¹ tzw. za sa dy ogól ne.

Sto so wnie do art. 127 usta wy Or dy na cja po dat ko wa, po stê po wa nie po dat ko we jest 
dwu in stan cyj ne. Wo bec po wy ¿ sze go, na le ¿y wska zaæ, i¿ Mi n i s ter Fi nan sów nie jest
up ra wnio ny do wy wie ra nia wp³y wu na czyn no œci or ga nów po dat ko wych po de jmo wa ne 
w to ku po stê po wañ po dat ko wych i po zba wia nia ich w ten spo sób sa mo dziel no œci
w orze ka niu. Dzia ³a nie ta kie by ³o by tak ¿e sprze cz ne z za sa d¹ ró wno œci wzglê dem in -
nych po dat ni ków, a przede wszy s t kim da wa ³o by pod sta wy do stwier dze nia nie wa¿ no -
œci wy da nych w tych po stê po wa niach de cyz ji po dat ko wych.

Ró wno czeœ nie za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 3 §2 pkt 1 usta wy z dnia 30 sier p-
nia 2002 r. Pra wo o po stê po wa niu przed s¹ da mi ad mi ni stra cyj ny mi (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 153, poz. 1270, ze zm.), s¹ dy ad mi ni stra cyj ne kon tro lu j¹ dzia ³al noœæ ad mi ni stra cji
pub li cz nej po przez orze ka nie w spra wach skarg na de cyz je ad mi ni stra cyj ne.

Od wy da ne go przez wo je wó dz ki s¹d ad mi ni stra cyj ny wy ro ku lub po sta no wie nia
koñ cz¹ ce go po stê po wa nie w spra wie przy s³u gu je skar ga ka sa cyj na do Na czel ne go
S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go.

Wy ¿ ej opi sa ne pro ce du ry za pe wnia j¹ za tem rze tel n¹ we ry fi ka cjê do ko ny wa nych
przez or ga ny po dat ko we in ter pre ta cji prze pi sów.

Wy ma ga za zna cze nia, i¿ z uzy s ka nych wy jaœ nieñ wy ni ka, ¿e od dnia 1 sty cz nia
2009 r. Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny w £o dzi w spra wach firm trans por to wych,
nie uchy li³ ¿a dnej de cyz ji Dy rek to ra Iz by Skar bo wej w £o dzi w za kre sie po dat ku od to -
wa rów i us ³ug z po wo du na ru sze nia prze pi sów pra wa ma te rial ne go. In ny mi s³o wy,
w ¿a dnej ze spraw S¹d nie uz na³, ¿e ww. or gan do ko na³ b³ê dnej in ter pre ta cji prze pi sów
re gu lu j¹ cych opo dat ko wa nie po dat kiem od to wa rów i us ³ug. Po wy ¿ sze po twier dza j¹
ró w nie¿ orze cze nia Na czel ne go Sa du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie (np. w spra wach
o sygn. I FSK 63/11, I FSK 219/11, I FSK 386/11).

Przed k³a da j¹c po wy ¿ sze, wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e za pre zen to wa ny stan spra wy
bê dzie wy star cza j¹ cym wy jaœ nie niem po ru szo nych za ga dnieñ.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
An drzej Pa ra fia no wicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wie lo kro t nie zwra ca ³em sie do Pa na Mi ni stra z ape lem o po moc dla rol ni -

ków be ne fi cjen tów pro gra mu do ty cz¹ ce go pre mii dla m³o dych rol ni ków, któ -
rzy nie ze swo jej wi ny, tyl ko z po wo du zmia ny prze pi sów nie mog li uzu pe³ niæ
wy kszta³ ce nia. W po ru sza nej prze ze mnie spra wie do sz³o do ku rio zal nej sy -
tua cji: obe c nie Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa wy stê pu je
z wnios ka mi o eg ze ku cje „nie na le¿ nie” po bra nych przez m³o dych rol ni ków
do fi nan so wañ z ró¿ nych, czê sto nie za sa dnych i nie ma j¹ cych uza sa dnie nia
pra w ne go po wo dów i co naj wa¿ niej sze z pun ktu wi dze nia be ne fi cjen tów
spra wy te prze gry wa.

Pro si my Pa na Mi ni stra o na stê pu j¹ ce in for ma cje.
1. Od noœ nie do li cz by za kwe stio no wa nych umów o do fi nan so wa nie w ra -

mach pro gra mu „Pre mia dla M³o dych Rol ni ków” z po da niem po wo du wy -
st¹ pie nia o zwrot w sto sun ku do li cz by wszy s t kich be ne fi cjen tów w kra ju
i z po dzia ³em na po szcze gól ne wo je wó dz twa.

2. Od noœ nie do li cz by to cz¹ cych siê po stê po wañ o eg ze ku cje, s¹ do wych
z uw zglê dnie niem eta pu, na ja kim siê znaj du j¹ te po stê po wa nia.

3. Od noœ nie do wy ni ku za koñ czo nych po stê po wañ s¹ do wych wraz z ar -
gu men ta cj¹.

Wo bec fak tu, i¿ Pan Mi n i s ter po zo sta je nie wzru szo ny na mo je, trwa j¹ ce
od pra wie piê ciu lat, pro œby, mam je d no kró t kie py ta nie: czy nie jest Pa nu Mi -
ni stro wi wstyd, ¿e s¹ dy mu sz¹ bro niæ rol ni ków przed dzia ³a niem urzê dni ków 
mi ni stra rol ni ctwa? Przy zna j¹ ra cjê rol ni kom, i¿ na le¿ nie po bra li otrzy ma ne
do fi nan so wa nie i wy pe³ ni li wszel kie zo bo wi¹ za nia wo bec agen cji.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 19 mar ca br. do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez 

Pa nów Se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go oraz Woj cie cha Skur kie wi cza w spra -
wie zo bo wi¹ za nia do uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce nia przez be ne fi cjen tów dzia ³a nia
1.2. „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Re -
struk tu ry za cja i mo der ni za cja sek to ra ¿y wno œcio we go oraz roz wój ob sza rów wiej skich
2004–2006” (SPO), oraz w na wi¹ za niu do wcze œ niej szej ko re spon den cji w tej kwe stii,
prze ka zu jê in for ma cje, o któ re pro si li au to rzy oœ wiad cze nia.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e z da nych za okres od 2008 ro ku do kwiet nia 2012 ro ku,
prze ka za nych do Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi przez Agen cjê Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, in sty tu cjê wdra ¿a j¹ c¹ dzia ³a nie „U³at wia nie star tu m³o -
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dym rol ni kom” SPO „Re struk tu ry za cja...” wy ni ka, i¿ ogó ³em od no to wa no 210 spraw
s¹ do wych (czyn nych i za koñ czo nych), w któ rych to cz¹ siê lub to czy ³y po stê po wa nia cy -
wil ne prze ciw ko lub z po wó dz twa be ne fi cjen tów dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym
rol ni kom” SPO, któ rzy nie spe³ ni li kry te rium wy kszta³ ce nia. 132 spra wy za koñ czy ³y siê 
pra wo moc ny mi orze cze nia mi, w tym 114 spraw za koñ czy ³o siê orze cze nia mi ko rzy st-
ny mi dla Agen cji, na to miast 18 spraw za koñ czy ³o siê orze cze nia mi ko rzy stny mi dla
be ne fi cjen tów. W uza sa dnie niach orze czeñ ko rzy stnych dla be ne fi cjen tów, s¹ dy po wo -
³y wa ³y siê g³ó wnie na art. 5 Ko dek su cy wil ne go, do ty cz¹ cy za sad wspó³ ¿y cia spo ³e cz ne -
go. Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e w kwiet niu br. przed s¹ da mi to czy ³o siê 78 po stê po wañ
w ww. spra wach.

Da ne w za kre sie li cz by umów o do fi nan so wa nie pro jek tu za war tych z be ne fi cjen ta -
mi dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” SPO „Re struk tu ry za cja...” oraz li cz -
by po stê po wañ eg ze ku cyj nych (bê d¹ cych w to ku i za koñ czo nych), ob ra zu j¹ ce ska lê
do cho dze nia na le¿ no œci z ty tu ³u wy p³a co nej po mo cy w zwi¹z ku ze stwier dze niem nie -
wy wi¹ za nia siê be ne fi cjen tów dzia ³a nia z po sta no wieñ umo wy w za kre sie obo wi¹z ku
uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce nia w ce lu spe³ nie nia wy mo gu do ty cz¹ ce go kwa li fi ka cji za wo -
do wych, w okre sie od uru cho mie nia Pro gra mu do dnia 31 mar ca 2012 ro ku, za wie ra
po ni¿ sza ta be la (ta be la nr 1).

Tabela nr 1

Województwo
Liczba

zawartych umów

Liczba tocz¹cych siê

postêpowañ egzekucyjnych

Liczba zakoñczonych

postêpowañ egzekucyjnych

Dolnoœl¹ skie 617 24 18

Kujawsko-pomorskie 1129 27 14

Lubelskie 1547 15 4

Lubuskie 220 16 9

£ódzkie 1310 30 7

Ma³opolskie 531 13 4

Mazowieckie 2348 69 26

Opolskie 402 11 1

Podkarpackie 372 17 2

Podlaskie 1156 36 26

Pomorskie 574 1 2

Œl¹ skie 339 10 4

Œwiêtokrzyskie 629 15 8

Warmiñsko-mazurskie 700 34 16

Wielkopolskie 1844 51 23

Zachodniopomorskie 433 23 10

Razem 14151 392 566

Na to miast szcze gó ³o we ze sta wie nie li cz by be ne fi cjen tów dzia ³a nia „U³at wia nie star -
tu m³o dym rol ni kom” SPO „Re struk tu ry za cja...” bê d¹ cych d³u¿ ni ka mi ARiMR z ty tu ³u
wy p³a co nej po mo cy w okre sie od po cz¹t ku wdra ¿a nia dzia ³a nia do dnia 31 mar ca
2012 r. przed sta wia ta be la nr 2, pre zen tu j¹ ca da ne w po dzia le na:

· Od dzia ³y Re gio nal ne ARiMR,
· sta tus spraw: bê d¹ ce w to ku al bo za koñ czo ne,
· for mê do cho dze nia na le¿ no œci: spra wy s¹ do we, w tym spra wy w eg ze ku cji ko mor --

ni czej, spra wy zwyk ³e, w ja kich sp³a ta d³u gu na stê pu je na wspól nie uz go dnio nych
po miê dzy d³u¿ ni kiem i ARiMR wa run kach, bez sto so wa nia przy mu su Pañ stwa.
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Ta be la nr 2. Li cz ba be ne fi cjen tów za e wi den cjo no wa nych w re je strze d³u¿ ni ków
SPO „Re struk tu ry za cja…” w ra mach dzia ³a nia 1.2 w okre sie od uru cho mie nia Pro gra -
mu do 31 mar ca 2012 r. w zwi¹z ku ze stwier dze niem nie wy wi¹ zy wa nia siê be ne fi cjen -
tów dzia ³a nia z po sta no wieñ umo wy w za kre sie obo wi¹z ku uzu pe³ nie nia wy kszta³ ce nia 
w ce lu spe³ nie nia wymogu do ty cz¹ ce go kwa li fi ka cji za wo do wych.

Oddzia³u Regionalnego

ARiMR

W toku realizacji Zakoñczone

£¹ cznieS¹ dowe
Zwyk³e Suma

S¹ dowe
Zwyk³e Suma

Egzekucja Egzekucja

1 2 3 4=(2+3 5 6 7=(5+6) 8=(4+7)

Dolnoœl¹ skie 6 6 12 24 4 14 18 42

Kujawsko-pomorskie 8 2 17 27 3 11 14 41

Lubelskie 1 3 11 15 4 4 19

Lubuskie 11 5 16 9 9 25

£ódzkie 10 4 16 30 7 7 37

Ma³opolskie 6 1 6 13 4 4 17

Mazowieckie 24 9 36 69 1 25 26 95

Opolskie 2 2 7 11 1 1 12

Podkarpackie 5 3 9 17 2 2 19

Podlaskie 16 5 15 36 3 23 26 62

Pomorskie 1 1 2 2 3

Œl¹ skie 5 1 4 10 4 4 14

Œwiêtokrzyskie 8 3 4 15 1 7 8 23

Warmiñsko-mazurskie 10 9 15 34 1 15 16 50

Wielkopolskie 12 9 30 51 3 1 19 23 74

Zachodniopomorskie 5 1 17 23 10 10 33

Razem 129 58 205 392 15 2 157 174 566

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ta de usz Na le wajk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter spor tu i tu ry sty ki Joan ny Mu chy
oraz do pe³ no moc ni ka rz¹ du ds. osób nie pe³ no spra wnych Ja ros ³a wa Du dy

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter! Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Po li ty ka spo ³e cz na pañ stwa za k³a da pro mo wa nie dzia ³añ zmie rza j¹ cych

do zin te gro wa nia gru py osób nie pe³ no spra wnych z oso ba mi pe³ no spra wny mi 
oraz stwa rza nie wa run ków do jej w³a œci we go roz wo ju. Oso by nie pe³ no spra w-
ne wal cz¹ co dzien nie z w³a s n¹ s³a bo œci¹. Wiê k sza spra w noœæ fi zy cz na jest
im po trzeb na do eg zy sten cji w ¿y ciu co dzien nym, a ak ty w noœæ fi zy cz na – do
prze ¿y wa nia po zy ty wnych emo cji zwi¹ za nych z ru chem, któ ry jest uz na nym
czyn ni kiem psy cho te ra peu ty cz nym. Oz na cza to, ¿e w po cz¹t ko wym okre sie
ucze stni ctwo w spor cie re krea cyj nym mo ¿e byæ je dno czeœ nie dzia ³al no œci¹
o cha rak te rze re ha bi li ta cyj nym.

Na sport nie pe³ no spra wnych prze zna czo no w bie ¿¹ cym ro ku o po ³o wê
mniej œrod ków fi nan so wych ni¿ w ro ku ubieg ³ym, a w 2012 r. jest prze cie¿
pa ra o lim pia da w Lon dy nie. Nie pe³ no spra wni spor tow cy mó wi¹, i¿ nie bê d¹
w sta nie w³a œci wie siê do niej przy go to waæ, bo wiem wy dat ki na sport nie -
pe³ no spra wnych obe jmu j¹ ró w nie¿ wy dat ki na szko le nia, do fi nan so wa nie
za dañ, sty pen dia i na gro dy, a wy dat ki na sport pa ra o lim pij ski do ty cz¹ tyl ko
czê œci za dañ w za kre sie fi nan so wa nia spor tu osób nie pe³ no spra wnych.

Dla cze go nie pe³ no spra wni spor tow cy s¹ tak ka ra ni? Dla wie lu z nich
brak mo¿ li wo œci up ra wia nia spor tu oz na cza we ge ta cjê w czte rech œcia nach!
Po za tym pol scy spor tow cy pa ra o lim pij scy przy wo ¿¹ z za wo dów wiê cej me -
da li ni¿ ich pe³ no spra wni ko le dzy, a w kra ju „w na gro dê” ob ni ¿a siê im do fi -
nan so wa nie!

Trud no jest nam zro zu mieæ po wy ¿ sz¹ sy tua cjê, tym bar dziej ¿e w „Stra -
te gii roz wo ju spor tu w Pol sce do ro ku 2015” za pi sa no, i¿ „upo wsze chnia nie
spor tu i ak ty w no œci ru cho wej wœród osób nie pe³ no spra wnych jest œwia to -
wym kie run kiem dzia ³añ skut ku j¹ cych uspra wnie niem i ni we lo wa niem ba -
rier po miê dzy lu dŸmi” i dla te go w Pol sce bê d¹ po de jmo wa ne dzia ³a nia
(wy ni ka j¹ ce ze stra te gii) zmie rza j¹ ce do „zwiê k sze nia mo¿ li wo œci up ra wia -
nia spor tu i re krea cji fi zy cz nej oso bom nie pe³ no spra wnym”, a tym sa mym do
re a li za cji g³ó wne go ce lu stra te gi cz ne go „Ak ty w ne i spra w ne spo ³e czeñ stwo”.
A tu nie pe³ no spra wni spor tow cy nie tyl ko nie otrzy mu j¹ na le¿ nej po mo cy, ale
te¿ nie ma j¹ gdzie æwi czyæ – w zde cy do wa nej wiê k szo œci obie k ty s¹ za nie d-
ba ne, czê sto wy ma ga j¹ ce ka pi tal ne go re mon tu, za zwy czaj s¹ trud no do stêp -
ne dla osób nie pe³ no spra wnych – i z kim, bo z re gu ³y pra ca tre ne ra/in struk to -
ra jest dla wie lu osób wy ko nu j¹ cych ten za wód, ze wzglê du na nis kie
wy na gro dze nie lub je go brak, pra c¹ do dat ko w¹ w nie pe³ nym wy mia rze go -
dzin (da ne GUS).

Zwra ca my siê za ró wno do Pa ni Mi n i s ter, jak i do Pa na Pe³ no moc ni ka
z pro œb¹ o in for ma cje w spra wie za kre su i form fi nan so wa nia up ra wia nia
spor tu przez oso by nie pe³ no spra wne oraz o in for ma cje o za so bach fi nan so -
wa nia re pre zen ta cji Pol ski w zwi¹z ku z pa ra o lim pia da mi, mi strzo stwa mi i in -
ny mi for ma mi za wo dów spor to wych. Pro si my tak ¿e o in for ma cje, kto i gdzie
mo ¿e sk³a daæ wnios ki o do fi nan so wa nie?

Po nad to pro si my o szcze gó ³o we wy jaœ nie nia w spra wie po ru szo ne go pro -
ble mu oraz o in for ma cje o pod jê tych dzia ³a niach i in i cja ty wach kie ro wa nych
przez Pañ stwa urzê dów.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

166 7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.



Od po wiedŸ
MI NI STRA
SPOR TU I TU RY STY KI

War sza wa, 1 czer wca 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to rów Pa na Grze go rza Woj cie chow skie go oraz

Pa na Woj cie cha Skur kie wi cza prze ka za ne pis mem z dnia 19 mar ca 2012 r. (sygn.
BPS/043-07-259/12) w spra wie za kre su i za sad fi nan so wa nia spor tu osób nie pe³ no -
spra wnych up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki do fi nan so wu je re a li za cjê za dañ pub li cz nych z za -
kre su roz wi ja nia spor tu osób nie pe³ no spra wnych na pod sta wie art. 29 ust. 1 i 7 usta -
wy z dnia 25 czer wca 2010 r. o spor cie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póŸn. zm.), usta wy
z dnia 27 sier pnia 2009 r. o fi nan sach pub li cz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn.
zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 23 sier pnia 2010 r. w spra -
wie do fi nan so wa nia za dañ ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej (Dz. U.
Nr 156, poz. 1051).

Zgo d nie z §7 wy ¿ ej wy mie nio ne go roz po rz¹ dze nia œrod ka mi Fun du szu do fi nan so -
wy wa ne s¹ na stê pu j¹ ce za da nia z za kre su spor tu po wsze chne go osób nie pe³ no-
 spra wnych:

– or ga ni za cja za jêæ sek cji spor to wych osób nie pe³ no spra wnych,
– or ga ni za cja im prez spor to wych dla osób nie pe³ no spra wnych,
– or ga ni za cja obo zów spor to wych dla osób nie pe³ no spra wnych,
– szko le nie tre ne rów, in struk to rów, fiz jo te ra peu tów, kla sy fi ka to rów i wo lon ta riu szy

spor tu osób nie pe³ no spra wnych,
– pro mo cja spor tu osób nie pe³ no spra wnych,
– za kup sprzê tu spor to we go.
Kwo ta œrod ków Fun du szu prze zna czo nych na do fi nan so wa nie za dañ z za kre su

upo wsze chnia nia spor tu osób nie pe³ no spra wnych w 2012 r. wy no si 13 502 000,00 z³.
W 2011 r. wy dat ko wa no na ten cel 13 239 000,00 z³. W 2012 r. zwiê k szo no wiêc œrod ki
o 263 000,00 z³.

Na re a li za cjê pro gra mów z za kre su spor tu wy czy no we go osób nie pe³ no spra wnych
prze zna czo no w 2012 r. œrod ki Fun du szu w wy so ko œci – 10 294 000 z³, w tym na:

– przy go to wa nia do igrzysk pa ra o lim pij skich – 7 294 000,00 z³ (w 2011 r. –
8 879 048,00 z³; w 2012 r. zmniej szo no wiêc œrod ki o 1 585 048 z³, a je dno czeœ nie na
przy go to wa nia do IP w Lon dy nie prze zna czo no ze œrod ków bu d¿e tu pañ stwa
2 554 000,00 z³, któ re w ca ³o œci prze ka za ne zo sta ³y PZSN „Start”, za po œre dni ctwem
Pol skie go Ko mi te tu Pa ra o lim pij skie go),

– przy go to wa nia do igrzysk g³u chych – 2 000 000,00 z³ (w 2011 r. – 1 539 300,00 z³;
w 2012 r. zwiê k szo no œrod ki o 460 700,00 z³),

– przy go to wa nia do mi strzostw œwia ta i mi strzostw Eu ro py w spor tach nie o lim pij -
skich – 1 000 000,00 z³ (w 2011 r. – 1 521 652,00 z³; w 2012 r. zmniej szo no œrod ki
o 521 652,00 z³).

W ro ku 2011, w pier wszym eta pie kon kur su na re a li za cjê za dañ zle co nych z za kre -
su wspó³ za wo dni ctwa spor to we go osób nie pe³ no spra wnych, prze ka za no ze œrod ków
Fun du szu do ta cje ce lo we w kwo cie 9 650 000,00 z³. W trak cie 2011 r. zwiê k szo no za -
kres rze czo wy re a li zo wa nych za dañ oraz kwo tê ich do fi nan so wa nia o 2 290 000,00 z³,
do kwo ty 11 940 000,00 z³. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki pod j¹³
dzia ³a nia na rzecz zwiê k sze nia w 2012 r. o 2 500 000,00 z³ œrod ków Fun du szu na do fi -
nan so wa nie za dañ w za kre sie spor tu wy czy no we go osób nie pe³ no spra wnych.
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Ró¿ ni ce wy so ko œci do fi nan so wa nia za dañ w ob sza rze spor tu wy czy no we go w la -
tach 2011 i 2012 uwa run ko wa ne s¹ na stê pu j¹ cy mi czyn ni ka mi:

– pro gra my re a li zo wa ne w 2011 r. obe jmo wa ³y do fi nan so wa nie or ga ni za cji Mi -
strzostw Pol ski i Pu cha rów Pol ski, na któ re prze zna czo no w ro ku ubieg ³ym
ok. 2 000 000,00 z³. W 2012 r. re a li za cjê i do fi nan so wa nie tych za dañ prze su niê to do
ob sza ru spor tu po wsze chne go, zmniej sza j¹c za kres rze czo wy i fi nan so wy pro gra mów
w ob sza rze spor tu wy czy no we go, w tym przede wszy s t kim pro gra mu przy go to wañ do
igrzysk pa ra o lim pij skich, w ra mach któ re go or ga ni zo wa no naj wiê cej im prez ran gi Mi -
strzostw Pol ski i Pu cha rów Pol ski;

– w ro ku pa ra o lim pij skim od by wa siê mniej sza li cz ba im prez o cha rak te rze mi -
strzow skim, któ re w ro ku ubieg ³ym ge ne ro wa ³y naj wy ¿ sze ko sz ty przy go to wañ;

– w pro gra mie przy go to wañ do igrzysk pa ra o lim pij skich za da nia pro wa dzo ne s¹
w ro ku bie ¿¹ cym g³ó wnie do prze ³o mu lip ca i sier pnia, w ro ku 2011 obe jmo wa ³y okres
od sty cz nia do gru dnia;

– w zwi¹z ku z od by wa j¹ cy mi siê IP w Lon dy nie, Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki
zwiê k szy ³o po nad dwu kro t nie, w po ró w na niu z ro kiem 2011, do fi nan so wa nie za dañ
zle co nych PKPar, aby za bez pie czyæ udzia³ re pre zen ta cji pa ra o lim pij skiej w Igrzys kach.
Œrod ki te zo sta ³y wy dzie lo ne z ogól nej pu li œrod ków prze zna czo nych na re a li za cjê pro -
gra mów w ob sza rze spor tu wy czy no we go;

– w 2012 r. zwiê k szo no œrod ki na pro gram przy go to wañ do igrzysk g³u chych,
z uwa gi na ko nie cz noœæ za bez pie cze nia od po wie d nich wa run ków przy go to wañ za wo d-
ni ków do ma j¹ cych od byæ siê w 2013 r. Let nich Igrzysk G³u chych w Bu da pe szcie.
Bie ¿¹ cy rok jest dla za wo dni ków okre sem zin ten sy fi ko wa nych przy go to wañ i wal ki
o kwa li fi ka cje olim pij skie.

Na le ¿y do daæ, ¿e sport po wsze chny i wy czy no wy osób nie pe³ no spra wnych do fi nan -
so wy wa ny jest ze œrod ków po cho dz¹ cych z pañ stwo we go fun du szu ce lo we go, tj. z do -
p³at do sta wek w grach lo so wych, sta no wi¹ cych mo no pol pañ stwa – zgo d nie
z prze pi sa mi usta wy z dnia 19 li s to pa da 2009 r. o grach ha zar do wych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540 z póŸn. zm.). W zwi¹z ku z po wy ¿ szym wy so koœæ œrod ków jest uza le¿ nio na od
wp³y wów do Fun du szu. W 2012 r., z uwa gi na ni¿ sze wp³y wy, œrod ki Fun du szu prze -
zna czo ne na re a li za cjê za dañ z za kre su spor tu po wsze chne go i wy czy no we go osób nie -
pe³ no spra wnych s¹ ni¿ sze o 1 629 000,00 z³ w po ró w na niu ze œrod ka mi bê d¹ cy mi
w dys po zy cji Mi ni stra w ro ku ubieg ³ym. Po no w nie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e Mi n i s ter Spor -
tu i Tu ry sty ki pod j¹³ dzia ³a nia na rzecz zwiê k sze nia tej kwo ty o 2 500 000,00 z³.

Po nad to in for mu jê, ¿e na pod sta wie art. 29 ust. 7 usta wy o spor cie, Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki do fi nan so wu je ze œrod ków bu d¿e tu pañ stwa re a li za cjê za dañ
zwi¹ za nych z przy go to wa nia mi kad ry na ro do wej osób nie pe³ no spra wnych do udzia ³u
w igrzys kach pa ra o lim pij skich, igrzys kach g³u chych, mi strzo stwach œwia ta i mi strzo -
stwach Eu ro py. Na do fi nan so wa nie ww. za dañ prze zna czo no w 2012 r. œrod ki bu d¿e tu
pañ stwa w wy so ko œci 4 554 000,00 z³ (w tym 2 000 000,00 z³ na wy p³a ty sty pen diów
spor to wych), w 2011 r. – 4 455 000,00 z³ (w tym 1 954 300,00 z³ na wy p³a ty sty pen diów 
spor to wych). W ro ku 2012 na st¹ pi³ wiêc wzrost o 99 000,00 z³ kwo ty œrod ków bu d¿e tu
prze zna czo nych na do fi nan so wa nie za dañ, w po ró w na niu z kwo t¹ przy zna n¹ w ro ku
ubieg ³ym.

W ra mach re a li za cji ww. za dañ do fi nan so wy wa ne s¹ wy na gro dze nia osób bez po -
œre dnio zwi¹ za nych z pro wa dze niem ak cji szkoleniowo-startowych, m.in.: tre ne rów,
in struk to rów, le ka rzy, psy cho lo gów, fiz jo te ra peu tów, te chni ków. Mak sy mal na wy so -
koœæ œrod ków pub li cz nych prze zna czo nych na wy na gro dze nia wy no si: in struk tor – do
2 000,00 z³/mie si¹c, tre ner kla sy II – do 3 000,00 z³/mie si¹c, tre ner kla sy I – do
3 500,00 z³/mie si¹c, tre ner kla sy mi strzow skiej – do 4 500,00 z³/mie si¹c lub tre ner/in -
struk tor do 200,00 z³/dzieñ, le karz, fiz jo te ra peu ta, psy cho log – do 250,00 z³/dzieñ, te ch-
nik – do 130,00 z³/dzieñ.

Na pod sta wie art. 34 ust. 1 usta wy z dnia 25 czer wca 2010 r. o spor cie oraz roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Spor tu z dnia 27 lu te go 2006 r. w spra wie przy zna wa nia na gród
i wy ró¿ nieñ za wo dni kom nie po sia da j¹ cym li cen cji za wo dni ka (Dz. U. z 2006 r. Nr 37,
poz. 258, z póŸn. zm.) Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki przy zna je na gro dy pie niê¿ ne dla za -
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wo dni ków nie pe³ no spra wnych za osi¹g niê cie wy so kich wy ni ków we wspó³ za wo dni c-
twie spor to wym. Zgo d nie z art. 35 ust. 1 usta wy z dnia 25 czer wca 2010 r. o spor cie
oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spor tu z dnia 6 czer wca 2007 r. w spra wie na gra dza nia
za szcze gól ne osi¹g niê cia w dzie dzi nie kul tu ry fi zy cz nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 113,
poz. 777) przy zna wa ne s¹ na gro dy pie niê¿ ne dla tre ne rów i in struk to rów spor tow ców
nie pe³ no spra wnych. W 2011 r. wy p³a co no ze œrod ków bu d¿e tu pañ stwa na gro dy dla
za wo dni ków nie pe³ no spra wnych i ich tre ne rów w wy so ko œci 297 057,25 z³.

Na pod sta wie art. 36 ust. 3 usta wy z dnia 25 czer wca 2010 r. o spor cie ze œrod ków,
któ rych dys po nen tem jest Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki, wy p³a ca ne s¹ œwiad cze nia pie -
niê¿ ne dla me da li stów igrzysk pa ra o lim pij skich i igrzysk g³u chych. W 2011 r. œwiad -
cze nia pa ra o lim pij skie wy p³a co no w kwo cie 6 407 000,00 z³. W ro ku 2012
prze zna czo no na ten cel 7 613 000,00 z³.

W kon tek œ cie przed sta wio nych po wy ¿ ej da nych fi nan so wych nie mo¿ na zgo dziæ siê
ze stwier dze niem, ¿e na sport osób nie pe³ no spra wnych Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty -
ki prze zna czy ³o w ro ku 2012 o po ³o wê mniej œrod ków fi nan so wych ni¿ w ro ku ubieg -
³ym. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e Mi n i s ter Spor tu i Tu ry sty ki po de jmu je w ra mach
do stêp nych œrod ków wszel kie sta ra nia, aby za pe wniæ nie pe³ no spra wnym spor tow com
jak naj lep sze wa run ki ucze stni ctwa w ry wa li za cji spor to wej.

Z wyrazami szacunku

Joan na Mu cha

Od po wiedŸ
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
DO SPRAW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

War sza wa, 5.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r., znak: BPS/043-07-260/12, przy

któ rym prze s³a ny zo sta³ tekst wspól ne go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze -
go rza Woj cie chow skie go oraz se na to ra Woj ciecha Skur kie wi cza pod czas 7. po sie dze nia 
Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r. pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ.

Zgo d nie z art. 35a ust. 1 pkt 7 usta wy z dnia 27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za -
wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z póŸn. zm.) je d nym z za dañ, któ re mo g¹ zo staæ do fi nan so wa ne ze
œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych jest sport,
kul tu ra, re krea cja i tu ry sty ka osób nie pe³ no spra wnych.

Zgo d nie z §4 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 25 czer wca
2002 r. w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne ze
œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych (Dz. U. Nr 96,
poz. 861 z póŸn. zm.) o do fi nan so wa nie po wy ¿ sze go za da nia mo g¹ ubie gaæ siê oso by
pra w ne i je dno stki or ga ni za cyj ne nie po sia da j¹ ce oso bo wo œci pra w nej, je ¿e li:

1) pro wa dz¹ dzia ³al noœæ na rzecz osób nie pe³ no spra wnych przez okres co naj mniej
2 lat przed dniem z³o ¿e nia wnios ku,
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2) udo ku men tu j¹ za pe wnie nie od po wie d nich do po trzeb osób nie pe³ no spra wnych
wa run ków te chni cz nych i lo ka lo wych do re a li za cji za da nia,

3) udo ku men tu j¹ po sia da nie œrod ków w³a s nych lub po zy s ka nych z in nych Ÿró de³ na 
sfi nan so wa nie przed siêw ziê cia w wy so ko œci nie ob jê tej do fi nan so wa niem ze œrod --
ków Fun du szu.

Do fi nan so wa nie na stê pu je na pi sem ny wnio sek, któ ry w przy pad ku or ga ni za cji
spor tu, kul tu ry, re krea cji i tu ry sty ki osób nie pe³ no spra wnych na le ¿y z³o ¿yæ do po wia -
to we go cen trum po mo cy ro dzi nie w³a œci we go dla miej sca za mie sz ka nia osób nie pe³ no -
spra wnych ob jê tych wnios kiem o do fi nan so wa nie. Wy so koœæ do fi nan so wa nia wy no si
do 60% ko sz tów przed siêw ziê cia.

Z sza cun kiem

Ja ros ³aw Du da
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka
oraz do pe³ ni¹ ce go obo wi¹z ki ge ne ral ne go dy rek to ra

dróg kra jo wych i au to strad Le cha Wi tec kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze! Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
Zwra ca my siê z za py ta niem od noœ nie do stwier dze nia od mo wy pañ stwu

To ma szo wi, Ha li nie, Le cho wi A., za mie sz ka ³ym w miej sco wo œci K., przez
GDDKiA pra wa do po no w ne go z³o ¿e nia wnios ku w spra wie. Pro si my o in for -
ma cje i wy jaœ nie nie, a przede wszy s t kim o po da nie pod sta wy pra w nej od mo -
wy z³o ¿e nia wnios ku pañ stwu A. o od wo ³a nie. Ta kim po stê po wa niem
i sta no wis kiem, i¿ „dal sze wnios ki od Pañ stwa w tej spra wie nie bê d¹ roz pa -
try wa ne”, GDDKiA od ma wia przy s³u gu j¹ ce go pañ stwu A. pra wa do ob ro ny
swoich praw, co w sy tua cji pañ stwa Ad a mow skich pro wa dzi do ogra ni cze nia 
swo bo dy pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej i dal sze go œwiad cze nia do -
tych cza so wych us ³ug.

Po nad to pro si my Pa na Mi ni stra o wnik li we prze a na li zo wa nie ca ³ej spra -
wy z uw zglê dnie niem przy ta cza nych przez pañ stwa A., na szym zda niem za -
sa dnych i lo gi cz nych, ar gu men tów w spra wie.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go oraz se na to -

ra Woj cie cha Skur kie wi cza (pis mo znak: BPS/043-07-261/12 z dnia 19 mar ca
2012 r.) w spra wie lik wi da cji w miej sco wo œci K. zjaz du z dro gi kra jo wej S-8 do pro wa -
dzo ne go przez Pañ stwo A. ser wi su wul ka ni za cyj ne go up rzej mie przed sta wiam na stê -
pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Pañ stwo A. wziê li czyn ny udzia³ w pro ce sie usta la nia lo ka li za cji in we sty cji – roz bu -
do wy dro gi kra jo wej nr 8 do pa ra me trów dro gi eks pre so wej – ³¹ cz nie z wy ko rzy sta niem
try bu od wo ³aw cze go od de cyz ji oraz try bu skar gi do s¹ du ad mi ni stra cyj ne go. W opar -
ciu o wy rok Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 12.11.2007 r.
Od dzia³ GDDKiA w £o dzi przed ³o ¿y³ do £ó dz kie go Urzê du Wo je wó dz kie go ma te ria ³y, bê -
d¹ ce uzu pe³ nie niem za ³¹ cz ni ków do wy da nia de cyz ji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji.
Ma te ria ³y te za wie ra ³y m.in. zmie nio ne roz wi¹ za nia te chni cz ne za pe wnia j¹ ce do jazd do
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nie ru cho mo œci Pañ stwa A., tj. do dzia ³ek o nr 38/1 i 39/1. W dniu 30.09.2008 r. Wo je -
wo da £ó dz ki wy da³ de cyz jê lo ka li za cyj n¹ nr 15/2008 uw zglê dnia j¹ c¹ po stu la ty Pañ stwa A.,
od któ rej Pañ stwo A. nie wnieœ li od wo ³a nia.

Je dno czeœ nie na le ¿y wy jaœ niæ, i¿ is t nie j¹ cy zjazd z dro gi kra jo wej nr 8 na po se sjê
Pañ stwa A. ni gdy nie by³ uz go dnio ny z Od dzia ³em GDDKiA w £o dzi, a za tem by³ zjaz -
dem u¿y t ko wa nym nie le gal nie. Po ³o ¿e nie nie ru cho mo œci wzglê dem skrzy ¿o wa nia nie
po zwa la na po pra w ne usy tuo wa nie ta kie go zjaz du z za mia rem u¿y t ko wa nia go przez
po jaz dy wiel ko ga ba ry to we, np. sa mo cho dy ciê ¿a ro we. Po nad to na le ¿y za zna czyæ, i¿
w przy pad ku lo ka li za cji dzia ³al no œci go spo dar czej – za k³a du wul ka ni za cyj ne go – na
nie ru cho mo œci przy leg ³ej do pa sa dro gi kra jo wej na le ¿a ³o by uz go dniæ ten fakt z za rz¹d -
c¹ dro gi, tj. GDDKiA – ta kie uz go dnie nie nie mia ³o miej sca.

Z wy jaœ nieñ przed sta wio nych przez GDDKiA wy ni ka, i¿ w zwi¹z ku z roz po czê t¹ re a -
li za cj¹ in we sty cji na dro dze kra jo wej nr 8 na od cin ku Pio trków Try bu nal ski – gra ni ca
wo je wó dz twa ³ó dz kie go, dzia³ ki o nr 38/1 i 39/1 po sia da j¹ zjazd z dro gi we wnê trz nej
po przez dzia³ kê o nr ewid. 35/1. Dro ga we wnê trz na s³u ¿y ob s³u dze ko mu ni ka cyj nej te -
re nów przy leg ³ych do pa sa dro go we go dro gi kra jo wej (w tym nie ru cho mo œci Pañ -
stwa A.). Ró w nie¿ do ce lo wo ob s³u ga ko mu ni ka cyj na nie ru cho mo œci Pañ stwa A. bê dzie
od by waæ siê zgo d nie z tym roz wi¹ za niem, tj. dro g¹ dojaz do w¹ po ³¹ czo n¹ z dro g¹ po wia -
to w¹ i ³¹ cz ni c¹ wêz ³a „Z.” po przez skrzy ¿o wa nie ty pu ron do. Trud no za tem uz naæ, i¿
nie ru cho moœæ Pañ stwa A. nie na da je siê do pra wid ³o we go wy ko rzy sta nia na do tych -
cza so we ce le z po wo du zlik wi do wa nia bez po œre dnie go nie le gal ne go zjaz du z dro gi kra -
jo wej nr 8. Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, i¿ zgo d nie z §9 ust. 1 pkt 2 roz po rz¹ dze nia
Mi ni stra Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 2 mar ca 1999 r. w spra wie wa run ków
te chni cz nych ja kim po win ny od po wia daæ dro gi pub li cz ne i ich usy tuo wa nie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z póŸn. zm.) sto so wa nie zjaz dów na dro dze kla sy S jest za bro -
nio ne.

Po nad to prag nê za u wa ¿yæ, i¿ zgo d nie z art. 2 pkt 14 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. 
o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)
przez „do stêp do dro gi pub li cz nej” – na le ¿y ro zu mieæ bez po œre dni do stêp do tej drogi al -
bo do stêp do niej przez dro gê we wnê trz n¹ lub przez usta no wie nie od po wie dniej s³u ¿eb -
no œci dro go wej. Za tem po jê cie „do stê pu do dro gi pub li cz nej”, o któ rym mo wa
w ko men to wa nym prze pi sie, nie ogra ni cza siê do bez po œre dnie go do stê pu, a wiêc do
przy pad ku, gdy dzia³ ka bu dow la na gra ni czy z dro g¹ za li czo n¹ do je d nej z ka te go rii
dróg pub li cz nych. Oczy wi stym jest za tem, ¿e po jê cie do stê pu do dro gi pub li cz nej na le -
¿y ro zu mieæ mo¿ li wie jak naj sze rzej. Dla te go wa ru nek do stê pu do dro gi pub li cz nej
spe³ nio ny jest za wsze wte dy, kie dy na przed mio to w¹ dzia³ kê mo¿ na do staæ siê – zgo d -
nie z pra wem – z dro gi pub li cz nej. Usta wo daw ca nie sta wia przy tym wy ma gañ co do
ro dza ju te go do stê pu, czy ma byæ to dro ga, œcie¿ ka. Zaœ w orze cz ni ctwie s¹ dów ad mi ni -
stra cyj nych, w od nie sie niu do do pu sz czal no œci zjaz dów z dróg pub li cz nych na te ren
nie ru cho mo œci, pod kreœ la siê przede wszy s t kim, ¿e z fak tem bez po œre dniej do stêp no -
œci („przy le ga nia”) dzia³ ki do dro gi pub li cz nej nie wi¹ ¿e siê z mo cy sa me go pra wa mo¿ li -
woœæ usta no wie nia zjaz du z tej dro gi na dzia³ kê. Mo¿ li woœæ usta no wie nia w ta kiej
sy tua cji zjaz du z dro gi pub li cz nej nie jest bo wiem wprost zwi¹ za na z pra wem w³a s no œci 
grun tu czy z dzia ³a nia mi je go w³a œci cie la po de jmo wa ny mi na pod sta wie tzw. pra wa
s¹ sie dz kie go, lecz sta no wi up ra wnie nie o cha rak te rze rze czo wym, któ re zwi¹ za ne jest
z okreœ lo n¹ nie ru cho mo œci¹, przy zna wa ne w dro dze zgo dy za rz¹ du dro gi, ma j¹ cej for -
mê de cyz ji ad mi ni stra cyj nej (uza sa dnie nie wy ro ku WSA w War sza wie z dnia 21 ma ja
2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 376/07).

Zgo d nie zaœ z tre œci¹ wy ro ku Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna niu
z dnia 27 paŸ dzier ni ka 2010 r. sygn. akt II SA/Po 463/10 „przez do stêp do dro gi pub li cz - 
nej na je ¿y ro zu mieæ bez po œre dni do stêp do tej dro gi al bo do stêp do niej przez dro gê
we wnê trz n¹ lub przez usta no wie nie od po wie dniej s³u ¿eb no œci dro go wej. Dzia³ ka s¹ sie d-
nia mu si mieæ za tem do stêp do kon kret nej, tej sa mej dro gi pub li cz nej, co za pe wnia je d- 
nak nie tyl ko bez po œre dnie po ³¹ cze nie, ale ró w nie¿ po œre dnie”. Za tem do stêp do dro gi
pub li cz nej mo ¿e byæ za pe wnio ny al ter na ty wnie przez dro gê we wnê trz n¹ lub przez
usta no wie nie od po wie dniej s³u ¿eb no œci dro go wej. Is tot ne jest aby za rz¹d ca dro gi we -
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wnê trz nej zga dza³ siê na ko rzy sta nie z dro gi we wnê trz nej (wy rok Na czel ne go S¹ du Ad -
mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 3 li s to pa da 2010 r. sygn. akt II OSK 1625/09).

Od no sz¹c siê do za rzu tu Pañ stwa A. o niewy ku pie nie po zo sta ³ej czê œci nie ru cho -
mo œci up rzej mie wy jaœ niam, i¿ zgo d nie z je dno li tym sta no wis kiem do ktry ny „Wnio sek
z³o ¿o ny w try bie art. 13 ust. 3 usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa -
dach przy go to wa nia i re a li za cji in we sty cji w za kre sie dróg kra jo wych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 ze zm.) nie jest roz pa try wa ny w try bie po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, gdy¿
nie jest to spra wa ad mi ni stra cyj na w ro zu mie niu k.p.a. Jest to – mi mo, ¿e na byw c¹
oma wia nej czê œci nie ru cho mo œci na rzecz Skar bu Pañ stwa jest or gan ad mi ni stra cji
pub li cz nej – ro sz cze nie cy wil no pra wne, któ re go w ra zie spo ru stro na mo ¿e do cho dziæ
przed s¹ dem po wsze chnym”.

War to tak ¿e przy to czyæ te zê z wy ro ku WSA w War sza wie z dnia 21 kwiet nia 2006 r.
sygn. I SA Wa 470/05, zgo d nie z któ r¹ Usta wo daw ca nie prze wi dzia³ obo wi¹z ku wy ku -
pu wiê k szej ni¿ pro po no wa na wiel koœæ dzia³ ki z te go po wo du, ¿e po zo sta ³a czêœæ nie ru -
cho mo œci, w oce nie jej w³a œci cie la, stra ci ³a war toœæ eko no mi cz n¹ i nie mo ¿e byæ
wy ko rzy sta na na do pie ro pla no wa n¹ in we sty cjê. Nie w¹t pli wie przy oce nie, czy po zo -
sta ³a czêœæ nie ru cho mo œci nie na da je siê do pra wid ³o we go wy ko rzy sta nia na do tych -
cza so we ce le, za rz¹d ca dro gi po wi nien dzia ³aæ na pod sta wie i w gra ni cach pra wa,
prze strze ga j¹c obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa. Za tem w przy pad ku od mo wy uz na -
nia wnios ku do tych cza so we go w³a œci cie la o na by cie tzw. re sztów ki or gan ad mi ni stra cji 
pub li cz nej po wi nien przed sta wiæ ra cjo nal ne i rze tel ne uza sa dnie nie swo je go sta no wis -
ka. Za rz¹d ca dro gi po wi nien usta liæ na pod sta wie po sia da nej wie dzy i do ku men tów,
w tym przed sta wio nych przez wnios ko daw cê czy mo¿ li we jest wy ko rzy sta nie tzw. re -
sztów ki zgo d nie z do tych cza so wym prze zna cze niem i wy ko rzy sta niem. Do tych cza so we 
prze zna cze nie nie ru cho mo œci mo ¿e wy ni kaæ z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go lub z fak ty cz ne go do tych cza so we go wy ko rzy sta nia zgo d ne go z prze pi -
sa mi pra wa.

Wnio sek o wy kup po zo sta ³ej czê œci nie ru cho mo œci na le ¿y z³o ¿yæ do Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Dróg Pub li cz nych i Au to strad (GDDKiA). W opar ciu o obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy 
to GDDKiA sa mo dziel nie oce nia, czy mo ¿e za sto so waæ ww. art. 13 spe cu sta wy. Je dno -
czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ Pañ stwo A. pis mem z dnia 4 lip ca 2011 r. zo sta li po in -
for mo wa ni, ¿e wo bec wie lo kro t nie kie ro wa nych do Od dzia ³u GDDKiA w £o dzi
wnios ków w przed mio to wej spra wie, od mo wa wy ku pu za bu do wa nej nie ru cho mo œci
oz na czo nej nu me ra mi dzia ³ek 38/1 i 39/1 jest osta te cz na i ¿e dal sze ich wnios ki w tej
sa mej spra wie przy nie zmie nio nym sta nie fak ty cz n y m i pra w nym nie mo g¹ spo wo do -
waæ zmia ny sta no wis ka.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Od po wiedŸ
GE NE RAL NE GO DY REK TO RA
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD

War sza wa, 24.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 19 mar ca 2012 r., znak: BPS/043-07-262/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie wspól ne Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go 
oraz Pa na Se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza, do ty cz¹ ce wy jaœ nie nia kwe stii od mo wy
przez GDDKiA Pañ stwu To ma szo wi, Ha li nie i Le cho wi A. pra wa do po no w ne go z³o ¿e nia 
wnios ku w za kre sie za pe wnie nia bez po œre dnie go do jaz du do za k³a du wul ka ni za cyj ne -
go „TRANS-GUM Ser wis Opon” z dro gi eks pre so wej S8, up rzej mie in for mu jê, ¿e Ge ne -
ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad nie od mó wi³ Pañ stwu A. pra wa do
sk³a da nia dal szych wnios ków w spra wie, lecz je dy nie wska za³ na osta te cz noœæ sta no -
wis ka w spra wie wy ku pu nie ru cho mo œci.

In ten cj¹ u¿y te go sfor mu ³o wa nia wska zu j¹ ce go, i¿ „dal sze wnios ki w tej spra wie nie
bê d¹ roz pa try wa ne” by ³o je dy nie po in for mo wa nie stron o oko li cz no œciach fak ty cz nych
i pra w nych, któ re mo g¹ mieæ wp³yw na usta le nie praw i obo wi¹z ków bê d¹ cych przed -
mio tem po stê po wa nia (art. 9 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go).

Po ni ¿ej up rzej mie przed sta wiam szcze gó ³o we wy jaœ nie nia w przed mio to wej spra wie.
¯¹ da nie na by cia czê œci nie ru cho mo œci, w wa run kach okreœ lo nych w art. 13 ust. 3

usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re a li za cji
in we sty cji w za kre sie dróg pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póŸn. zm.),
na któ ry po wo ³u j¹ siê Pañ stwo A. i któ ry sta no wi je dy n¹ pod sta wê pra w n¹ na by cia nie -
ru cho mo œci po za pa sem dro go wym na wnio sek W³a œci cie la, ma cha rak ter cy wil no pra w-
ny i nie pod le ga roz strzyg niê ciu w dro dze de cyz ji ad mi ni stra cyj nych. O ta kim je go cha -
rak te rze (cy wil nym) œwiad cz¹ cho cia¿ by wy ro ki S¹ dów Ad mi ni stra cyj nych w kil ku spra -
wach, np. wy rok Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 30 ma ja
2007 r.(sygn. I SA/Wa 450/07 oraz wy rok z dnia 4 czer wca 2007 r., sygn. I SA/Wa
137/07. Zgo d nie z usta le nia mi Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go, wy ra ¿o ny mi
w wy ro ku z dnia 30 ma ja 2007 r., sygn. I SA/Wa 450/07, cyt.: „Je ¿e li zaœ cho dzi o pod -
no szo n¹ przez skar ¿¹ ce go spra wê od mo wy wy ku pu przez GDDKiA dzia³ ki nr [...], S¹d za -
u wa ¿a, ¿e ¿¹ da nie na by cia czê œci nie ru cho mo œci, w wa run kach okreœ lo nych w art. 13
ust. 3 usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. ma cha rak ter cy wil no pra wny i nie pod le ga roz -
strzyg niê ciu w dro dze de cyz ji ad mi ni stra cyj nej, dla te go te¿ mo ¿e byæ do cho dzo ne tyl ko
i wy ³¹ cz nie w po stê po wa niu cy wil nym przed s¹ dem po w- sze chnym”.

Po wy ¿ sze oz na cza, ¿e wnios ków sk³a da nych w try bie art. 13 ust. 3, o któ rym wy ¿ ej
mo wa, nie roz pa tru je siê w for mie de cyz ji ad mi ni stra cyj nej wy da wa nej w try bie prze pi -
sów ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, a stro nie nie za do wo lo nej ze spo so bu
roz pa trze nia z³o ¿o ne go wnios ku przy s³u gu je pra wo do do cho dze nia swych ro sz czeñ na
dro dze s¹ do wej. O ta kim cha rak te rze wnios ku, od po wie dzi na wnio sek, a tak ¿e o przy -
s³u gu j¹ cym pra wie do ro sz czeñ na dro dze s¹ do wej ka¿ do ra zo wo s¹ in for mo wa ne oso by 
fi zy cz ne i in sty tu cje sk³a da j¹ ce wnio sek w try bie art. 13 ust. 3 ww. usta wy z dnia
10 kwiet nia 2003 ro ku w przy pad ku od mo wy je go uz na nia przez GDDKiA. Pañ stwo A.
by li o tym in for mo wa ni wie lo kro t nie.

In ter pre ta cja art. 13 ust. 3, i co z tym zwi¹ za ne sto so wa nie te go ar ty ku ³u przez
GDDKiA, spro wa dza siê ka¿ do ra zo wo do prze pro wa dze nia oce ny czy spe³ nio ne s¹ prze -
s³an ki, o któ rych mo wa w tym ar ty ku le, a mia no wi cie czy nie ru cho moœæ, o wy ku pie nie
któ rej wnios ku je stro na zo sta ³a up rze d nio czê œ cio wo prze jê ta na cel bu do wy dro gi (ina -
czej mó wi¹c czy zo sta ³a czê œ cio wo ob jê ta, a wiêc po dzie lo na li nia mi roz gra ni cza j¹ cy mi
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in we sty cjê) oraz czy ta po zo sta ³a po prze jê ciu czêœæ, o któ rej wy kup wnios ku je stro na,
nie na da je siê do pra wid ³o we go wy ko rzy sta nia na do tych cza so we ce le.

Tryb roz pa try wa nia wnios ków o wy kup nie ru cho mo œci w try bie art. 13 ust. 3 ww.
usta wy sto so wa ny w GDDKiA cha rak te ry zu je siê „dwu in stan cyj no œci¹”, co oz na cza je -
go roz pa trze nie przez Od dzia³ GDDKiA, a na stê p nie przez Cen tra lê w przy pad ku za -
kwe stio no wa nia sta no wis ka Od dzia ³u GDDKiA.

W efek cie ta kie go po stê po wa nia na stê pu je nie kie dy sfor mu ³o wa nie sta no wis ka po -
le mi cz ne go w sto sun ku do za jmo wa ne go przez Od dzia³, a tak ¿e wska za nie oko li cz no œci 
prze ma wia j¹ cych za in nym ni¿ Od dzia³ zin ter pre to wa niem prze s³a nek. W przy pad ku
je dnak zgo d no œci Cen tra li, co do za jmo wa ne go wcze œ niej przez Od dzia³ GDDKiA sta no -
wis ka, stro na jest in for mo wa na o osta te cz nym od rzu ce niu wnios ku i przy s³u gu j¹ cym
jej pra wie do ro sz czeñ na dro dze s¹ do wej. Dal sze wie lo kro t ne kie ro wa nie wnios ków
o na by cie nie ru cho mo œci w try bie art. 13 ust. 3 ww. usta wy, któ re to wnios ki nie wska -
zu j¹ na wy st¹ pie nie no wych, niebra nych wcze œ niej pod uwa gê oko li cz no œci, nie po wo -
du j¹ ju¿ wszczê cia pro ce du ry ich po no w ne go roz pa trze nia, co nie zna czy ¿e nie jest na
ta ki wnio sek udzie la na stro nie od po wiedŸ.

W przy pad ku po na wia nia wnios ku bez wska zy wa nia no wych oko li cz no œci spra wy – 
jego roz pa trze nie mo ¿e ogra ni czyæ siê do pod trzy ma nia po prze d nie go sta no wis ka
(per ana lo giam art. 239 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go).

W piœ mie z dnia 30 lip ca 2010 r., znak: GDDKiA-DPI-WN-ar-051(8)-603/10 (ko piê
pis ma* przed k³a dam w za ³¹ cze niu) GDDKiA in for mu je Stro nê, ¿e wnio sek o po no w ne
(9 z ko lei) roz pa trze nie spra wy zo sta³ szcze gó ³o wo roz poz na ny ³¹ cz nie z wcze œ niej szy mi
wnios ka mi kie ro wa ny mi do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej i Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich.

W roz pa try wa nej spra wie nie zna le zio no in nych, wcze œ niej niebra nych pod uwa gê,
oko li cz no œci ma j¹ cych wp³yw na sta no wis ko GDDKiA. Z tej te¿ przy czy ny pod trzy ma no 
wcze œ niej pre zen to wa ne Pañ stwu A. sta no wis ko, ja kie za jmo wa³ w spra wie Od dzia³
GDDKiA w £o dzi i przy pom nia no o sta no wis ku in nych in sty tu cji Pañ stwa, do któ rych
up rze d nio Pañ stwo A. kie ro wa li swo je wnios ki czy skar gi.

W przy pad ku, o któ rym mo wa – czy li spra wie Pañ stwa A. – stan fak ty cz ny i pra w ny
zo sta³ usta lo ny, a ca ³y prze bieg po stê po wa nia zo sta³ wie lo kro t nie zwe ry fi ko wa ny i nie
ma uza sa dnie nia pra w ne go do roz pa try wa nia ko lej nych wnios ków kie ro wa nych do
GDDKiA w tej sa mej spra wie, bez wska za nia no wych oko li cz no œci.

Za sa dni czym po wo dem ¿¹ dañ Pañ stwa A. pod kreœ la nym w wie lu wnios kach, jest
rze ko me po zba wie nie Ich fir my „TRANS – GUM” bez po œre dnie go do stê pu do dro gi kra -
jo wej nr 8. Rzecz w tym, i¿ ta kie go do stê pu ni gdy nie mie li, bo wiem for mal nie do stêp
ko mu ni ka cyj ny do przed mio to wej nie ru cho mo œci od by wa³ siê z dro gi lo kal nej – uli cy
Osied lo wej, a ta do pie ro w³¹ czo na by ³a do dro gi kra jo wej nr 8.

Ciê¿ kie po jaz dy (TIR), w któ rych ob s³u dze wed le za pe wnieñ fir my „TRANS-GUM”
wy spe cja li zo wa ³a siê ta fir ma, wje¿ d¿a ³y na tê nie ru cho moœæ z dro gi kra jo wej nr 8 nie -
pra wid ³o wo po przez uli cê Osied lo w¹, któ rej wlot do dro gi kra jo wej nr 8 zlo ka li zo wa ny
w re jo nie skrzy ¿o wa nia z dro g¹ lo kal n¹ (po prze cz n¹), nie by³ przy sto so wa ny do ta kie go
ru chu te go ty pu po jaz dów. Ta sy tua cja na ra ¿a ³a fir mê „TRANS-GUM” na sze reg in ter -
wen cji s³u¿ by dro go wej, w wy ni ku któ rych nie le gal ny wjazd by³ unie mo¿ li wia ny,
o czym zre szt¹ Pañ stwo A. pi sz¹ w swoich wnios kach.

W trak cie prze bu do wy dro gi kra jo wej nr 8 do pa ra me trów dro gi eks pre so wej, wlot
lo kal nej uli cy Osied lo wej zo sta nie umiej sco wio ny w wêŸ le, na to miast skrzy ¿o wa nie
z dro g¹ lo kal n¹ zo sta nie zlik wi do wa ne (w do tych cza so wym ci¹ gu dro gi lo kal nej pro jek -
to wa ne jest prze jœcie dla pie szych nad dro g¹ eks pre so w¹). Ob s³u ga ko mu ni ka cyj na fir -
my „TRANS-GUM” re a li zo wa na bê dzie je dnak tak jak do tych czas, tj. z uli cy Osied lo wej. 
Ta kie roz wi¹ za nie jest w³a œ nie spor ne, gdy¿ fir ma „TRANS-GUM” do ma ga siê wjaz du
po jaz dów na jej te ren bez po œre dnio z dro gi eks pre so wej.

Ar gu ment po da wa ny we wnios kach o wy kup nie ru cho mo œci, ja ko niena da j¹ cej siê
do wy ko rzy sta nia na do tych cza so we ce le z po wo du po zba wie nia jej bez po œre dnie go
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zjaz du z dro gi kra jo wej, jest w œwiet le przy wo³anych wy j aœ nieñ uz na wa ny przez
GDDKiA za nie u za sa dnio ny i nie up ra wnio ny. Na le ¿y po nad to pod kreœ liæ, ¿e zgo d nie
z prze pi sa mi o wa run kach ja kie mu sz¹ spe³ niaæ po szcze gól ne ro dza je dróg, do stêp do
dro gi eks pre so wej od by waæ siê mo ¿e wy ³¹ cz nie po przez wêz ³y, a bez po œre dnie wjaz dy
i zjaz dy do nie ru cho mo œci s¹ nie do pu sz czal ne. Ta ki prze pis wy ni ka z aspek tu zwi¹ za ne go 
z ko nie cz - no œci¹ za pe wnie nia bez pie czeñ stwa w ru chu dro go wym na dro gach eks pre -
so wych.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ GDDKiA otrzy ma ³a od Pañ stwa A. ju¿ po da cie 30 lip ca
2010 r. oko ³o 13 dal szych pism i wnios ków, w tym kie ro wa nych ró w nie¿ do Pre zy den ta RP,
G³ó wne go Urzê du Nad zo ru Bu dow la ne go, Mi ni stra In fra struk tu ry, po no w nie do Pre zy -
den ta RP, Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li oraz pis mo z dnia 16 ma ja 2011 ro ku od Pa na Se na -
to ra Grze go rza Woj cie chow skie go, na któ re GDDKiA udzie li ³a sto so wnych od po wie dzi,
w tym bez po œre dnio Pa nu Se na to ro wi pis mem z dnia 24 czer wca 2011 ro ku (znak:
GDDKiA-BGD-WP-mw-070-76/2011).

Po nad to, ce lem po twier dze nia wy ¿ ej przed sta wio nych in for ma cji, up rzej mie prze -
ka zu je my ko piê pis ma z dnia 4 lip ca 2011 ro ku. W piœ mie tym w syn te ty cz nej for mie
za war to wszy s t kie in for ma cje do ty cz¹ ce pro wa dzo nej ko re spon den cji nie tyl ko z Pañ -
stwem A., ale te¿ i oso ba mi (b¹dŸ in sty tu cja mi) in ter we niu j¹ cy mi w tej spra wie.

Pod su mo wu j¹c, up rzej mie in for mu jê, i¿ GDDKiA roz pa tru j¹c spra wê Pañ stwa A.
do cho wa ³a na le ¿y tej sta ran no œci w jej pra wid ³o wym roz poz na niu po przez usta le nie jej
sta nu fak ty cz ne go oraz pra w ne go i po in for mo wa nie Stro ny o wy ni kach jej roz pa trze nia 
oraz przy s³u gu j¹ cych pra wach.

Z po wa ¿a niem

p.o. GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
Lech Wi tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne jest do pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drze ja Se re me ta

Sza no wny Pa nie Pro ku ra to rze!
Zwra ca my siê do Pa na Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z wnios kiem o wnik li we

za jê cie siê spra w¹ pa na Mar ci na S. (za mie sz ka ³e go w R.).
Pan Mar cin S. do 2007 r. by³ kie ro wni kiem re fe ra tu w Stra ¿y Miej skiej

w K. i zo sta³ dys cyp li nar nie zwol nio ny z pra cy z po wo du swo jej wy po wie dzi,
jak siê po tem oka za ³o pra w dzi wej, od no sz¹ cej siê do ko men dan ta Stra ¿y
Miej skiej Ja nu sza W. na dal pe³ ni¹ ce go tê fun kcjê.

Pan Mar cin S. wy gra³ spra wê przed s¹ dem pra cy, wy ka zu j¹c bez za sa d-
noœæ zwol nie nia dys cyp li nar ne go, lecz nie zmie nia to fak tu, ¿e na sku tek bez -
za sa dne go zwol nie nia po zo sta wa³ i na dal po zo sta je bez pra cy, przy czym
przez co naj mniej trzy la ta po wo dem nie mo¿ no œci zna le zie nia pra cy by³ uwi -
do cz nio ny w œwia de ctwie pra cy fakt dys cyp li nar ne go zwol nie nia.

Nad mie nia my, i¿ pan Mar cin S. ja ko fun kcjo na riusz Stra ¿y Miej skiej, ale
tak ¿e ja ko prze wo dni cz¹ cy Zwi¹z ku Za wo do we go Stra¿ ni ków Miej skich
i Gmin nych wy ra zi³ pub li cz ny sprze ciw, miê dzy in ny mi, wo bec przy jê cia
przez ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej da ro wiz ny w po sta ci sa mo cho du od fir my 
Toy o ta, do któ re go przy jê cia nie by³ up ra wnio ny. Spra wa przy jê cia te go sa -
mo cho du by ³a przed mio tem za wia do mie nia o po pe³ nie niu prze stêp stwa z³o -
¿o ne go przez pa na Mar ci na S. oraz po stê po wa nia pro ku ra tor skie go. W tym
po sta no wie niu pro ku ra tor, uma rza j¹c po stê po wa nie, stwier dzi³, ¿e nie do sz³o 
do po pe³ nie nia prze stêp stwa, bo przy jmu j¹ cy da ro wiz nê ko men dant nie dzia -
³a³ na szko dê mia sta. Jest to w na szym prze ko na niu sta no wis ko ab sur dal ne,
gdy¿ z przy jmo wa nia te go ro dza ju da ro wizn mo g¹ po wsta waæ szko dy nie -
ma j¹t ko we wy ni ka j¹ ce z uza le¿ nie nia Stra ¿y Miej skiej od pry wat nych spon -
so rów. Ta kie uza le¿ nie nie jest wy so ce ko rup cjo gen ne i nie po win no mieæ
miej sca w de mo kra ty cz nym pañ stwie pra wa, ja kim jest Rzecz po spo li ta Pol ska.

Ma my w tej chwi li do czy nie nia z pa ra dok sal n¹ i wy so ce nie spra wied li -
w¹ sy tua cj¹. Ko men dant Stra ¿y Miej skiej, któ ry za cho wa³ siê w spo sób ko -
rup cjo gen ny, na dal pe³ ni swo j¹ fun kcjê, a pod leg ³y mu fun kcjo na riusz, któ ry
sprze ci wi³ siê te go ty pu za cho wa niom, zo sta³ na piêt no wa ny, wy rzu co ny
z pra cy i sy tua cja ta dra ma ty cz nie za ci¹ ¿y ³a na ca ³ym je go ¿y ciu.

Uwa ¿a my, ¿e Pan Pro ku ra tor Ge ne ral ny ja ko fun kcjo na riusz pañ stwa
od po wia da j¹ cy za stan pra wo rz¹ dno œci po wi nien sta n¹æ w ob ro nie cz³o wie -
ka, któ ry po stê pu j¹c pra wo rz¹ dnie i sprze ci wia j¹c siê ety cz nie na gan nym za -
cho wa niom swo je go prze ³o ¿o ne go, sta³ siê w wy ni ku te go ofia r¹
nie spra wied li wych re pre sji.

Pro si my, by Pan Pro ku ra tor Ge ne ral ny roz wa ¿y³ mo¿ li woœæ udzie le nia
po mo cy pa nu Mar ci no wi S. w na pra wie wy rz¹ dzo nych mu krzywd pra w nych 
i mo ral nych, a tak ¿e by zwe ry fi ko wa³ Pan za sa dnoœæ umo rze nia po stê po wa -
nia w spra wie I Ds. ... Pro ku ra tu ry Re jo no wej w K.

Pro si my tak ¿e o to, ¿e by Pan Pro ku ra tor Ge ne ral ny z naj wy ¿ sz¹ uwa g¹
po trak to wa³ tê spra wê, gdy¿ cho dzi tu taj o bar dzo wa¿ ny pro b lem do ty cz¹ cy
ochro ny oso by uja wnia j¹ cej za cho wa nie ko rup cyj ne. Tros ka o ochro nê ta kiej
oso by po win na byæ szcze gól nym zo bo wi¹ za niem dla or ga nów pro ku ra tu ry
i nie mo¿ na do pu œciæ do sy tua cji, w któ rej oso ba uja wnia j¹ ca ko rup cjê pod da -
wa na jest szy ka nom i re pre sjom, a pro ku ra to ra nie re a gu je w³a œci wie.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 19.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r. (nr BPS/043-
-07-263/12) wspól ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie -
go oraz se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
14 mar ca 2012 r. w przed mio cie zba da nia spra wy umo rzo nej przez pro k u ra tu rê z za -
wiad omi enia pana Mar cina S. by³ego kie rown ika re fer atu w St ra¿y Miej skiej w K. któ ry
zo sta³ zwol nio ny dys cyp li nar nie z pra cy z po wo du wy po wie dzi od no sz¹ cej siê do Ko -
men dan ta Stra ¿y Miej skiej w K. oraz roz wa ¿e nie udzie le nia po mo cy pa nu Mar ci no wi S. 
w na pra wie wy rz¹ dzo nych mu krzywd, up rzej mie przed sta wiam co na stê pu je.

Opi sy wa na przez Pa nów se na to rów spra wa przy jê cia przez Ko men dan ta Stra ¿y Miej -
skiej w K. da ro wiz ny w po sta ci sa mo cho du od fir my Toy o ta, do cze go nie by³ on up ra -
wnio ny, by ³a przed mio tem po stê po wa nia o syg na tu rze lDs ... Pro ku ra tu ry Re jo no wej 
w K., za koñ czo ne go pra wo moc nym po sta no wie niem z dnia 26 li s to pa da 2007 r. o umo -
rze niu do cho dze nia o prze stêp stwa z art. 271 §1 kk i art. 273 kk wo bec stwier dze nia bra -
ku zna mion czy nu za bro nio ne go.

W zwi¹z ku z wnios kiem Pa nów se na to rów do ko na no ba da nia przed mio to wych akt
w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w K. pod k¹ tem za sa dno œci de cyz ji me ry to ry cz nej pod jê tej
w tej spra wie.

Ni niej sze po stê po wa nie za i ni cjo wa ne zo sta ³o za wia do mie niem by ³ych pra co wni ków 
Stra ¿y Miej skiej w K. Mar ci na S. i Grze go rza S. Pier wot nie obe jmo wa ³o swym przed -
mio tem czy ny po le ga j¹ ce na:

I. – przy jmo wa niu ko rzy œci ma j¹t ko wych przez Ko men dan ta i Za stêp cê Ko men dan ta 
Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. w okre sie od 15 kwiet nia do 4 lip ca 2006 r. w K., po przez 
bez p³at ne u¿y wa nie trzech sa mo cho dów oso bo wych, dwóch mar ki Toy o ta Ya ris
oraz Toy o ta Prius, w zwi¹z ku z pe³ nie niem przez nich fun kcji pub li cz nych, to jest
o prze stêp stwo z art. 228 §1 kk,

II. i III. – do pro wa dze nia w okre sie od czer wca do paŸ dzier ni ka 2006 r. w K. przez Ko --
men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. oraz je go Za stêp cê, w ce lu osi¹g niê cia ko rzy --
œci ma j¹t ko wej, do nie ko rzy stne go roz po rz¹ dza nia mie niem Gmi ny K. w kwo cie
774,30 z³, po przez wpro wa dze nie w b³¹d co do po sia da nych up ra wnieñ do po bie --
ra nia przez wy mie nio nych ry cza³ tu za u¿y wa nie sa mo cho dów pry wat nych do ce --
lów s³u¿ bo wych, to jest o prze stêp stwo z art. 286 § 1 kk,

IV. – prze kro cze nia up ra wnieñ w dniu 5 lip ca 2006 r. w K. przez Ko men dan ta Stra ¿y
Miej skiej Mia sta K., po przez za war cie umo wy u¿y cze nia sa mo cho du mar ki Toy o ta 
Prius i dzia ³a nia na szko dê in te re su pub li cz ne go, to jest o prze stêp stwo z art. 231
§1 kk,

V. – po s³u ¿e nia siê w okre sie od mar ca do kwiet nia 2006 r. w K., pod czas kon kur su
or ga ni zo wa ne go na sta no wis ko Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. wy ³u dzo --
nym po œwiad cza j¹ cym nie praw dê za œwiad cze niem o od by ciu szko le nia dla stra¿ --
ni ków gmin nych, to jest o prze stêp stwo z art. 273 kk.

W dniu 17 ma ja 2007 ro ku po stê po wa nie zo sta ³o za koñ czo ne po sta no wie niem
o od mo wie wszczê cia œle dz twa, wo bec bra ku zna mion czy nu za bro nio ne go na za sa dzie
art. 17 §1 pkt 2 kpk, któ ra to pod sta wa do ty czy ³a wszy s t kich wy ¿ ej opi sa nych czy nów
sta no wi¹ cych przed miot po stê po wa nia.

Na wnio sek za wia da mia j¹ cych w dniu 28 wrzeœ nia 2007 ro ku, w ów czes nym Wy -
dzia le Or ga ni za cyj nym Pro ku ra tu ry Okrê go wej w K. zba da no ak ta przed mio to we go po -
stê po wa nia i stwier dzo no przed wczes noœæ de cyz ji w od nie sie niu do czy nu z art. 273 kk
opi sa ne go w pkt V po sta no wie nia o od mo wie wszczê cia œle dz twa i zle co no Pro ku ra to ro -
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wi Re jo no we mu w K. wszczê cie i prze pro wa dze nie po stê po wa nia w tym za kre sie oraz
w kie run ku ewen tual ne go za is t nie nia czy nu z art. 271 §1 kk, ma j¹ ce go po le gaæ na po -
œwiad cze niu nie praw dy w do ku men tach do ty cz¹ cych roz li cze nia ry cza³ tu za u¿y t ko wa -
ne po jaz dy. W po zo sta ³ym za kre sie de cyz jê o od mo wie wszczê cia œle dz twa uz na no za
za sa dn¹.

Po prze pro wa dze niu do cho dze nia o czy ny po le ga j¹ ce na:
I. i II. – po œwiad cze niu nie praw dy przez Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K.

oraz je go Za stêp cê w K., w okre sie od czer wca do paŸ dzier ni ka 2006 r. w do ku men tach
do ty cz¹ cych roz li cze nia ry cza³ tów za u¿y t ko wa nie pry wat nych po jaz dów do ce lów s³u¿ -
bo wych, to jest o prze stêp stwo z art. 271 §1 kk,

III. – po s³u ¿e niu siê w okre sie od mar ca do kwiet nia 2006 r. w K., pod czas kon kur -
su or ga ni zo wa ne go na sta no wis ko Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. po œwiad -
cza j¹ cym nie praw dê za œwiad cze niem o od by ciu szko le nia dla stra¿ ni ków gmin nych, to
jest o prze stêp stwo z art. 273 kk, po stê po wa nie zo sta ³o pra wo moc nie umo rzo ne, wo bec 
bra ku zna mion czy nu za bro nio ne go na za sa dzie art. 17 §1 pkt 2 kpk.

Ana li za akt spra wy prze pro wa dzo na w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w K. wy ka za ³a, i¿
brak jest pod staw do kwe stio no wa nia za sa dno œci pra wo moc nych de cyz ji wy da nych
w tej spra wie.

Od no sz¹c siê do sta no wis ka za pre zen to wa ne go w oœ wiad cze niu wspól nym, oce nia -
j¹ ce go ja ko ko rup cjo gen ny fakt przy jmo wa nia da ro wizn przez or ga ny sa mo rz¹ do we,
w tym przez Stra¿ Miej sk¹ Mia sta K., w po sta ci uza le¿ nie nia jej od pry wat nych spon so -
rów, a tym sa mym na ra ¿a nie na po wsta nie „szko dy nie ma j¹t ko wej”, Pro ku ra tu ra Ape -
la cyj na w K. wska za ³a, ¿e stwier dze nia te nie s¹ uza sa dnio ne i nie znaj du j¹
po twier dze nia w zgro ma dzo nym ma te ria le do wo do wym przed mio to wej spra wy.

W trak cie pro wa dzo ne go po stê po wa nia pro ku ra tor za poz na³ siê z pro to ko ³em po -
stê po wa nia spraw dza j¹ ce go pro wa dzo ne go przez Wy dzia³ Kon tro li We wnê trz nej Urzê -
du Mia sta K., któ ry za wie ra³ szcze gó ³o we usta le nia od no sz¹ ce siê tak ¿e do za kre su je go 
przed mio tu. W od nie sie niu do pra wid ³o wo œci za war cia umo wy u¿y cze nia po jaz du
umo w¹ z dnia 5 lip ca 2006 r. za war t¹ po miê dzy Stra ¿¹ Miej sk¹ a Toy o ta Mo tor Po land
Com pa ny Li mi ted Sp. z o.o., w pro to ko le tym stwier dzo no, ¿e zgo d nie z art. 47 usta wy
z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym, kie ro wni cy je dno stek or ga ni za cyj nych 
gmi ny nie po sia da j¹ cych oso bo wo œci pra w nej dzia ³a j¹ je dno o so bo wo, na pod sta wie
pe³ no moc ni ctwa udzie lo ne go przez wój ta. Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze Ko men dant
Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. ja ko kie ro wnik gmin nej je dno stki or ga ni za cyj nej móg³ dzia -
³aæ w gra ni cach i na pod sta wie pe³ no moc ni ctwa udzie lo ne go mu przez prze ³o ¿o ne go,
któ rym jest Pre zy dent Mia sta K. W pro to ko le tym stwier dzo no, ¿e Ko men dant Stra ¿y
Miej skiej Mia sta K. za war³ umo wê z dnia 5 lip ca 2006 ro ku bez sto so wne go pe³ no moc -
ni ctwa, a po nad to nie pra wid ³o wo okreœ li³ stro nê tej umo wy to jest Stra¿ Miej sk¹ za -
miast Gmi ny Miej skiej K. Przed mio tem tej umo wy by³ sa mo chód oso bo wy Toy o ta
Prius, od da ny w bez p³at ne u¿y t ko wa nie Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. w okre sie od 5 lip ca
do 31 gru dnia 2006 r. Stro ny umo wy usta li ³y, ¿e u¿y czo ny sa mo chód po wi nien byæ wy -
ko rzy sta ny wy ³¹ cz nie do ce lów s³u¿ bo wych w Stra ¿y Miej skiej, ja ko prze zna czo ny do
ak cji pa tro lo wych w oko li cy Sta re go Mia sta. W dniu 1 sty cz nia 2007 r. po wy ¿ szy sa mo -
chód prze ka za no pro to ko ³em zdaw czo-od biorc zym spó ³ce z o.o. Toy o ta Mo tor Po land
Com pa ny Li mi ted.

Na stê p n¹ umo w¹ u¿y cze nia te go po jaz du z dnia 12 lu te go 2007 r. za war t¹ mie dzy
Spó ³k¹ z o.o. Toy o ta Mo tor Po land Com pa ny Li mi ted a Gmi n¹ Miej sk¹ K. re pre zen to -
wa n¹ przez jej pe³ no moc ni ka Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. po no w nie prze -
ka za no w bez p³at ne u¿y t ko wa nie przed mio to wy sa mo chód. Osta te cz nie w dniu
12 lu te go 2007 r. prze ka za no pro to ko ³em zdawczo-odbiorczym ten sa mo chód Stra ¿y
Miej skiej Mia sta K.

Bio r¹c pod uwa gê prze pi sy usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym, usta wy o do cho dach
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go oraz ko dek su cy wil ne go, wska zaæ na le ¿y, i¿ nie
za bra nia j¹ one po zy s ki wa nia da ro wizn przez in sty tu cje sa mo rz¹ do we. W zwi¹z ku
z tym, brak jest pod staw pra w nych do kwe stio no wa nia te go ro dza ju dzia ³añ, a tym bar -
dziej czy nie nia za rzu tów o cha rak te rze ko rup cyj nym, czy te¿ nad u ¿y cia w³a dzy
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(z art. 231 §1 kk i art. 228 §1 kk) Ko men dan to wi Stra ¿y Miej skiej Mia sta K., na wet
w oko li cz no œciach dzia ³a nia bez sto so wne go pe³ no moc ni ctwa Pre zy den ta Mia sta K.
przy za war ciu opi s a nej umo wy z dnia 5 lip ca 2006 r.

Od noœ nie do czy nu z art. 228 §1 kk po le ga j¹ ce go na przy jmo wa niu ko rzy œci ma j¹t -
ko wych przez Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. i je go Za stêp cê, po przez bez p³at -
ne u¿y t ko wa nie 2 sa mo cho dów mar ki Toy o ta Ya ris i sa mo cho du Toy o ta Prius
w zwi¹z ku z pe³ nie niem przez nich fun kcji pub li cz nych, op rócz go ³o s³o wnych przy pu -
sz czeñ za wia da mia j¹ cych nie uzy s ka no ¿a dnych do wo dów na po twier dze nie, ¿e Ko -
men dant Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. i je go Za stêp ca u¿y t ko wa li te sa mo cho dy, a przez
to uzy s ki wa li ko rzyœæ ma j¹t ko w¹ w zwi¹z ku z pe³ nie niem przez sie bie fun kcji pub li cz nej.

Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w K. wska za ³a nad to, ¿e wy da j¹c de cyz jê koñ cz¹ c¹ po stê -
po wa nie pro ku ra tor by³ obo wi¹ za ny do ko naæ oce ny pra wno kar nej za is t nia ³ych zda -
rzeñ, a nie przy sz³ych i nie pe w nych, mo g¹ cych w oce nie in nych osób do pro wa dziæ do
uza le¿ nie nia je dno stki sa mo rz¹ do wej od „spon so rów”, tym bar dziej za cho wañ ko rup -
cyj nych.

Nad mie niæ na le ¿y w tym miej scu, ¿e ka ral noœæ czy nu z art. 231 §1 kk opi sa ne go
w pkt IV po sta no wie nia o od mo wne wszczê cia œle dz twa, do któ re go ró w nie¿ na wi¹ za li
Pa no wie se na to ro wie, w dniu 5 lip ca 2011 r. uleg ³a ju¿ prze da wnie niu.

Uw zglê dnia j¹c wnio sek za war ty we wspól nym oœ wiad cze niu se na to rów Grze go rza
Woj cie chow skie go oraz Woj cie cha Skur kie wi cza, Pro ku ra tu ra Re jo no wa K. w K. pod jê -
³a dzia ³a nia po za kar ne. Pro ku ra tor oso bi œcie prze s³u cha³ Pa na Mar ci na S. i za poz na³
siê z ma te ria ³a mi do ty cz¹ cy mi po stê po wa nia S¹ du Pra cy z po wó dz twa wy ¿ ej wy mie nio -
ne go, prze ciw ko Stra ¿y Miej skiej Mia sta K.

Z akt te go po stê po wa nia wy ni ka, ¿e w dniu 16 kwiet nia 2010 r. S¹d Re jo no wy w K.
Wy dzia³ Pra cy wy da³ wy rok, mo c¹ któ re go za s¹ dzi³ od po zwa ne go Stra ¿y Miej skiej
Urzê du Mia sta K. na rzecz Mar ci na S. kwo tê 10.224,72 z³ ty tu ³em od szko do wa nia za
nie zgo d ne z pra wem roz wi¹ za nie umo wy o pra cê bez za cho wa nia okre su wy po wie dze -
nia (stro na po wo do wa na ru szy ³a prze pi sy re gu lu j¹ ce zwol nie nie pra co wni ka w try bie
usta wy o zwi¹z kach za wo do wych).

W za kre sie przy wró ce nia wy ¿ ej wy mie nio ne go do pra cy S¹d po wó dz two od da li³,
mo ty wu j¹c tym, i¿ by ³o by to nie za sa dne, wo bec nie doz wo lo nych za cho wañ po wo da
(os kar ¿e nie w me diach Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej w K.). Na to miast sa mo zwol nie nie 
z przy czyn po da nych przez Ko men dan ta Stra ¿y Miej skiej Mia sta K. oce ni³ ja ko uza sa d-
nio ne.

Jak usta lo no, w zwi¹z ku z oso bi stym dzia ³a niem Pa na Mar ci na S. brak by ³o pod -
staw do kwe stio no wa nia obe c ne go œwia de ctwa pra cy, gdy¿ je go treœæ by ³a zgo d na
z pra wo moc nym orze cze niem S¹ du Pra cy.

Po nad to, pro ku ra tor przy chy li³ siê do wnios ku Mar ci na S. o zg³o sze nie udzia ³u do
ewen tual ne go po stê po wa nia, w przed mio cie skar gi na prze wlek ³oœæ po stê po wa nia
przed S¹ dem Pra cy, któ r¹ stro na roz wa ¿a ³a zg³o siæ. Je dnak ¿e Pro ku ra tor Re jo no wy
w K., nie po de jmo wa³ dal szych dzia ³añ po za kar nych do ty cz¹ cych Mar ci na S., w szcze -
gól no œci nie zg³o si³ udzia ³u w przed mio cie skar gi na prze wlek ³oœæ po stê po wa nia przed
S¹ dem Pra cy, bo wiem Mar cin S. nie po in for mo wa³ go o wy st¹ pie niu ze skar g¹, po mi mo 
de kla ra cji z³o ¿o nej w tym przed mio cie.

An drzej Se re met
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 24 lu te go br. Kon went Wój tów Gmin Wiej skich Wo je wó dz twa

Kujawsko-Pomorskiego przy j¹³ sta no wis ko w spra wie pla no wa nych zmian
w usta wie o fi nan sach pub li cz nych. Wy ra ¿a w nim sprze ciw wo bec pro po zy -
cji ob ni ¿e nia li mi tu de fi cy tu sek to ra sa mo rz¹ do we go od ro ku 2014 do ³¹ cz nej
kwo ty 8 mi liar dów z³. Wój to wie uwa ¿a j¹, ¿e usta le nie in ne go spo so bu okreœ -
la nia li mi tu dla sek to ra rz¹ do we go (wskaŸ nik pro cen to wy) i dla sek to ra sa -
mo rz¹ do we go (wskaŸ nik kwo to wy) jest dla te go dru gie go dys kry mi nu j¹ ce
i na ru sza ró wnoœæ stron. Przy wzro œcie PKB kwo ta do pu sz czal ne go za d³u ¿e -
nia sek to ra rz¹ do we go bê dzie mog ³a bo wiem wzra staæ, a sa mo rz¹ do we go
ogra ni czo na bê dzie do tej sa mej kwo ty. Re la ty wnie za tem d³ug sek to ra sa mo -
rz¹ do we go w sto sun ku do PKB bê dzie ma la³. Kon went pod kreœ la, ¿e to
przede wszy s t kim sek tor rz¹ do wy jest ge ne ra to rem d³u gu pub li cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi
py ta nia mi.

1. Ja kie prze s³an ki prze ma wia j¹ za pro jek to wa nym zró¿ ni co wa niem za -
sad ogra ni cza nia po zio mu za d³u ¿e nia sek to ra rz¹ do we go i sa mo rz¹ do we go?

2. Jak Pan Mi n i s ter oce nia pro po zy cjê kon wen tu, któ ry po stu lu je usta le -
nie dla sek to ra sa mo rz¹ do we go ró w nie¿ pro cen to we go wskaŸ ni ka li mi tu za -
d³u ¿e nia na po zio mie 1% osi¹g niê te go PKB, z wy ³¹ cze niem sa mo rz¹ do wych
osób pra w nych?

3. Czy roz wa ¿a Pan Mi n i s ter uw zglê dnie nie ta kiej (lub po do b nej) za sa dy
w pla no wa nych zmia nach w usta wie o fi nan sach pub li cz nych?

Z wy ra za mi sza cun ku
Mi cha³ Woj tczak

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym przy piœ mie z dnia 19 mar ca br., znak: BPS/043-07-

-264/12, oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka do ty cz¹ cym sta no -
wis ka Kon wen tu Wój tów Gmin Wiej skich Wo je wó dz twa Kujawsko-Pomorskiego w spra -
wie pla no wa nych zmian w usta wie o fi nan sach pub li cz nych – up rzej mie in for mu jê.

Ak tu al nie op ra co wa ne roz wi¹ za nia zmie rza j¹ ce do ogra ni cze nia de fi cy tu sek to ra
sa mo rz¹ do we go, któ re s¹ wy ni kiem sze ro kich kon sul ta cji ze stro n¹ sa mo rz¹ do w¹, za -
wie ra j¹ in ne ni¿ te za war te w pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy o fi nan sach pub li cz -
nych oraz nie któ rych in nych ustaw z dnia 8 gru dnia 2011 r. No we roz wi¹ za nia zo sta ³y
wy pra co wa ne ju¿ w sty cz niu br. na wnio sek stro ny sa mo rz¹ do wej.

Za u wa ¿e nia wy ma ga, i¿ pra ce nad ogra ni cze niem de fi cy tu sek to ra sa mo rz¹ do we go
by ³y pro wa dzo ne z udzia ³em przed sta wi cie li stro ny sa mo rz¹ do wej Ko mi sji Wspól nej
Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go (KWRiST) od sty cz nia 2011 r. Od po cz¹t ku prac re -
sort fi nan sów wska zy wa³, ¿e spo sób ogra ni cze nia de fi cy tu sek to ra sa mo rz¹ do we go
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mo ¿e byæ za pro po no wa ny przez stro nê sa mo rz¹ do w¹, gdy¿ naj is tot niej szym ce lem roz -
wi¹ zañ jest nie prze kro cze nie okreœ lo ne go po zio mu de fi cy tu te go sek to ra. Po nie wa¿
w trak cie prac w ro ku 2011 nie zo sta ³a wy pra co wa na pro po zy cja me cha niz mu ogra ni -
cze nia de fi cy tu, re sort fi nan sów przy go to wa³ pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o fi nan -
sach pub li cz nych oraz nie któ rych in nych ustaw, w któ rym obok pro po zy cji li mi tu
de fi cy tu dla sek to ra sa mo rz¹ do we go za pro po no wa³ roz wi¹ za nia ogra ni cza nia de fi cy tu
sek to ra sa mo rz¹ do we go, w przy pad ku je go prze kro cze nia.

Prag nê pod kreœ liæ, i¿ re sort fi nan sów op ra co wa³ pro ce du rê re duk cji de fi cy tu sek to -
ra sa mo rz¹ do we go na pod sta wie pro po zy cji stro ny sa mo rz¹ do wej (wy pra co wa nych
przez Ze spó³ ds. Sy s te mu Fi nan sów Pub li cz nych KWRiST), a tak ¿e za pro po no wa³ pod -
wy¿ szo ne kwo ty li mi tu de fi cy tu w po szcze gól nych la tach.

Wpro wa dze nie kwo to we go li mi tu de fi cy tu dla sek to ra sa mo rz¹ do we go, zgo d nie
z pro jek tem usta wy o zmia nie usta wy o fi nan sach pub li cz nych oraz nie któ rych in nych
ustaw ma cha rak ter prze jœcio wy. W pro jek cie pro po nu je siê usta no wie nie li mi tów
kwo to wych do ro ku 2014, na to miast po cz¹w szy od ro ku 2015 by³ by usta no wio ny li mit
pro cen to wy na po zio mie 0,5% PKB. Okreœ lo ne li mi ty kwo to we s¹ ko rzy stne z pun ktu
wi dze nia ogra ni czeñ na k³a da nych na sek tor sa mo rz¹ do wy.

Przed sta wi cie le stro ny sa mo rz¹ do wej, co do za sa dy, nie kwe stio no wa li wy so ko œci
za pro po no wa nych w trak cie uz go dnieñ li mi tów de fi cy tu. Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e pro jekt
za wie ra ró w nie¿ pe w ne roz wi¹ za nia, któ re ue la sty cz nia j¹ go spo dar kê fi nan so w¹ sa mo -
rz¹ dów, co by ³o wie lo kro t nie po stu lo wa ne przez stro nê sa mo rz¹ do w¹.

Zgo d nie z re ko men da cj¹ Ra dy Eco fin z 6 lip ca 2009 r. Pol ska jest zo bo wi¹ za na do
re duk cji de fi cy tu in sty tu cji rz¹ do wych i sa mo rz¹ do wych po ni ¿ej 3% PKB do 2012 r.
w spo sób wia ry go dny i trwa ³y. Co wiê cej, Pro to kó³ (nr 12) w spra wie pro ce du ry do ty -
cz¹ cej nad mier ne go de fi cy tu art. 2 wy raŸ nie pre cy zu je, i¿ ogra ni cze nie do ty czy ca ³e go
sek to ra fi nan sów pub li cz nych.

Po nad to zgo d nie z pkt. 6 ww. re ko men da cji Ra dy Eco fin w ko lej nych la tach ko nie cz -
ne jest dal sze re du ko wa nie de fi cy tu tak, aby osi¹g n¹æ œre dnio o kre so wy cel bu d¿e to wy
(MTO), któ ry dla Pol ski wy no si -1% PKB. Prze strze ga nie œre dnio o kre so we go ce lu bu d-
¿e to we go jest prze wi dzia ne w kra jo wych œre dnio o kre so wych ra mach bu d¿e to wych zgo d-
 nie z roz dzia ³em IV dy rek ty wy Ra dy 2011/85/UE z dnia 8 li s to pa da 2011 r. w spra wie
wy mo gów dla ram bu d¿e to wych w pañ stwach cz³on kow skich. Za tem ce lem jest ogra ni -
cze nie de fi cy tu za ró wno sek to ra in sty tu cji rz¹ do wych, jak i sa mo rz¹ do wych tak, aby
w 2013 r. (na pod sta wie da nych za 2012 r.) znie sio na zo sta ³a pro ce du ra nad mier ne go
de fi cy tu, a na stê p nie stop nio we ob ni ¿a nie, po czym sta bi li za cja wy ni ku sek to ra in sty -
tu cji rz¹ do wych i sa mo rz¹ do wych na po zio mie œre dnio o kre so we go ce lu bu d¿e to we go
(de fi cyt dla ca ³e go sek to ra fi nan sów pub li cz nych na po zio mie 1% PKB).

Ma j¹c na uwa dze wy so koœæ MTO dla Pol ski, usta no wie nie li mi tu de fi cy tu sek to ra
sa mo rz¹ do we go na po zio mie 0,5% PKB jest roz wi¹ za niem pre fe ru j¹ cym ten sek tor
w sto sun ku do in nych sek to rów oraz pod kreœ le niem ro li, ja k¹ Rz¹d przy wi¹ zu je do
kwe stii sa mo rz¹ dno œci, za sa dy po moc ni czo œci pañ stwa oraz ro li je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go w za spo ka ja niu po trzeb spo ³e cz nych oby wa te li. Za tem udzia³ sek to ra
sa mo rz¹ do we go w wy si³ ku kon so li da cyj nym bê dzie zna cz nie mniej szy ni¿ po zo sta ³ych
sek to rów (sek to ra rz¹ do we go i sek to ra ubez pie czeñ spo ³e cz nych).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 24 lu te go bie ¿¹ ce go ro ku Kon went Wój tów Gmin Wiej skich Wo je -

wó dz twa Kujawsko-Pomorskiego przy j¹³ sta no wis ko w spra wie usta la nia ce -
ny sku pu ¿y ta do okreœ la nia wy so ko œci po dat ku rol ne go. Kon went uwa ¿a, ¿e
ce ny sku pu ¿y ta na le ¿y usta laæ na pod sta wie ko mu ni ka tu pre ze sa GUS og ³o -
szo ne go w Dzien ni ku Urzê do wym RP „Mo n i tor Pol ski” w ter mi nie dwu dzie stu
dni po up ³y wie III kwar ta ³u na pod sta wie œre dniej z osta t nich trzech lat.

Z uwa gi na du ¿e roz bie¿ no œci cen ¿y ta w okre sie je sien nym i na tak zwa -
nym przed nów ku, a tak ¿e na fakt, ¿e dla rol ni ków rok finansowo-gospo-
darczy to okres od ¿niw do ¿niw, wój to wie uwa ¿a j¹, ¿e do tych cza so we za sa -
dy de sta bi li zu j¹ pro ce du rê usta la nia po dat ku rol ne go. Uwa ¿a j¹ oni, ¿e sp³a -
sz cze nie sko ko wej wy so ko œci po dat ku rol ne go bê dzie ko rzy stne za ró wno dla
rol ni ków, jak i dla gmin oraz bu d¿e tu pañ stwa.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem, czy
uwa ¿a Pan sta no wis ko kon wen tu wój tów za za sa dne oraz czy prze wi du je
Pan Mi n i s ter pod jê cie kro ków w kie run ku zmia ny obo wi¹ zu j¹ cych za sad zgo d - 
nie z ocze ki wa nia mi wój tów.

Z wy ra za mi sza cun ku
Mi cha³ Woj tczak

Od po wiedŸ

War sza wa, 12.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z prze s³a nym, przy piœ mie z dnia 19 mar ca 2012 r. znak BPS/043-

-07-265/12, oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka pod czas
7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r. w spra wie za sad usta la nia wy mia ru 
po dat ku rol ne go – up rzej mie Pa na Mar sza³ ka in for mu jê, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi usta -
wy z dnia 15 li s to pa da 1984 r. o po dat ku rol nym (tekst je dno li ty: Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.) grun ty skla sy fi ko wa ne w ewi den cji grun tów i bu dyn ków
ja ko u¿yt ki rol ne, grun ty za drze wio ne i za krze wio ne na u¿yt kach rol nych, z wy j¹t kiem
grun tów za jê tych na pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej in nej ni¿ dzia ³al noœæ rol ni -
cza s¹ opo dat ko wa ne po dat kiem rol nym.

Wy so koœæ po dat ku rol ne go jest zró¿ ni co wa na:
1) oso by po sia da j¹ ce go spo dar stwa rol ne tj. ww. u¿yt ki rol ne (w tym grun ty za drze --

wio ne i za krze wio ne na u¿yt kach rol nych) o ³¹ cz nej po wie rzchni prze kra cza j¹ cej
1 ha lub 1 ha prze li cze nio wy op ³a ca j¹ po da tek w wy so ko œci ró wno war to œci pie --
niê¿ nej 2,5 q ¿y ta od 1 ha prze li cze nio we go ob li czo nej we d³ug œre dniej ce ny sku pu
¿y ta za pier wsze trzy kwar ta ³y ro ku po prze dza j¹ ce go rok po dat ko wy (tj. 185,45 z³/
1 ha w 2012 ro ku – 2,5 q x 74,18 z³/1 q),

2) na to miast oso by, któ re po sia da j¹ u¿yt ki rol ne o po wie rzchni po ni ¿ej lub ró w nej
1 ha lub 1 ha prze li cze nio wy (tj. niepo sia da j¹ ce go spo darstw rol nych) op ³a ca j¹
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po da tek rol ny w wy so ko œci ró wno war to œci pie niê¿ nej 5 q ¿y ta od 1 ha, ob li czo nej
we d³ug œre dniej ce ny sku pu ¿y ta za pier wsze trzy kwar ta ³y ro ku po prze dza j¹ ce go
rok po dat ko wy (tj. 370,90 z³/1 ha w 2012 ro ku – 5 q x 74,18 z³/1 q).

Œre dni¹ ce nê sku pu ¿y ta, dla ce lów po dat ku rol ne go usta la siê na pod sta wie ko mu -
ni ka tu Pre ze sa G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go, og ³a sza ne go w Dzien ni ku Urzê do -
wym Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo n i tor Pol ski” w ter mi nie 20 dni po up ³y wie trze cie go
kwar ta ³u. Zgo d nie z ko mu ni ka tem Pre ze sa G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go z dnia
19 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie œre dniej ce ny sku pu ¿y ta za okres pier wszych trzech 
kwar ta ³ów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) œre dnia ce na sku pu ¿y ta za okres pier wszych
trzech kwar ta ³ów 2011 r. wy nios ³a 74,18 z³ za 1 dt.

Je dno czeœ nie Ra dy Gmin s¹ up ra wnio ne do ob ni ¿e nia ce ny sku pu ¿y ta dla ce lów
ob li cza nia po dat ku rol ne go na ob sza rze gmi ny.

Obe c nie w Par la men cie trwa j¹ pra ce nad po sel skim pro jek tem usta wy o zmia nie
usta wy o po dat ku rol nym (druk nr 115), w któ rym pro po nu je siê dla ce lów po dat ku
rol ne go przy jê cie œre dniej ce ny sku pu ¿y ta za okres je de na stu kwar ta ³ów po prze dza -
j¹ cych rok po dat ko wy. W piœ mie skie ro wa nym do Mi ni stra Fi nan sów w kom pe ten cji
któ re go le ¿¹ kwe stie po dat ko we wy ra zi ³em sta no wis ko, i¿ pro po zy cje roz wi¹ zañ za war -
te w ww. pro jek cie usta wy do ty cz¹ ce za st¹ pie nia okre su trzech kwar ta ³ów ro ku po -
prze dza j¹ ce go rok po dat ko wy, ja ko okre su ob li cza nia œre dniej ce ny sku pu ¿y ta,
okre sem je de na stu kwar ta ³ów, li czo nych ja ko pier wsze trzy kwar ta ³y ro ku po prze dza -
j¹ ce go rok po dat ko wy oraz osiem kwar ta ³ów bez po œre dnio po prze dza j¹ cych rok po -
prze dza j¹ cy rok po dat ko wy za s³u gu j¹ na poparcie.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od pe w ne go cza su opi niê pub li cz n¹, przy naj mniej jej czêœæ, roz grze wa j¹

in for ma cje na te mat z³ó¿ tzw. ga zu ³up ko we go w Pol sce. Po ten cjal noœæ wy do -
by wa nia ga zu nie tyl ko na po trze by na sze go kra ju, ale tak ¿e na eks port bu -
dzi ogrom ne na dzie je, ró wno czeœ nie je dnak wy wo ³u je nie po kój i oba wy
o stan œro do wis ka na tu ral ne go, szcze gól nie wœród mie sz kañ ców te re nów, na 
któ rych mia ³o by dojœæ do eks ploa ta cji z³ó¿.

Dzie je siê tak ró w nie¿ na te re nie wo je wó dz twa kujawsko-pomorskiego.
Py ta nia o bez pie czeñ stwo œro do wis ka na tu ral ne go i lu dzi to wa rzy sz¹ roz po -
czê ciu prac po szu ki waw czych lub tyl ko przy go to wa niom do ich roz po czê cia.
Miê dzy in ny mi na te re nie gmi ny Bro dni ca, gdzie w miej sco wo œci Szym ko wo
uru cho mio no pier wszy od wiert, a zw³a sz - cza w gmi nie Zbi cz no. Tam mie sz -
kañ cy, któ rzy or ga ni zu j¹ siê w sto wa rzy sze nie Osto ja Bro dnic ka, sta wia j¹
nie tyl ko py ta nia, ale te¿ kon kret ne za rzu ty do ty cz¹ ce try bu wy da nia kon ce -
sji na pra ce po szu ki waw cze, na ru sza nia ob sza rów chro nio nych, tj. Bro dnic -
kie go Par ku Kra job ra zo we go, a na wet ob sza rów Na tu ra 2000 oraz bra ku
in for ma cji i kon sul ta cji spo ³e cz nych.

Ko nie cz noœæ wspó³ pra cy z lo kal ny mi spo ³e cz no œcia mi, za pe wnie nia im
mo¿ li wie naj pe³ niej szej in for ma cji, a przede wszy s t kim gwa ran cji, ¿e pra ce
po szu ki waw cze, a zw³a sz cza eks ploa ta cyj ne nie sta no wi¹ za gro ¿e nia ani
dla ota cza j¹ ce go ich œro do wis ka i je go wa lo rów kra job ra zo wych, ani dla ¿y -
j¹ cych tam lu dzi, wy da je siê a¿ nad to oczy wi sta. Po do b nie jak pe w noœæ, ¿e
wszel kie de cyz je i pro wa dzo ne te raz oraz w przy sz³o œci pra ce po de jmo wa ne
s¹ zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem.

Dla te go zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o wy jaœ nie nie kil ku kwe stii pod no -
szo nych przez pro te stu j¹ cych oraz przez lo kal ne me dia. Jest to wa¿ ne tak ¿e
w mo jej pra cy se na tor skiej, po nie wa¿ do ty czy to mo je go okrê gu wy bor cze go
i do mnie ró w nie¿ kie ro wa ne s¹ po ni¿ sze py ta nia.

1. Ja ki jest za kres przed mio to wy kon ce sji, na pod sta wie któ rej pro wa -
dzo ne bê d¹ pra ce na te re nie gmi ny Zbi cz no?

2. Czy kon ce sja upo wa¿ nia do pro wa dze nia prac na ob sza rach chro nio -
nych Bro dnic kie go Par ku Kra job ra zo we go i ob sza rów Na tu ra 2000?

3. Czy do sz³o do na ru sze nia ob sza rów Na tu ra 2000?
4. Czy kon ce sjê dla fir my Ma r a t hon Oil Po land wy da no z uw zglê dnie niem

ra por tu od dzia ³y wa nia na œro do wis ko i po uzy s ka niu de cyz ji œro do wis ko wej?
5. Czy s¹ lub bê d¹ pod jê te kon sul ta cje (i ewen tual nie ja kie) oraz dzia ³a -

nia in for ma cyj ne wœród mie sz kañ ców wspo mnia nej gmi ny?

Z wy ra za mi sza cun ku
Mi cha³ Woj tczak

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Mi cha³ Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo BPS/043-266/12 z dnia 18 mar ca br. prze ka zu jê sta no wis -

ko w spra wie oœ wiad cze nia se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka z³o ¿o ne go 14 mar ca br. na
7. po sie dze niu Se na tu.
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1. Na te re nie Gmi ny Zbi cz no obo wi¹ zu je obe c nie je d na kon ce sja na po szu ki wa nie
i roz poz na wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu ziem ne go („Bro dni ca”), udzie lo na przez Mi ni -
stra Œro do wis ka dnia 1 lu te go 2010 r. na rzecz spó ³ki Hep sie In ve st ments Sp. z o.o.
(obe c nie Ma r a t hon Oil Po land – Area C Sp. z o.o.). W kon ce sji za war to na stê pu j¹ cy za -
kres prac po szu ki waw czych i roz po znaw czych (po dzie lo nych na dwie fa zy): re pro ces sing,
re in ter pre ta cja i ana li za da nych geo lo gi cz nych, wy ko na nie sej smi ki 2D i je d ne go od -
wier tu oraz op cjo nal nie (w za le¿ no œci od wy ni ków wcze œ niej szych prac): wy ko na nie
sej smi ki 3D i dru gie go od wier tu.

2. W kon ce sji znaj du je siê za pis, któ ry zo bo wi¹ zu je przed siê bior cê do prze strze ga -
nia na te re nie ob jê tym kon ce sj¹ za ka zu pro wa dze nia prac sej smi cz nych i wier tni czych
na ob sza rach Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gi cz nej Na tu ra 2000, spe c jal nych ob sza rach
ochro ny sied lisk (w tym na ob sza rze „Osto ja Bro dnic ka”), ob sza rach ma j¹ cych zna cze -
nie dla Wspól no ty i ob sza rach spe c jal nej ochro ny pta ków, oraz za ka zu pro wa dze nia
prac sej smi cz nych przy u¿y ciu ma te ria ³ów wy bu cho wych.

Po nie wa¿ przed siê bior ca zo bo wi¹ za³ siê do nie pro wa dze nia prac na ob sza rach Na -
tu ra 2000, or gan kon ce syj ny po do ko na niu ana li zy wnios ku o przy zna nie kon ce sji
stwier dzi³, ¿e pla no wa ne przed siêw ziê cie nie bê dzie zna cz¹ co ne ga ty wnie od dzia ³y waæ
na ob sza ry Na tu ra 2000. Dzia ³al noœæ okreœ lo na w kon ce sji, zgo d nie z usta w¹ z dnia
3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le
spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz wów czas obo wi¹ zu j¹ cym roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni -
strów z dnia 9 li s to pa da 2004 r. w spra wie okreœ le nia ro dza jów przed siêw ziêæ mo -
g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko oraz szcze gó ³o wych uwa run ko wañ
zwi¹ za nych z kwa li fi ko wa niem przed siêw ziê cia do spo rz¹ dze nia ra por tu o od dzia ³y -
wa niu na œro do wis ko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), nie sta no wi ³a przed siêw ziê cia
mo g¹ ce go po ten cjal nie zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko, dla te go nie prze pro wa -
dzo no po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko pla no wa ne go
przed siêw ziê cia, a uzy s ka nie przez przed siê bior cê de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run -
ko wa niach nie by ³o ko nie cz ne.

Wnio sek o zmia nê wy da nej kon ce sji przed siê bior ca z³o ¿y³ w dniu 28 paŸ dzier ni ka
2010 r., czy li przed we jœciem w ¿y cie roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 9 li s to pa da
2010 r. w spra wie przed siêw ziêæ mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397), dla te go de cyz ja zmie nia j¹ ca kon ce sjê ró w nie¿ nie wy ma ga ³a uzy s ka -
nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach ani po stê po wa nia w spra wie oce ny od -
dzia ³y wa nia na œro do wis ko, po nie wa¿ zgo d nie z §4 te go roz po rz¹ dze nia do po stê po wañ
wszczê tych przed dniem je go we jœcia w ¿y cie sto su je siê prze pi sy do tych cza so we.

3. W sty cz niu br. Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Œro do wis ka w Byd go sz czy prze pro -
wa dzi ³a wiz jê te re no w¹ w ce lu spraw dze nia in for ma cji na te mat pro wa dze nia prac ba -
daw czych zwi¹ za nych z po szu ki wa niem ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych na te re nie
ob sza ru Na tu ra 2000 „Osto ja Bro dnic ka”. W trak cie og lê dzin nie od na le zio no œla dów
pro wa dze nia ba dañ geo lo gi cz nych w gra ni cach te go ob sza ru, a œla dy sa mo cho dów ciê -
¿a ro wych u¿y tych do ba dañ bieg ³y po za ob sza rem chro nio nym.

Mi ni ster stwo Œro do wis ka zwró ci ³o siê do spó ³ki Ma r a t hon Oil Po land z pro œb¹ o za -
jê cie sta no wis ka w spra wie skar gi mie sz kañ ców Gmi ny Zbi cz no do ty cz¹ cej wy ¿ ej
wspo mnia nych prac. Spó ³ka po in for mo wa ³a, ¿e wy ko ny wa no je me to d¹ sej smi cz n¹,
któ ra po le ga na wzbu dze niu fa li sej smi cz nej i na stê p nie od bio ru jej od biæ wzd³u¿ li nii
pro fi lu sej smi cz ne go, na któ rej w pe w nych od stê pach znaj du je siê sprzêt od bie ra j¹ cy
(tzw. geo fo ny). Pro fil sej smi cz ny prze bie ga³ czê œ cio wo przez te re ny, na któ rych nie mo¿ -
na prze pro wa dziæ prac sej smi cz nych (m.in. ob sza ry Na tu ra 2000), dla te go te¿ nie
wzbu dza no tam ani nie od bie ra no fal sej smi cz nych. Po pro wa dzo no je dnak ka bel ko -
mu ni ka cyj ny ³¹ cz¹ cy ze so b¹ geo fo ny, któ ry s³u ¿y³ je dy nie do prze sy ³a nia da nych sej -
smi cz nych w po sta ci cy f ro wej uzy s ka nych na in nych od cin kach. Ka bel ko mu ni ka cyj ny 
nie prze no si ¿a dnych na piêæ ani pr¹ dów o du ¿ym na tê ¿e niu, jak ró w nie¿ nie wzbu dza
ani nie od bie ra fal sej smi cz nych, dla te go nie sta no wi prac sej smi cz nych.

4. Mi ni ster stwo Œro do wis ka po przez swo j¹ stro nê in ter ne to w¹ pro wa dzi dzia ³a nia
in for ma cyj ne na te mat ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych. W za k³ad ce po œwiê co nej tej
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te ma ty ce za mie sz cza m.in. wia do mo œci na te mat spe cy fi ki po szu ki wañ i wy do by cia ga -
zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych, da ne do ty cz¹ ce udzie lo nych kon ce sji oraz in for ma cje
o pra w nych i in sty tu cjo nal nych ra mach ochro ny œro do wis ka w pro ce sie po szu ki wañ,
a tak ¿e od noœ ni ki do ra por tów spo rz¹ dza nych przez pol skie in sty tu cje naukowo-
-badawcze.

Pañ stwo wy In sty tut Geo lo gi cz ny – Pañ stwo wy In sty tut Ba daw czy, bê d¹ cy je dno -
stk¹ pod leg ³¹ Mi ni stro wi Œro do wis ka, pod ko niec mar ca br. prze pro wa dzi³ szko le nie
pt. „Nie kon wen cjo nal ne z³o ¿a su row ców ener ge ty cz nych: gaz ³up ko wy (sha le gas), gaz
za mkniê ty (tight gas) i ro pa z ³up ków – uwa run ko wa nia geo lo gi cz ne, po szu ki wa nie
i wy do by cie, wp³yw na œro do wis ko”, któ re zgro ma dzi ³o oko ³o 70 ucze stni ków, g³ó wnie
pra co wni ków je dno stek sa mo rz¹ do wych, w tym tak ¿e z wo je wó dz twa kujawsko-
-pomorskiego.

Do dat ko wo, przed sta wi cie le in sty tu cji pod leg ³ych Mi ni stro wi Œro do wis ka (re gio -
nal nych dy rek cji ochro ny œro do wis ka, okrê go wych urzê dów gór ni czych itd.), na za pro -
sze nie w³adz sa mo rz¹ do wych, ucze stni cz¹ w spot ka niach in for ma cyj nych z mie sz kañ -
ca mi te re nów ob jê tych po szu ki wa nia mi ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych.

Z wia do mo œci prze ka za nych przez Ma r a t hon Oil Po land wy ni ka, ¿e tak ¿e spó ³ka or -
ga ni zu je spot ka nia z mie sz kañ ca mi – za ró wno przed roz po czê ciem przy go to wañ te re nu 
wier tni, jak i pod czas trwa nia wier ce nia.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mi cha ³a Woj tcza ka

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zgo d nie z za pi sa mi art. 403 ust. 1 i 2 usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis -

ka, któ re do ty cz¹ fi nan so wa nia za dañ z za kre su ochro ny œro do wis ka i go -
spo dar ki wo dnej, po wia ty i gmi ny mo g¹ na ten cel prze zna czaæ œrod ki nie
mniej sze ni¿ wy so koœæ wp³y wów z ty tu ³u op ³at i kar za ko rzy sta nie ze œro do -
wis ka. Wie le sa mo rz¹ dów gmin nych i po wia to wych wska zu je je dnak na
trud no œci zwi¹ za ne z wpro wa dza niem œrod ków prze ka za nych przez za rz¹ dy 
wo je wództw i wo je wó dz kich in spek to rów ochro ny œro do wis ka do bu d¿e tów
gmin i po wia tów.

Po zo sta wie nie w dys po zy cji gmin i po wia tów œrod ków, o któ rych wy ¿ ej
mo wa, by ³o – mi mo lik wi da cji gmin nych i po wia to wych fun du szy ochro ny œro -
do wis ka – de cyz j¹ ze wszech miar uza sa dnio n¹ i ko rzy stn¹ dla lo kal ne go
œro do wis ka. Obe c nie wa¿ ne wy da je siê wziê cie pod uwa gê do œwiad czeñ
zwi¹ za nych z re a li za cj¹ za dañ wy ni ka j¹ cych z usta wy, we d³ug za sad wpro -
wa dzo nych w wy ni ku jej no we li za cji.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o roz wa ¿e nie pro po zy cji, ja k¹
przed sta wi ³a (ró w nie¿ w piœ mie skie ro wa nym do Pa na Mi ni stra) pa ni Gra ¿y -
na Ciem niak, za stêp ca pre zy den ta Byd go sz czy.

Pa ni pre zy dent pro po nu je, by za rz¹d wo je wó dz twa i wo je wó dz ki in spek -
tor œro do wis ka prze ka zy wa li od po wie d nie œrod ki do bu d¿e tów gmin i po wia -
tów w ter mi nie 3 mie siê cy po za koñ cze niu pó³ ro cza. Su ge sti¹ al ter na ty wn¹ jest 
wpro wa dze nie za pi su sta no wi¹ ce go, ¿e œrod ki prze ka za ne gmi nom i po wia -
tom w da nym ro ku bu d¿e to wym sta j¹ siê do cho da mi ich bu d¿e tów w da nym
ro ku do wy so ko œci wy dat ków zrea li zo wa nych na za da nia okreœ lo ne w usta -
wie, a w po zo sta ³ej kwo cie sta no wi¹ do cho dy bu d¿e tu na rok przy sz³y.

Pro po no wa ne zmia ny nie zmie ni ³y by ogól nych za sad prze ka zy wa nia gmi -
nom i po wia tom œrod ków, za to u³at wi ³y by dys po no wa nie ni mi zgo d nie z po -
sta no wie nia mi usta wy. Ich wpro wa dze nie wy da je siê w pe³ ni uza sa dnio ne.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê Pa na Mi ni stra o usto sun ko wa nie siê do
prze sta wio nych pro po zy cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
Mi cha³ Woj tczak

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Pa na Mi cha ³a Woj tcza ka z 7. po sie dze nia

Se na tu RP z dnia 14 mar ca 2012 r., z³o ¿o ne w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem Za stêp cy Pre zy -
den ta Byd go sz czy Gra ¿y ny Ciem niak w spra wie no we li za cji prze pi sów do ty cz¹ cych go -
spo da ro wa nia œrod ka mi z op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka i ad mi ni stra cyj nych kar
pie niê¿ nych prze ka zy wa ny mi przez za rz¹ dy wo je wództw i wo je wó dz kich in spek to rów
ochro ny œro do wis ka do bu d¿e tów po wia tów i gmin oraz dys po no wa nia ni mi zgo d nie
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z po sta no wie nia mi usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka, prze s³a ne przy piœ mie z dnia
19 mar ca 2012 r., znak: BPS/043-07-266/12, prag nê przed sta wiæ Pa nu Mar sza³ ko wi
na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Pier wsza pro po zy cja zmian prze pi sów przed sta wio na w oœ wiad cze niu do ty czy prze -
su niê cia ter mi nu prze ka zy wa nia œrod ków przez za rz¹d wo je wó dz twa i wo je wó dz kie go
in spek to ra ochro ny œro do wis ka do bu d¿e tów po wia tów i gmin. Zgo d nie z prze pi sa mi
art. 402 ust. 1 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny œro do wis ka (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zm.), za rz¹d wo je wó dz twa i wo je wó dz ki in spek tor
ochro ny œro do wis ka œrod ki po cho dz¹ ce z op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka i ad mi ni -
stra cyj nych kar pie niê¿ nych, wp³y wa j¹ cych na ich kon ta re dy stry bu cyj ne, po po wiê k -
sze niu o przy cho dy z ich op ro cen to wa nia, prze ka zu j¹ do bu d¿e tów po wia tów i gmin,
w ter mi nie do koñ ca na stê p ne go mie si¹ ca po ich wp³y wie.

Prag nê nad mie niæ, ¿e kwe stie do ty cz¹ ce okreœ le nia w usta wie – Pra wo ochro ny œro -
do wis ka, ww. ter mi nu na prze ka za nie wp³y wów z op ³at i kar by ³y sze ro ko kon sul to wa -
ne, a osta te cz nym ar gu men tem prze ma wia j¹ cym za je go przy jê ciem by ³o, ¿e by nie
opóŸ niaæ prze ka zy wa nia do po wia tów i gmin œrod ków prze zna czo nych na fi nan so wa -
nie przed siêw ziêæ ochro ny œro do wis ka. Dla te go te¿ w mo jej oce nie zmia na te go ter mi nu 
nie by ³a by uza sa dnio na.

Od no sz¹c siê do dru giej, al ter na ty wnej pro po zy cji do ty cz¹ cej wpro wa dze nia prze pi -
su sta no wi¹ ce go, ¿e œrod ki po cho dz¹ ce z op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka i ad mi ni -
stra cyj nych kar pie niê¿ nych prze ka za ne po wia tom i gmi nom w da nym ro ku
bu d¿e to wym sta j¹ siê do cho da mi ich bu d¿e tów w da nym ro ku do wy so ko œci wy dat ków 
zrea li zo wa nych na za da nia okreœ lo ne w usta wie – Pra wo ochro ny œro do wis ka, a w po -
zo sta ³ej kwo cie sta no wi¹ do cho dy ro ku na stê p ne go prag nê za u wa ¿yæ, ¿e obo wi¹ zu j¹ ce
prze pi sy prze wi du j¹ w³a œ nie ta kie roz wi¹ za nie.

Œrod ki po cho dz¹ ce z op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka i ad mi ni stra cyj nych kar
pie niê¿ nych wp³y wa j¹ ce do bu d¿e tów po wia tów i gmin sta no wi¹ do chód bu d¿e tu po -
wia tu i gmi ny w da nym ro ku bu d¿e to wym, któ ry koñ czy siê w dniu 31 gru dnia ka ¿ de go 
ro ku, zgo d nie z art. 211 ust. 3 usta wy z dnia 27 sier pnia 2009 r. o fi nan sach pub li cz -
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.). Nie wy ko rzy sta ne œrod ki po cho dz¹ ce
z op ³at i kar wy ga sa j¹ z dniem 31 gru dnia, sto so wnie do art. 263 ust. 1 usta wy. Oz na cza
to, ¿e œrod ki po cho dz¹ ce z op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka i ad mi ni stra cyj nych kar
pie niê¿ nych, któ re nie zo sta ³y wy ko rzy sta ne w ro ku bu d¿e to wym w na stê p nym ro ku
bu d¿e to wym sta j¹ siê œrod ka mi te go bu d¿e tu oraz mo g¹ byæ wy ko rzy sta ne, w za le¿ no -
œci od de cyz ji ra dy po wia tu i gmi ny, za ró wno na ce le ochro ny œro do wis ka, jak i na in ne
ce le nie zwi¹ za ne z ochro n¹ œro do wis ka. Sa mo rz¹ dy lo kal ne mo g¹ wiêc prze zna czaæ te
œrod ki na za da nia œro do wis ko we ró w nie¿ w na stê p nym ro ku bu d¿e to wym, ale nie jest
to je dnak dzia ³a nie ob li ga to ryj ne. W ce lu za pe wnie nia prze zna cza nia œrod ków po cho -
dz¹ cych z op ³at i kar prze ka zy wa nych do bu d¿e tów po wia tów i gmi ny ob li ga to ryj nie
i w pe³ nej wy so ko œci na za da nia zwi¹ za ne z ochro n¹ œro do wis ka na le ¿a ³o by roz wa ¿yæ
no we li za cjê prze pi sów usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka al bo usta wy o fi nan sach
pub li cz nych.

Pod su mo wu j¹c mo je sta no wis ko prag nê po in for mo waæ, ¿e w ra mach pla no wa ne go
w Mi ni ster stwie Œro do wis ka kom plek so we go prze gl¹ du fun kcjo nu j¹ ce go sy s te mu
op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka, obe jmu j¹ ce go szcze gó ³o we ana li zy me ry to ry cz ne
i pra w ne, w tym m.in. aspek ty eko lo gi cz ne, eko no mi cz ne i spo ³e cz ne, bê dzie ró w nie¿
do ko na na ana li za zmian prze pi sów usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka w tym za kre sie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Bea ta Ja czew ska
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Oœ wiad cze nia se na to ra Jó ze fa Za j¹ ca

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwró ci li siê do mnie przed sta wi cie le sa mo rz¹ dów wscho dniej Lu bel -

szczyz ny za nie po ko je ni przy go to wa niem zmian usta wy o do cho dach je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, zwi¹ za nych z lik wi da cj¹ czê œci ró wno -
wa ¿¹ cej sub wen cji ogól nej, któ ra bê dzie mia ³a ne ga ty wny wp³yw na sy tua -
cjê fi nan so w¹ sa mo rz¹ dów. Ta czêœæ do cho dów bu d¿e tów sa mo rz¹ do wych
by ³a prze ka zy wa na na kon kret ne ce le: ro dzi ny za stêp cze, do dat ki mie sz ka -
nio we, utrzy ma nie dróg kra jo wych i wo je wó dz kich oraz ja ko œrod ki dla „po -
wia tów, w któ rych nie dzia ³a po wia to wy urz¹d pra cy, a za da nia tej je dno stki
re a li zo wa ne s¹ przez in ny po wiat”, a wiêc œrod ki, któ re mia sto prze zna cza na 
do fi nan so wa nie po wia to wych urzê dów pra cy. Lik wi da cja czê œci sub wen cji
oz na czaæ bê dzie ca³ ko wi te po zba wie nie sa mo rz¹ du mo¿ li wo œci utrzy ma nia
przed sta wio nych dzie dzin. Pro po no wa ne przez au to rów usta wy roz wi¹ za nia 
zmie rza j¹ ce do usta no wie nia do ta cji, któ r¹ gmi ny i po wia ty bê d¹ mog ³y
otrzy maæ w dro dze kon kur su, nie za st¹ pi¹ przy zna wa nej sta ³ej sub wen cji.

Przy jê cie pro po no wa nej zmia ny pra wa mo ¿e mieæ dra ma ty cz ne w skut -
kach na stêp stwa dla wie lu miast i po wia tów, a wiêc i zna cz nej czê œci pol skie -
go spo ³e czeñ stwa. Ma j¹c na uwa dze zna cze nie pro ble ma ty ki za syg na-
 li zo wa nej w ni niej szym oœ wiad cze niu, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o po no w - 
n¹ ana li zê pro po no wa nych zmian.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku ze sta no wis kiem Sej mi ku Sa mo rz¹ do we go Wo je wó dz twa Lu -

bel skie go z dnia 30 sty cz nia 2012 r. w spra wie pla no wa ne go ogra ni cza nia
de fi cy tu sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, w ni niej szym oœ wiad cze niu wy ra ¿am
poparcie dla dzia ³añ sa mo rz¹ du wo je wó dz twa lu bel skie go.

We d³ug Kra jo wej Ra dy Re gio nal nych Izb Ob ra chun ko wych wpro wa dze -
nie w ¿y cie re gu ³y wy dat ko wej przy go to wa nej przez Mi ni ster stwo Fi nan sów
mo ¿e spo wo do waæ, ¿e ju¿ w czer wcu bie ¿¹ ce go ro ku po nad ty si¹c je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (oko ³o 40%), bê dzie zmu szo nych usta wo wo do
ogra ni cze nia de fi cy tu. Prze wi du je siê w zwi¹z ku z tym, ¿e wy dat ki na in we -
sty cje sa mo rz¹ do we spa dn¹ o 5 mi liar dów 100 mi lio nów z³.

Wy ra ¿am oba wê, i¿ pro po no wa na przez re sort fi nan sów no we li za cja pra -
wa mo ¿e w dra sty cz ny spo sób do pro wa dziæ do zna cz ne go za ha mo wa nia in -
we sty cji sa mo rz¹ do wych, szcze gól nie na ob sza rze s³a bo roz wi niê tej
go spo dar czo Pol ski Wscho dniej. Zmniej szy siê tak ¿e mo¿ li woœæ wy ko rzy sty -
wa nia œrod ków z fun du szy eu ro pej skich, w tym z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
„Roz wój Pol ski Wscho dniej”.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wy -
³¹ cze nia spod pla no wa nej re gu ³y ogra ni cza j¹ cej de fi cyt je dno stek sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go wo je wództw Pol ski Wscho dniej, szcze gól nie wo je wó dz twa lu -
bel skie go. De cyz ja ta po zwo li na rze czy wi ste wy ró w na nie dys pro por cji
w roz wo ju re gio nów na sze go kra ju. W przy pad ku in ne go roz strzyg niê cia re -
gu ³a wy dat ko wa nia sku te cz nie ska ¿e re gio ny wscho dnie na wy klu cze nie
z pro ce su dal sze go roz wo ju.

Z po wa ¿a niem
Jó zef Za j¹c
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Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 19 mar ca 2012 r. nr BPS/043-07-267/12, przy któ rym

zo sta ³y prze ka za ne tek s ty dwóch oœ wiad czeñ, z³o ¿o nych przez se na to ra Jó ze fa Za j¹ ca
pod czas 7. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 14 mar ca 2012 r., up rzej mie przed sta wiam,
co na stê pu je.

Od no sz¹c siê do Oœ wiad cze nia w spra wie pro po no wa nych zmian w usta wie z dnia
13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.) up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie w Se jmie Rze czy po spo li tej
Pol skiej pro ce do wa ne s¹ dwa pro jek ty ustaw zmie nia j¹ cych usta wê o do cho dach je d-
no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go: pro jekt oby wa tel ski (druk nr 19) i pro jekt ko mi syj ny
(druk nr 230). W Sta no wis ku wo bec oby wa tel skie go pro jek tu usta wy (druk nr 19), Ra -
da Mi ni strów zg³o si ³a za strze ¿e nia, miê dzy in ny mi, do pro po zy cji za st¹ pie nia czê œci
sub wen cji no wym ro dza jem do ta cji, któ re by ³y by roz dzie la ne w for mie kon kur sów. Ra -
da Mi ni strów zwró ci ³a uwa gê, ¿e ta ki spo sób po dzia ³u œrod ków nie bê dzie od by wa³ siê
w spo sób zo biek ty wi zo wa ny, we d³ug usta wo wo okreœ lo nych kry te riów – tak jak obe c -
nie – lecz w wy ni ku po stê po wa nia za koñ czo ne go de cyz j¹ ko mi sji kon kur so wej, co spra -
wi, ¿e pro ces prze ka zy wa nia œrod ków sta nie siê bar dziej z³o ¿o ny. Wska za no ró w nie¿, ¿e 
pro po zy cja za st¹ pie nia czê œci sub wen cji do ta cj¹ mo ¿e spo wo do waæ ogra ni cze nie sa -
mo dziel no œci w pro wa dze niu go spo dar ki fi nan so wej, gdy¿ w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych
obe c nie prze pi sów, o prze zna cze niu sub wen cji de cy du je or gan sta no wi¹ cy, na to miast
do ta cja ce lo wa by ³a by prze ka zy wa na na œciœ le okreœ lo ne ce le. Ma j¹c je dnak ¿e na
wzglê dzie po trze bê prze a na li zo wa nia sy s te mu wp³at je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go do bu d¿e tu pañ stwa i ewen tual ne go sko ry go wa nia obe c nie fun kcjo nu j¹ ce go me -
cha niz mu, Ra da Mi ni strów za re ko men do wa ³a pro wa dze nie dal szych prac nad
pro jek tem (druk nr 19) we w³a œci wych ko mi sjach sej mo wych. Na to miast do pro po zy cji
roz wi¹ zañ za war tych w ko mi syj nym pro jek cie (druk nr 230), Rz¹d od nie sie siê w przy -
go to wy wa nym ak tu al nie sta no wis ku.

W od nie sie niu do Oœ wiad cze nia w spra wie wy ³¹ cze nia, spod pla no wa nej re gu ³y
ogra ni cza j¹ cej de fi cyt je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, wo je wództw Pol ski Wscho d-
niej, szcze gól nie wo je wó dz twa lu bel skie go, prag nê za u wa ¿yæ, ¿e pro jekt usta wy o zmia -
nie usta wy o fi nan sach pub li cz nych, za wie ra j¹ cy pro ce du rê re duk cji de fi cy tu sek to ra
sa mo rz¹ do we go oraz pod wy¿ szo ne kwo ty li mi tu de fi cy tu w la tach 2012–2014, zo sta³
op ra co wa ny na pod sta wie pro po zy cji stro ny sa mo rz¹ do wej (wy pra co wa nych przez Ze -
spó³ ds. Sy s te mu Fi nan sów Pub li cz nych Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to -
rial ne go). Przed sta wi cie le stro ny sa mo rz¹ do wej, co do za sa dy, nie kwe stio no wa li
wy so ko œci za pro po no wa nych w trak cie uz go dnieñ li mi tów de fi cy tu.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, ¿e ak tu al nie op ra co wa ne roz wia za nia, za wie ra j¹ in -
ne me cha niz my ogra ni cze nia de fi cy tu, ni¿ te za war te w pro jek cie usta wy o zmia nie
usta wy o fi nan sach pub li cz nych oraz nie któ rych in nych ustaw z dnia 8 gru dnia
2011 r. No we roz wi¹ za nia zo sta ³y wy pra co wa ne w sty cz niu br. na wnio sek stro ny sa -
mo rz¹ do wej, za tem przy wo ³a ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra, ob li cze nia Kra jo wej
Ra dy Re gio nal nych Izb Ob ra chun ko wych s¹ ju¿ nie ak tu al ne.

We d³ug da nych z wie lo let nich pro gnoz fi nan so wych je dno stek sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go, bê d¹ cych w po sia da niu Mi ni ster stwa Fi nan sów, je dno stki sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go i ich zwi¹z ki, pla nu j¹ w la tach 2013 –2015 nad wy¿ kê bu d¿e to w¹:

· w 2013 r. – w kwo cie 2.750 mln z³, przy pro po no wa nym w pro jek cie usta wy li mi cie
de fi cy tu dla sek to ra sa mo rz¹ do we go w wy so ko œci 10.000 mln z³;
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· w 2014 r. – w kwo cie 4.282 mln z³, przy li mi cie de fi cy tu dla sek to ra sa mo rz¹ do we go 
w wy so ko œci 9.000 mln z³;

· w 2015 r. – w kwo cie 6.919 mln z³, przy li mi cie de fi cy tu dla sek to ra sa mo rz¹ do we --
go, któ ry po czy na j¹c od ro ku 2015 ma wy no siæ 0,5% PKB.

Bio r¹c pod uwa gê da ne z przy jê tych uchwa³ je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go
w spra wie wie lo let nich pro gnoz fi nan so wych, nie u za sa dnio ne s¹ oba wy, i¿ pro jekt
usta wy za wê zi mo¿ li wo œci in we sty cyj ne sa mo rz¹ dów, w tym re a li za cjê pro jek tów
z udzia ³em œrod ków po cho dz¹ cych z bu d¿e tu Unii Eu ro pej skiej.

Za zna czyæ na le ¿y, ¿e nie jest mo¿ li we przy jê cie w pro jek cie usta wy szcze gól nych
wy ³¹ czeñ dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go z te re nu Pol ski Wscho dniej. Wy -
³¹ cze nie spod pla no wa nej re gu ³y wy dat ko wej dla sa mo rz¹ dów Pol ski Wscho dniej oz na -
cza ³o by sto so wa nie pre fe ren cji tyl ko dla nie któ rych (wy bra nych) je dno stek, co
pro wa dzi do nie ró w ne go trak to wa nia je dno stek, a ró wno czeœ nie prze czy ³o by for mu le
ogra ni cze nia de fi cy tu, któ rej kszta³t za pro po no wa ³a stro na sa mo rz¹ do wa w trak cie
prac w Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go. Or ga ni cze nie to do ty czy
bo wiem ca ³e go sek to ra sa mo rz¹ do we go, a nie po szcze gól nych je dno stek.

Prag nê za u wa ¿yæ, ¿e je d nym z in stru men tów po li ty ki re gio nal nej wy ró wny wa nia
szans roz wo jo wych Pol ski Wscho dniej jest re a li zo wa ny na te re nie wo je wództw: lu bel -
skie go, pod kar pac kie go, pod las kie go, œwiê to krzys kie go i warmiñsko-mazurskiego,
Pro gram Ope ra cyj ny Roz wój Pol ski Wscho dniej na la ta 2007 –2013.

W ra mach przy jê tej w 2010 r. przez Ra dê Mi ni strów Kra jo wej Stra te gii Roz wo ju Re -
gio nal ne go 2010 –2020. Re gio ny, mia sta, ob sza ry wiej skie prze wi du je siê kon ty nuo wa -
nie wspie ra nia pro ce sów roz wo jo wych w ma kro re gio nie Pol ski Wscho dniej.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Jó ze fa Za j¹ ca

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

W Pol sce ob ser wu je siê w osta t nich la tach sta ³y, bar dzo wy raŸ ny wzrost
po pu la cji dzi kich zwie rz¹t. Zwra ca na to uwa gê Wal ne Ze branie Lu bel skiej Iz -
by Rol ni czej z dnia 15 gru dnia 2011 r. Nie kon tro lo wa ny przy rost po pu la cji
zwie rz¹t, któ rych li czeb noœæ by ³a re gu lo wa na me to da mi go spo dar ki ³o wiec -
kiej, ta kich jak je le nio wa te (g³ó wnie sar na i ³oœ), dzi ki, bob ry, oraz nie któ rych
ga tun ków pta ków, ta kich jak kor mo ran, po wo du je bar dzo du ¿e stra ty w go -
spo dar ce rol ni czej, leœ nej oraz ry bac kiej. Nad mier ny roz wój po pu la cji ssa ków 
ko pyt nych za gra ¿a ru cho wi dro go we mu. Ba da cze z Uni wer sy te tu Przy ro dni -
cze go w Lub li nie stwier dzi li, ¿e w 2010 r. w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych sa -
me go mia sta Lub li na do sz³o do przy naj mniej 66 ko liz ji sa mo cho dów
z sar na mi, a w czer wcu mi nio ne go ro ku zgi n¹³ kie row ca, gdy pro wa dzo ny
przez nie go sa mo chód ude rzy³ w ³o sia po ru sza j¹ ce go siê dro g¹ w oko li cy Pu -
³aw. Po nad to nie prze myœ la na ak cja zwal cza nia wœciek liz ny do pro wa dzi ³a
do dra sty cz ne go spad ku li czeb no œci ga tun ków ma j¹ cych fun da men tal ne
zna cze nie dla go spo dar ki ³o wiec kiej, ta kich jak za j¹c oraz ku ro pat wa. Jak
zwra ca j¹ uwa gê lu bel scy or ni to lo dzy, w przy pad ku bar dzo wie lu rzad kich
ga tun ków pta ków, ty po wych dla ba gien i kra job ra zu rol ni cze go, a po sia da -
j¹ cych nie je dno krot nie bar dzo wy so ki sta tus ochron ny tak w Unii, jak i w Pol -
sce, od no to wa no wy raŸ ny spa dek li czeb no œci. Ten fakt jest wy raŸ nie
zwi¹ za ny z nie kon tro lo wa nym wzro stem po pu la cji li sa.

Prze pi sy pra wa ³o wiec kie go i usta wy o ochro nie przy ro dy po zwa la j¹ na
wy ra ¿a nie zgo dy przez mar sza³ ka wo je wó dz twa i sta ro stów na dzia ³a nia do -
ty cz¹ ce za rz¹ dza nia po pu la cj¹ wspo mnia nych zwie rz¹t w kie run ku jej re -
duk cji. Je dnak, jak wska zu je Wal ne Ze branie Lu bel skiej Iz by Rol ni czej, nikt
nie chce po de jmo waæ ta kich de cyz ji z uwa gi na brak wia ry go dnych prze s³a -
nek i do pre cy zo wa nych re gu la cji pra w nych.

Ma j¹c na uwa dze zna cze nie pro ble ma ty ki za syg na li zo wa nej w ni niej -
szym oœ wiad cze niu, zwra cam siê do Pa nów Mi ni strów o prze gl¹d roz po -
rz¹ dzeñ wy ko naw czych do wy mie nio nych ustaw. Ape lu jê o zmia ny we
wska za nych re gu la cjach umo¿ li wia j¹ ce re al ny wp³yw na li czeb noœæ po pu la -
cji dzi kich zwie rz¹t sta no wi¹ cych za gro ¿e nie dla ru chu dro go we go i przy no -
sz¹ cych stra ty w rol ni ctwie, leœ ni ctwie oraz go spo dar ce ry bac kiej.

Z po wa ¿a niem
Jó zef Za j¹c
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Stanowisko
MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI

War sza wa, 2012.03.29

Pan
Mar cin Ko ro lec
Mi n i s ter Œro do wis ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze,
w za ³¹ cze niu prze sy ³am, zgo d nie z kom pe ten cja mi, oœ wiad cze nie Pa na Jó ze fa Za -

j¹ ca Se na to ra RP do ty cz¹ ce re gu la cji pra w nych ma j¹ cych wp³yw na li czeb noœæ po pu la -
cji dzi kich zwie rz¹t prze ka za n¹ przy piœ mie Mar sza³ ka Se na tu Rze czy po spo li tej
Pol skiej znak BPS-043-07-268/12 z dnia 19.03.2012 r.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
An drzej Bu tra

Od po wiedŸ
MI NI STRA ŒRO DO WIS KA

War sza wa, 2012.04.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze s³a nym oœ wiad cze niem se na to ra Jó ze fa Za j¹ ca z³o ¿o nym dnia

14 mar ca 2012 r. na 7. po sie dze niu Se na tu RP, up rzej mie in for mu jê.
Pan se n a tor Jó zef Za j¹c w swoim oœ wiad cze niu za wnios ko wa³ o do ko na nie prze -

gl¹ du ak tów wy ko naw czych do usta wy Pra wo ³o wiec kie oraz usta wy o ochro nie przy ro -
dy upa tru j¹c w ich kon struk cji pra w nej g³ó wnej przy czy ny – je go zda niem – wy so kich
sta nów li czeb no œci po pu la cji nie któ rych ga tun ków zwie rz¹t ³o wnych, a tak ¿e chro nio -
nych i po wsta nia z te go po wo du za gro ¿e nia w pro wa dze niu w³a œci wej go spo dar ki rol -
nej, leœ nej i ry bac kiej oraz bez pie czeñ stwa na dro gach. W czê œci wi ni za to tak ¿e
pro wa dzo ne ogól no kra jo we ak cje zwal cza nia wœciek liz ny po œród dzi kich zwie rz¹t po -
przez ma so we wy k³a da nie szcze pio nek.

Ana li zu j¹c do stêp ne da ne do ty cz¹ ce sta nu po szcze gól nych po pu la cji zwie rz¹t, na -
le ¿y przy znaæ, ¿e w osta t nim piê cio le ciu wzros ³a li czeb noœæ nie któ rych ga tun ków zwie -
rz¹t ³o wnych (w gra ni cach 10 –20%). Zde cy do wa nie wzrós³ te¿ po ziom po zy s ka nia
zwie rzy ny ga tun ków czy ni¹ cych szko dy ³o wiec kie. Je d n¹ z naj wa¿ niej szych przy czyn
wzro stu od szko do wañ ³o wiec kich jest je dnak wzrost cen pro du k tów rol nych i us ³ug
rol ni czych.

1. Pod sta w¹ pro wa dze nia go spo dar ki ³o wiec kiej w kra ju s¹ ro cz ne pla ny ³o wiec kie
i wie lo let nie ³o wiec kie pla ny ho dow la ne.
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W try bie za twier dza nia ro cz nych pla nów ³o wiec kich bio r¹ udzia³ nad leœ ni czo wie,
wój to wie, bur mi strzo wie lub pre zy den ci miast, a w nie któ rych przy pad kach dy rek to rzy 
par ków na ro do wych oraz za rz¹ dza j¹ cy ry bac ki mi ob rê ba mi ho dow la ny mi. Szcze gól ne
zna cze nie ma opi nia wój ta (bur mi strza lub pre zy den ta mia sta), któ ry w przy pad kach
nad mier nej li czeb no œci zwie rz¹t ³o wnych mo ¿e zde cy do wa nie wnios ko waæ o zwiê k sze -
nie od strza ³u nie któ rych ga tun ków wy rz¹ dza j¹ cych naj wiê k sze szko dy w up ra wach
i p³o dach rol nych. Po do b na ro la przy pi sa na zo sta ³a nad leœ ni cze mu osta te cz nie za -
twier dza j¹ ce mu ro cz ne pla ny ³o wiec kie, któ ry jest od po wie dzial ny za ochro nê la su
i w ra mach swoich up ra wnieñ wi nien pro jek ty pla nu od strza ³u szcze gól nie do k³a dnie
ana li zo waæ pod k¹ tem wp³y wu na stan za le sieñ i od no wieñ, ale tak ¿e na po ziom szkód
³o wiec kich czy nio nych w up ra wach i p³o dach rol nych. W³a œ nie na eta pie przy go to wa -
nia pro jek tów ro cz nych pla nów ³o wiec kich win ny byæ wy ar ty ku ³o wa ne lo kal ne po trze -
by zwi¹ za ne z ochro n¹ up raw rol nych i leœ nych, co bez po œre dnio prze k³a da siê na
wy so koœæ pla no wa ne go od strza ³u w da nym ro ku. In ter wen cja po win na byæ kie ro wa na
przede wszy s t kim do struk tur ³o wiec kich, sa mo rz¹ dów lo kal nych oraz nad leœ ni czych
za twier dza j¹ cych pla ny. Usta le nia pod jê te na tym eta pie w zu pe³ no œci wy star cza j¹, aby 
na pod sta wie is t nie j¹ cych prze pi sów uzy s kaæ op ty mal ny stan po pu la cji np. li sa, dzi ka
czy je le nia. Re sort Œro do wis ka przy po mi na o po wy ¿ szym na ka ¿ dym spot ka niu do ty -
cz¹ cym go spo dar ki ³o wiec kiej. Przy jê te za sa dy – na szym zda niem – sto so wa ne we w³a œ- 
ci wy spo sób, za pe wni¹ op ty mal ny stan po pu la cji zwie rzy ny i za ra zem ak cep to wal ny
po ziom szkód ³o wiec kich. Na le ¿y tu taj przy pom nieæ, ¿e myœ li wi re gu lu j¹ zo bo wi¹ za nie
po wsta ³e w wy ni ku szkód ³o wiec kich z w³a s nych œrod ków fi nan so wych.

Po ru szo ny w oœ wiad cze niu pro b lem nad mier nej li czeb no œci li sów i je go wp³yw na
stan za jê cy, ku ro patw i ba ¿an tów mo¿ na roz wi¹ zaæ w spo sób po da ny po wy ¿ ej, je dnak
do dat ko wo chcia³ bym po in for mo waæ, ¿e na wnio sek G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii zo -
sta ³a wy ra ¿o na zgo da na od strza³ li sów w li cz bie 8 sztuk na 100 km2 co ro cz nie, tak ¿e
w okre sie ochron nym, w la tach 2012 –2016 do ce lów ba dañ na u ko wych. Sta no wi to
oko ³o 25 tys. sztuk li sów ro cz nie. Po nad to re gu la cji sta nu po pu la cji dzi ków i li sów
sprzy ja j¹ zmia ny po czy nio ne w wy d³u ¿e niu okre sów po lo wañ na te ga tun ki. Pod kreœ liæ
na le ¿y, ¿e zo sta³ za ha mo wa ny spa dek ilo œci ku ro patw i za jê cy, a stan ba ¿an tów wy raŸ -
nie ro œ nie. Szcze pie nia li sów wol no ¿y j¹ cych prze ciw ko wœciek liŸ nie pro wa dzi siê na te -
ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej od 1993 r. do cza su uwol nie nia jej te ry to rium od tej
je dno stki cho ro bo wej. Zgo d nie z prze pi sa mi wœciek liz na jest cho ro b¹ pod le ga j¹ c¹ obo -
wi¹z ko wi zwal cza nia, wy mie nio n¹ w za ³¹ cz ni ku nr 2 do usta wy z dnia 11 mar ca
2004 r. o ochro nie zdro wia zwie rz¹t oraz zwal cza niu cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z póŸn. zm.). Zgo d nie z art. 56 ust. 1 ww. usta wy, psy po -
wy ¿ ej 3 mie si¹ ca ¿y cia oraz li sy wol no ¿y j¹ ce pod le ga j¹ obo wi¹z ko we mu szcze pie niu
prze ciw ko wœciek liŸ nie a na pod sta wie art. 57 ust. 7 tej usta wy Ra da Mi ni strów wpro -
wa dza, w dro dze roz po rz¹ dze nia pro gram zwal cza nia wœciek liz ny op ra co wa ny przez
G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii. Szcze pie nie li sów wol no ¿y j¹ cych pro wa dzi siê zgo d nie
z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 2 czer wca 2004 r. 
w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i spo so bu prze pro wa dza nia ochron nych szcze -
pieñ li sów wol no ¿y j¹ cych prze ciw ko wœciek liŸ nie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).

Zgo d nie z de cyz j¹ Ra dy nr 2009/470/WE z dnia 25 ma ja 2009 r. w spra wie wy dat -
ków w dzie dzi nie we te ry na rii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30), Unia Eu ro pej -
ska mo ¿e wspó³ fi nan so waæ pro gra my zwal cza nia cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t.

De cyz j¹ wy ko naw cz¹ Ko mi sji nr 2011/807/UE z dnia 30 li s to pa da 2011 r. za twier -
dza j¹ c¹ ro cz ne i wie lo let nie pro gra my oraz wk³ad fi nan so wy Unii w za kre sie zwal cza -
nia, kon tro li i mo ni to ro wa nia nie któ rych cho rób zwie rz¹t i cho rób od zwie rzê cych,
przed sta wio ne przez pañ stwa cz³on kow skie na 2012 rok i na la ta na stê p ne (Dz. Urz.
UE L 322 z 06.12.2011, str. 11), pro gram zwal cza nia wœciek liz ny zo sta³ za twier dzo ny
i okreœ lo no wy so koœæ je go wspó³ fi nan so wa nia przez Uniê Eu ro pej sk¹. Na re a li za cjê
pro gra mu w 2012 r. Pol sce przy zna no kwo tê 9 270 000 eu ro.

Nie je dno krot nie pod kreœ la no po trze bê wspó³ pra cy na p³a sz czyŸ nie: gmi na, nad leœ -
ni ctwo, ko ³o ³o wiec kie i za rz¹d ca dro gi w ce lu wspól ne go usta la nia miejsc prze cho dów
zwie rzy ny przez szla ki ko mu ni ka cyj ne i oz na ko wa nia tych miejsc zna ka mi dro go wy mi
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ogra ni cza j¹ cy mi prêd koœæ oraz zna kiem ostrze gaw czym A18b „uwa ga na dzi kie zwie -
rzê ta”. Pod sta wo wym œrod kiem ogra ni cza j¹ cym za gro ¿e nia od dzi kich zwie rz¹t jest je d- 
nak bu do wa prze pu stów, wia duk tów i gro dze nie „szyb kich” dróg. Na le ¿y przy znaæ, ¿e
ro bi siê tak co raz czê œciej, ju¿ na eta pie pla no wa nia dro gi.

Po ru szo na kwe stia nie wy ko rzy sty wa nia prze pi sów pra wa przez pod mio ty wska za -
ne do po de jmo wa nia dzia ³añ ogra ni cza j¹ cych za gro ¿e nia od dzi kich zwie rz¹t nie mo ¿e
byæ ar gu men tem na rzecz je go zmia ny, a ra czej na rzecz pod nie sie nia œwia do mo œci
pra w nej i spra w no œci urzê dni czej w ich przy go to wy wa niu. Dzia ³a nia te mu sz¹ byæ ja w-
ne i w³a œci wie udo ku men to wa ne, pod da ne kon tro li spo ³e cz nej, do cze go ob li gu je nas
tak ¿e pra wo unij ne. Na to miast w kwe stii re duk cji zwie rz¹t chro nio nych po zo sta je sto -
so wa nie prze pi sów pra wa, któ re zo sta ³o do sto so wa ne do wy mo gów unij nych, a któ re
okreœ la tak ¿e œciœ le pro ce du ry, któ re po zwa la j¹ na ogra ni cza nie sta nu po pu la cji
w uza sa dnio nych przy pad kach. Na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka
z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie ochro ny ga tun ko wej zwie rz¹t (Dz. U. Nr 237,
poz. 1419), kor mo ran (Pha lac ro co rax car bo) oraz bóbr eu ro pej ski (Ca s tor fi ber), ob jê te
s¹ czê œ cio w¹ ochro n¹ ga tun ko w¹. W sto sun ku do zwie rz¹t ob jê tych ochro n¹ ga tun ko -
w¹ obo wi¹ zu je sze reg za ka zów, wy mie nio nych w §7 ww. roz po rz¹ dze nia, m.in. za kaz
umyœ lne go za bi ja nia, p³o sze nia i nie po ko je nia, oraz ni sz cze nia sied lisk, tam i ¿e re mi.
Zgo d nie z art. 56 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), re gio nal ny dy rek tor ochro ny œro do -
wis ka, mo ¿e wy daæ ze zwo le nie na od stêp stwo od za ka zu za bi ja nia osob ni ków ga tun -
ków ob jê tych ochro n¹ czê œ cio w¹, wo bec bra ku roz wi¹ zañ al ter na ty wnych i je œ li nie
spo wo du je to za gro ¿e nia dla dzi ko wy stê pu j¹ cych po pu la cji chro nio nych ga tun ków
zwie rz¹t oraz gdy czyn no œci te wy ni ka j¹ m.in. z ko nie cz no œci ogra ni cze nia po wa¿ nych
szkód w go spo dar ce rol nej, leœ nej lub ry bac kiej. W przy pad ku, gdy za kres ze zwo le nia
obe jmu je kil ka wo je wództw, zgo dê wy da je Ge ne ral ny Dy rek tor Ochro ny Œro do wis ka.
Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, w ce lu uzy s ka nia ze zwo le nia na od strza³ ga tun ków zwie -
rz¹t ob jê tych ochro n¹ czê œ cio w¹, ze wzglê du na szko dy po wo do wa ne w go spo dar ce,
na le ¿y z³o ¿yæ wnio sek do w³a œci we go or ga nu. Ka ¿ dy wnio sek o ze zwo le nie na od stêp -
stwa od za ka zu za bi ja nia, wy ma ga in dy wi dual ne go roz pa trze nia. Ze zwo le nie za wie ra
li cz bê osob ni ków ob jê tych ze zwo le niem, a tak ¿e do k³a dnie okreœ lo ny ter min i miej sce
wy ko na nia czyn no œci. Ele men ty te s¹ roz pa try wa ne w kon tek œ cie od dzia ³y wa nia na
po pu la cje chro nio nych ga tun ków zwie rz¹t (art. 56 ust. 4 usta wy o ochro nie przy ro dy).
Pra wo kra jo we mu si byæ zgo d ne z pra wem miê dzy na ro do wym. Dy rek ty wa Pta sia (Dy -
rek ty wa Ra dy 79/409/EWG z 2 kwiet nia 1979 r. w spra wie ochro ny dzi kich pta ków
[2009/147/WE z 30 li s to pa da 2009 r.]) okreœ la wa run ki wpro wa dze nia od stêpstw od
ochro ny ga tun ko wej dzi ko ¿y j¹ cych pta ków. W prak ty ce za sto so wa nie prze pi sów ww.
dy rek ty wy po wo du je, ¿e od strza³ i in ne szko dz¹ ce po pu la cji tych pta ków me to dy re -
duk cji ich wp³y wu na go spo dar kê, mu sz¹ byæ po prze dzo ne de cyz j¹ ad mi ni stra cyj n¹,
a pod mio ty wy ko rzy stu j¹ ce de ro ga cjê s¹ zo bo wi¹ za ne do z³o ¿e nia spra wo zda wa nia
z za kre su jej wy ko rzy sta nia. Ma to na ce lu przy go to wa nie co ro cz nych spra wo zdañ kra -
jo wych do Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra na pod sta wie ze branych in for ma cji mu si gwa -
ran to waæ, ¿e skut ki de ro ga cji bê d¹ zgo d ne z Dy rek ty w¹. Na to miast bóbr eu ro pej ski
pod le ga ochro nie w wiê k szo œci kra jów eu ro pej skich na pod sta wie dwóch ak tów pra w -
nych. Pier wszym jest Kon wen cja Ber neñ ska (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263), gdzie
bóbr umie sz czo ny jest w III za ³¹ cz ni ku, obe jmu j¹ cym chro nio ne ga tun ki fau ny. Zgo d -
nie z art. 7 Kon wen cji, stro ny po win ny re gu lo waæ prze pi sa mi wszel k¹ eks ploa ta cjê dzi -
kiej fau ny wy mie nio nej w za ³¹ cz ni ku III tak, aby po pu la cja nie by ³a za gro ¿o na. Dru gim
ak tem pra wa eu ro pej skie go jest dy rek ty wa 92/43/EWG z dnia 21 ma ja 1992 r. w spra -
wie ochro ny sied lisk na tu ral nych oraz dzi kiej fau ny i flo ry – Dy rek ty wa Sied lis ko wa.
Bob ra umie sz czo no tam w za ³¹ cz ni ku II, okreœ la j¹ cym ga tun ki roœ lin i zwie rz¹t bê d¹ ce
przed mio tem za in te re so wa nia Wspól no ty, któ rych ochro na wy ma ga wy zna cze nia spe -
c jal nych ob sza rów ochro ny, jak ró w nie¿ w za ³¹ cz ni ku V, gdzie ujê to ga tun ki zwie rz¹t
i roœ lin, któ rych po zy s ki wa nie ze sta nu dzi kie go i eks ploa ta cja jest mo¿ li wa pod wa -
run kiem, ¿e po pu la cja tych ga tun ków zo sta nie za cho wa na we w³a œci wym sta nie
ochro ny.
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Koñ cz¹c, up rzej mie pro szê Pa na Se na to ra Jó ze fa Za j¹ ca o przy jê cie tych wy jaœ nieñ, 
po nie wa¿ – jak sta ra no siê wy ka zaæ – prze pi sy re gu lu j¹ ce go spo dar kê ³o wiec k¹ jak
i ochro nê po pu la cji zwie rz¹t chro nio nych s¹ zhar mo ni zo wa ne z pra wem UE i wy ³¹ cz nie 
umie jêt noœæ ich sto so wa nia przez wska za ne pod mio ty de cy du je o ich sku te cz no œci.

Z po wa ¿a niem

z up. MINISTRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
Ja nusz Za les ki
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8. POSIEDZENIE SENATU
(29 mar ca 2012 r.)





Oœ wiad cze nie se n a tora Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Pol skie szko ³y, w szcze gól no œci pod sta wo we i gim naz jal ne, co raz czê œciej 

bo ry ka j¹ siê z pro ble mem agre sy wnych b¹dŸ nie przy sto so wa nych spo ³e cz -
nie u cz niów, któ rzy na u czy cie lom utrud nia j¹ pra cê, a in nym dzie ciom na u kê.
Ta ki pro b lem w osta t nich mie si¹ cach syg na li zo wa ny by³ miê dzy in ny mi przez 
szko ³y w Rze szo wie, Ol szty nie i Les ku. Te go ty pu k³o po ty mia ³y w osta tn ich la -
tach ró w nie¿ pla ców ki pod las kie.

Naj czê œciej sto so wa nym roz wi¹ za niem, ale w mo jej oce nie nie sku te cz -
nym, jest prze nie sie nie u cz nia do in nej pla ców ki. Wraz z dziec kiem no wa
szko ³a do sta je nie roz wi¹ za ny pro b lem. Po mi mo sze ro kiej dys ku sji na po zio -
mie teo re ty cz nym o za po bie ga niu prze mo cy wœród dzie ci i m³o dzie ¿y, szko ³y
nie s¹ przy go to wa ne do pra cy z ta ki mi dzieæ mi. Wy jœciem z k³o pot li wej sy tua -
cji nie jest ró w nie¿ chêt nie sto so wa ne kie ro wa nie dziec ka na za jê cia w ra -
mach in dy wi dual ne go lub spe c jal ne go na u cza nia. Dzie ci, z któ ry mi szko ³a
so bie nie ra dzi, w opi nii psy cho lo gów nie s¹ nie pe³ no spra wne – s¹ to dzie ci
w nor mie in te lek tual nej, któ re ma j¹ pro b lem z fun kcjo no wa niem w gru pie.
Wo bec te go bar dziej is tot ne wy da je siê byæ po ³o ¿e nie na cis ku na po zo sta wie -
nie dziec ka w gru pie ró wieœ ni czej wraz z je dno czes nym wpro wa dze niem
prak ty cz nych, nie zaœ teo re ty cz nych, me tod pra cy z trud nym u cz niem.

Co raz czê œciej dys ku tu je siê o roz wi¹ za niu, w nie któ rych pla ców kach
oœ wia to wych jest ono ju¿ wdra ¿a ne, po le ga j¹ cym na za trud nie niu do pra cy
z u cz niem na u czy cie la sta ¿y sty, tak zwa ne go na u czy cie la cie nia, któ ry to wa -
rzy szy dziec ku przez ca ³y czas, pro wa dz¹c je za ró wno œcie¿ k¹ in te lek tual ne -
go roz wo ju, jak i spo ³e cz ne go przy sto so wa nia. Na u czy ciel ta ki po wi nien
przejœæ od po wie d nio wcze œ niej prak ty ki i szko le nia w za kre sie prak ty cz nych
me tod pra cy z dziec kiem spra w nym in te lek tual nie i ru cho wo, lecz wy ka zu -
j¹ cym za bu rze nia o cha rak te rze aspo ³e cz nym. Ba zê per so nal n¹ z da ny mi ta -
kich na u czy cie li mog ³y by pro wa dziæ, ana lo gi cz nie do obe c nie pro wa dzo nej na 
przy k³ad w Bia ³ym sto ku tak zwa nej gie³ dy pra cy z ofer ta mi pra cy dla na u -
czy cie li, wy dzia ³y edu ka cji w urzê dach gmin.

W zwi¹z ku z tym pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o od po wiedŸ na py ta nie, czy roz -
wa ¿a ne jest wpro wa dze nie re gu la cji da j¹ cej szko ³om mo¿ li woœæ za tru dnia -
nia na u czy cie li sta ¿y stów, któ rzy, za k³a da j¹c ich od po wie d nie przy go to wa-
 nie me ry to ry cz ne i pe da go gi cz ne w pro ce sie kszta³ ce nia, pe³ ni li by ro lê opie ku -
nów u cz niów wy ma ga j¹ cych szcze gól ne go trak to wa nia.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.18

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Rze czy po spo li tej Pol -

skiej – Ta de u sza Ar ³u ko wi cza (BPS/043-08-270/12) do ty cz¹ ce wpro wa dze nia w pra -
wie oœ wia to wym re gu la cji umo¿ li wia j¹ cej szko ³om za tru dnia nie na u czy cie li sta ¿y stów
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pe³ ni¹ cych ro lê opie ku nów u cz niów wy ma ga j¹ cych szcze gól ne go trak to wa nia, up rzej -
mie in for mu jê.

Pra wo oœ wia to we za pe wnia wa run ki do po de jmo wa nia wszech stron nych dzia ³añ
wy cho waw czych oraz pro fi lak ty cz nych przez szko ³y i pla ców ki sy s te mu oœ wia ty, a tak -
¿e przy go to wa nia kad ry pe da go gi cz nej do re a li za cji za dañ z za kre su prze ciw dzia ³a nia
agre sji i prze mo cy.

Zgo d nie z upo wa¿ nie niem usta wo wym okreœ lo nym w art. 22 ust. 2 pkt 2 usta wy
z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœwiaty1 mi n i s ter w³a œci wy do spraw oœ wia ty i wy -
cho wa nia okreœ la w dro dze roz po rz¹ dze nia pod sta wy pro gra mo we kszta³ ce nia ogól ne -
go w po szcze gól nych ty pach szkó³, uw zglê dnia j¹c w szcze gól no œci ce le i tre œci
na u cza nia, umie jêt no œci u cz niów, a tak ¿e za da nia wy cho waw cze szko ³y, od po wie d nio
dla po szcze gól nych eta pów kszta³ ce nia i ty pów szkó³.

Kszta³ ce nie i wy cho wa nie u cz niów w szko ³ach od by wa siê za tem zgo d nie z obo -
wi¹ zu j¹ c¹ pod sta w¹ pro gra mo w¹ kszta³ ce nia ogól ne go okreœ lo n¹ w roz po rz¹ dze niu
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 23 gru dnia 2008 r. w spra wie pod sta wy pro gra -
mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go oraz kszta³ ce nia ogól ne go w po szcze gól nych ty -
pach szkó³2.

W myœl prze pi sów ww. roz po rz¹ dze nia, dzia ³al noœæ edu ka cyj na szko ³y jest okreœ lo -
na m.in. przez:

1) szkol ny ze staw pro gra mów na u cza nia, któ ry uw zglê dnia j¹c wy cho waw czy wy --
miar szko ³y, obe jmu je ca ³¹ dzia ³al noœæ szko ³y z pun ktu wi dze nia dy dak ty cz ne go;

2) pro gram wy cho waw czy szko ³y, obe jmu j¹ cy wszy s t kie tre œci i dzia ³a nia o cha rak --
te rze wy cho waw czym;

3) pro gram pro fi lak ty ki do sto so wa ny do po trzeb roz wo jo wych u cz niów oraz po trzeb
da ne go œro do wis ka, obe jmu j¹ cy wszy s t kie tre œci i dzia ³a nia o cha rak te rze pro fi --
lak ty cz nym skie ro wa ne do u cz niów, na u czy cie li i ro dzi ców.

No wa pod sta wa pro gra mo wa k³a dzie na cisk na wy cho wa nie, w tym prze ciw dzia ³a -
nie zja wis kom agre sji i prze mo cy. Aby sku te cz nie re a li zo waæ wy cho waw cze ce le szko ³y
po trzeb ne s¹ od po wie d nie stra te gie wy cho waw cze i w³a œci we dla nich in stru men ty.

In stru men tem s³u ¿¹ cym kszta³ to wa niu œro do wis ka wy cho waw cze go szko ³y, re la cji
po miê dzy u cz nia mi oraz u cz nia mi i na u czy cie la mi jest sta tut szko ³y, spe³ nia j¹ cy wa -
run ki okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 21 ma ja 2001 r. 
w spra wie ra mo wych sta tu tów pub li cz ne go przed szko la oraz pub li cz nych szkó³3. Sta tut 
szko ³y okreœ la m.in.:

– ce le i zda nia szko ³y wy ni ka j¹ ce z prze pi sów pra wa oraz uw zglê dnia j¹ ce pro gram
wy cho waw czy szko ³y i pro gram pro fi lak ty ki do sto so wa ny do po trzeb roz wo jo wych
u cz niów oraz po trzeb da ne go œro do wis ka,

– spo sób wy ko ny wa nia za dañ szko ³y, z uw zglê dnie niem op ty mal nych wa run ków
roz wo ju u cz nia, za sad bez pie czeñ stwa oraz za sad pro mo cji i ochro ny zdro wia,

– szcze gó ³o we za sa dy we wn¹trz szkol ne go oce nia nia u cz niów,
– ro dza je na gród i kar sto so wa nych wo bec u cz niów oraz tryb od wo ³y wa nia siê od ka ry,
– szcze gó ³o we kom pe ten cje or ga nów szko ³y.
Stra te gia wy cho waw cza re a li zo wa na w szko le jest wie lo a spek to wa. Z je d nej stro ny

szko ³a ma obo wi¹ zek okreœ liæ w czy tel ny spo sób kry te ria do pu sz czal nych za cho wañ,
a na gan ne za cho wa nia u cz niów po win ny spo ty kaæ siê z od po wie d ni¹ san kcj¹, z dru giej 
stro ny ma obo wi¹ zek wspie raæ i utrwa laæ ak ty w n¹ po sta wê sprze ci wu wo bec za cho -
wañ nie sto so wnych. Ze spó³ na u czy cie li i in nych spe cja li stów pra cu j¹ cych w szko le po -
wi nien w spo sób umie jêt ny, ale kon sek wen tny eli mi no waæ ne ga ty wne zja wis ka oraz
uczyæ dzie ci i m³o dzie¿ roz wi¹ zy wa nia kon flik tów bez sto so wa nia prze mo cy.

Zró¿ ni co wa ne wa run ki, w któ rych ucz¹ siê i ¿y j¹ u cz nio wie wy ma ga j¹ mak sy mal -
ne go do sto so wa nia stra te gii wy cho waw czych do cech ich œro do wis ka szkol ne go i spo -
³e cz ne go. We wn¹trz szkol ne za sa dy oce nia nia sta no wi¹ je den z ele men tów pra cy
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wy cho waw czej. W ka ¿ dej szko le po win ny byæ ró w nie¿ op ra co wa ne pro ce du ry po stê po -
wa nia w sy tua cjach za gro ¿e nia bez pie czeñ stwa u cz niów, na u czy cie li i in nych pra co w-
ni ków szko ³y oraz w in nych sy tua cjach nie w³a œci wych w za kre sie fun kcjo no wa nia
spo ³e cz ne go.

W 2010 ro ku Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej wpro wa dzi ³o zmia ny organiza-
cyjno-legislacyjne w ob sza rze kszta³ ce nia u cz niów ze spe c jal ny mi po trze ba mi edu ka -
cyj ny mi oraz po ra dni ctwa i po mo cy psychologiczno-pedagogicznej. W opar ciu o prze pi -
sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 17 li s to pa da 2010 r. w spra wie
za sad udzie la nia i or ga ni za cji po mo cy psychologiczno-pedagogicznej w pub li cz nych
przed szko lach, szko ³ach i placówkach

4
 spe c jal ne po trze by edu ka cyj ne dziec ka ro zu -

mia ne s¹ bar dzo sze ro ko. Mo g¹ one wy ni kaæ z ró¿ nych przy czyn, w tym z nie do sto so -
wa nia spo ³e cz ne go, czy za gro ¿e nia nie do sto so wa niem spo ³e cz nym.

Ce lem zmian jest jak naj wcze œ niej sze roz poz na nie in dy wi dual nych po trzeb roz wo jo -
wych i edu ka cyj nych dziec ka oraz za pe wnie nie mu od po wie dniej do tych po trzeb po mo cy
psychologiczno-pedagogicznej, jak naj bli ¿ej w œro do wis ku je go na u cza nia i wy cho wa nia.

No wa for mu ³a udzie la nia po mo cy psychologiczno-pedagogicznej w przed szko lach,
szko ³ach i pla ców kach opar ta jest na ze spo ³o wej pra cy na u czy cie li, wy cho waw ców
grup wy cho waw czych i spe cja li stów, po le ga j¹ cej na roz poz na wa niu po trzeb u cz niów,
pla no wa niu spo so bów ich za spo ka ja nia, wspól nym oce nia niu efek tów wdro ¿o nej po -
mo cy, a tak ¿e pla no wa niu spo so bów wspar cia ro dzi ców oraz wspó³ dzia ³a nia z in sty tu -
cja mi wspie ra j¹ cy mi przed szko le/szko ³ê/pla ców kê w tym za kre sie. Pod sta w¹ do
ob jê cia u cz nia po mo c¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ jest nie tyl ko opi nia lub orze cze -
nie po ra dni, ale ró w nie¿ roz poz na nie do ko na ne przez na u czy cie la, wy cho waw cê gru py
wy cho waw czej lub spe cja li stê pro wa dz¹ ce go za jê cia z u cz niem, któ ry zg³a sza ta k¹ po -
trze bê dy rek to ro wi od po wie d nio przed szko la, szko ³y czy pla ców ki. W opar ciu o ana li zê
po trzeb u cz nia, ze spó³ wska zu je za kres i for my po mo cy psychologiczno-pedagogicznej
oraz za le ca ny czas jej trwa nia. Wspar ciem dla szkó³ w re a li za cji tych za dañ mo g¹ byæ
po ra dnie psychologiczno-pedagogiczne, któ re wspo ma ga j¹ na u czy cie li i spe cja li stów
za trud nio nych w szko ³ach w two rze niu in dy wi dual nych pro gra mów edukacyjno-
-terapeutycznych oraz udzie la j¹ wspar cia me ry to ry cz ne go we wspó³ pra cy z oœ rod ka mi
do sko na le nia na u czy cie li. No wa for mu ³a or ga ni za cji i udzie la nia po mo cy psycholo-
giczno-pedagogicznej s³u ¿y ró w nie¿ prze ciw dzia ³a niu prze stêp czo œci w szko ³ach.

Po pra wa efek tów pra cy wy cho waw czej w du ¿ej mie rze za le ¿y od po sia da nych przez
na u czy cie li kom pe ten cji. St¹d dy rek to rzy szkó³ po win ni za pe wniæ im mo¿ li woœæ uzy s -
ka nia po trzeb nej wie dzy i umie jêt no œci. Do sko na le nie ich mo¿ li we jest na pod sta wie
pla nu do sko na le nia za wo do we go op ra co wa ne go w ka ¿ dej szko le. Dy rek tor szko ³y po -
sia da in stru men ty wspar cia fi nan so we go po zwa la j¹ ce na or ga ni zo wa nie do sko na le nia
na u czy cie li umo¿ li wia j¹ ce go uzy s ka nie kom pe ten cji ró w nie¿ w za kre sie prze ciw dzia ³a -
nia agre sji i prze mo cy. Oœ ro dek Roz wo ju Edu ka cji (ORE) bê d¹ cy pub li cz n¹ pla ców k¹
do sko na le nia na u czy cie li o za siê gu ogól no kra jo wym, pro wa dzo n¹ przez Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej, po de jmu je dzia ³a nia na rzecz pod no sze nia ja ko œci edu ka cji zgo d nie
z po li ty k¹ oœ wia to w¹ pañ stwa, szcze gól nie przez wspie ra nie szkó³ i pla có wek sy s te mu
oœ wia ty w re a li za cji ich za dañ dy dak ty cz nych, wy cho waw czych i opie kuñ czych.

W ob sza rze wspar cia kom pe ten cji wy cho waw czych na u czy cie li, ORE przy go to wa ³o
sze ro k¹ ofer tê pro gra mów, szko leñ i ma te ria ³ów z za kre su pro fi lak ty ki pro ble mo wych
za cho wañ dzie ci i m³o dzie ¿y, w tym zwi¹ za nych z agre sj¹ i prze mo c¹. Na le ¿¹ do nich
m.in.: Jak so bie ra dziæ z pro wo ka cyj ny mi za cho wa nia mi u cz niów. Me to da kon struk ty w-
nej kon fron ta cji, Gol den Fi ve, Tre ning Za stê po wa nia Agre sji, Roz wi¹ zy wa nie kon flik tów 
w szko le, In ter wen cja kry zy so wa – za rz¹ dza nie kry zy sem.

In for ma cje o po wy ¿ szych pro gra mach i pro jek tach s¹ do stêp ne na stro nie in ter ne -
to wej ORE (www.ore.edu.pl). Na u czy cie le mo g¹ ró w nie¿ ko rzy staæ z za mie sz czo nych
tam po ra dni ków i ma te ria ³ów, np.:

1) Roz wi¹ zy wa nie kon flik tów w szko le. Po ra dnik dla na u czy cie li;
2) Jak re a go waæ na cy ber prze moc. Po ra dnik dla szkó³. E-poradnik;
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3) Pro ce du ry po stê po wa nia na u czy cie li w sy tua cjach za gro ¿e nia bez pie czeñ stwa
u cz niów i me to dy wspó³ pra cy szkó³ z po li cj¹. E-poradnik;

4) Sce na riu sze za jêæ z za kre su kszta³ to wa nia umie jêt no œci psy cho spo ³e cz nych u cz --
niów w prak ty ce szkol nej;

5) Mob bing i bul ly ing w szko le. Cha rak te ry sty ka zja wis ka i pro gram za po bie ga nia.
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej two rzy tak ¿e sy s tem ze wnê trz ne go wspo ma ga -

nia pla có wek oœ wia to wych. G³ó wnym za da niem te go sy s te mu ma byæ przy go to wa nie
kom plek so wej ofer ty bez po œre dnie go wspo ma ga nia przed szko li, szkó³ i pla có wek.
W ORE jest re a li zo wa ny pro jekt sy s te mo wy pn. Sy s tem do sko na le nia na u czy cie li opar -
ty na ogól no do stêp nym kom plek so wym wspo ma ga niu szkó³ (wspó³ fi nan so wa ny ze
œrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go w ra mach Prio ry te tu III Pro gram Ope -
ra cyj ny Ka pi ta³ Lu dz ki 2007 –2013, Dzia ³a nie 3.3., Pod dzia ³a nie 3.3.1.). Pro jekt ten
ukie run ko wa ny jest przede wszy s t kim na op ra co wa nie i wdro ¿e nie no wych roz wi¹ zañ
sy s te mo wych, wi¹ ¿¹ cych sy s tem do sko na le nia na u czy cie li z or ga ni za cj¹ po mo cy
psychologiczno-pedagogicznej dla przed szko li, szkó³ i pla có wek oraz do stê pu do za so -
bów edu ka cyj nych w bib lio te kach pe da go gi cz nych. Dzia ³a nia prze wi dzia ne w ww. pro -
jek cie s¹ kon ty nua cj¹ prac za po cz¹t ko wa nych w pro jek cie sy s te mo wym pn. Wzmoc -
nie nie sy s te mu wspie ra nia roz wo ju szkó³ ze szcze gól nym uw zglê dnie niem do sko na le -
nia na u czy cie li i do ra dz twa me to dy cz ne go, w któ rym zo sta ³y za pre zen to wa ne mo¿ li we
roz wi¹ za nia sy s te mo we s³u ¿¹ ce wdro ¿e niu no we go sy s te mu wspo ma ga nia przed szko -
li, szkó³ i pla có wek. W ro ku 2012 pla no wa ne jest uru cho mie nie ko lej ne go pro jek tu sy -
s te mo we go pn. Bez po œre dnie wspo ma ga nie roz wo ju szkó³ po przez wdro ¿e nie zmo der -
ni zo wa ne go sy s te mu do sko na le nia na u czy cie li, w ra mach któ re go mo¿ li we bê dzie sfi -
nan so wa nie re a li za cji w zg³o szo nych szko ³ach no wych form wspo ma ga nia – ro cz nych
ofert do sko na le nia wy bra ne go aspek tu pra cy szko ³y oraz udzia ³u na u czy cie li w sie -
ciach wspó³ pra cy i sa mo kszta³ ce nia.

W zwi¹z ku z po trze b¹ wspar cia szkó³ i pla có wek w roz wi¹ zy wa niu pro ble mu agre sji
i prze mo cy, Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej op ra co wa ³o Rz¹ do wy pro gram na la ta
2008 –2013 „Bez pie cz na i przy jaz na szko ³a”5. Pro gram ten za k³a da do sko na le nie umie -
jêt no œci wy cho waw czych na u czy cie li i ro dzi ców oraz kszta³ to wa nie umie jêt no œci spo ³e -
cz nych i emo cjo nal nych u cz niów.

Pro gram ma ró w nie¿ na ce lu wzmoc nie nie fun kcji wy cho waw czej szko ³y, bu do wa -
nie po zy ty wne go kli ma tu spo ³e cz ne go oraz w³a œci wych re la cji po miê dzy u cz nia mi i na -
u czy cie lem.

W 2010/2011 ro ku w ra mach Bez pie cz nej i przy jaz nej szko ³y – zgo d nie z har mo no -
gra mem wdra ¿a nia pro gra mu w 2010 ro ku i w 2011 ro ku – og ³o szo no kon kur sy na
³¹ cz n¹ kwo tê 3,5 mln z³ dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych oraz je dno stek sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go w za kre sie pro fi lak ty ki dzie ci i m³o dzie ¿y pn. Wspie ra nie re a li za cji pro gra mu
wy cho waw cze go szko ³y i pro gra mu pro fi lak ty ki po przez kszta³ to wa nie u u cz niów po -
staw sprzy ja j¹ cych roz wo jo wi in dy wi dual ne mu i spo ³e cz ne mu.

Ce lem kon kur su by ³o pro mo wa nie naj bar dziej war to œcio wych pro gra mów wy cho -
waw czych szko ³y i pro gra mów pro fi lak ty ki umo¿ li wia j¹ cych m.in. kszta³ to wa nie u u cz -
niów po staw dba ³o œci o w³a s ne zdro wie i in nych lu dzi. W wy ni ku kon kur su wy bra no do 
re a li za cji 66 pro jek tów. Na to miast ce le kon kur su pn. „¯YJ z PA SJ¥!” Pro gram wspie ra -
nia uz dol nieñ i zdro we go sty lu ¿y cia dzie ci i m³o dzie¿y, obe jmo wa ³y wspar cie no wych
pro gra mów wy ró¿ nia j¹ cych siê no wa tor stwem, ory gi nal no œci¹, ukie run ko wa nych na
od kry wa nie i roz wi ja nie w u cz niach ta len tów, w tym szcze gól nie ar ty sty cz nych i na u -
ko wych oraz roz wi ja nie sie ci wspó³ pra cy w tym za kre sie.

Wspar ciem ob jê to ró w nie¿ pro jek ty, w któ rych dzia ³a nia ukie run ko wa ne by ³y na za go -
spo da ro wa nie cza su wol ne go m³o dzie ¿y m.in. po przez dzia ³al noœæ spor to w¹, re krea cyj n¹
i kul tu ral n¹. Na kon kurs wp³y nê ³o 696 ofert. Pro jek ty wy bra ne w tym kon kur sie re a li zo -
wa ne by ³y w 2011 ro ku. Po do b ny kon kurs jest pla no wa ny do re a li za cji w bie ¿¹ cym ro ku.
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Po nad to w ra mach Bez pie cz nej i przy jaz nej szko ³y Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do -
wej we wspó³ pra cy z Ko me d¹ G³ó wn¹ Po li cji zrea li zo wa ³o pi lo ta ¿o wy Pro gram Pro fi lak -
ty ka a Ty – PaT/E (E jak edu ka cja), w wo je wó dz twach: lu bel skim, opol skim
i po mor skim. Pro gram PaT/E na le ¿y do stra te gii pro fi lak ty cz nych ak ty wi zu j¹ cych
twór czo m³o dzie¿ na rzecz w³a s ne go roz wo ju i po mo cy ró wieœ ni kom, któ rzy prze ja wia j¹
za cho wa nia pro ble mo we. W ra mach Pro gra mu PaT/E zo sta li prze szko le ni ani ma to rzy, 
wœród któ rych zna leŸ li siê pe da go dzy szkol ni, na u czy cie le przed mio tu, psy cho lo go wie,
ka te che ci, po li cjan ci, in struk to rzy pla có wek kul tu ry, a tak ¿e pla có wek wy cho wa nia
po za szkol ne go. Pro gram jest re a li zo wa ny, z za an ga ¿o wa niem m³o dzie ¿o we go wo lon ta -
ria tu i ak ty w n¹ wspó³ pra c¹ z sa mo rz¹ da mi.

W wie lu szko ³ach na te re nie ca ³e go kra ju, m³o dzie¿ w³¹ cza siê w dzia ³a nia Pro gra -
mu Pro fi lak ty ka a Ty. Trwa j¹ te¿ roz mo wy z Ko men d¹ G³ó wn¹ Po li cji na te mat je go
kon ty nua cji w 2012 ro ku.

Je d nym z prio ry te tów Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej jest ró w nie¿ za pe wnie nie
har mo nij ne go roz wo ju ka ¿ de go u cz nia po przez umo¿ li wie nie mu uzu pe³ nie nia obo -
wi¹z ko wych za jêæ o za jê cia roz wi ja j¹ ce in dy wi dual ne pa sje, za in te re so wa nia i umie jêt -
no œci do pe³ nia j¹ ce wie dzê szkol n¹. Za da nie to re a li zo wa ne jest w sy s te mie oœ wia ty
wie lo p³a sz czyz no wo. Is tot n¹ ro lê w tym za kre sie spe³ nia j¹ pla ców ki wy cho wa nia po za -
szkol ne go, re a li zu j¹c sy s te mo wo za da nia edu ka cyj ne, wy cho waw cze, kul tu ral ne, pro -
fi lak ty cz ne, opie kuñ cze, pro zdro wot ne, spor to we i re krea cyj ne. Od chwi li prze ka za nia
pro wa dze nia pla có wek wy cho wa nia po za szkol ne go sa mo rz¹ dom te ry to rial nym, ich
dzia ³al noœæ ule ga stop nio wym prze ob ra ¿e niom i od po wia da co raz bar dziej na za po trze -
bo wa nia œro do wis ka lo kal ne go. Ucze stni cy za jêæ sta ³ych i okre so wych roz wi ja li swo je
pa sje i za in te re so wa nia pod czas za jêæ tu ry sty cz nych, kra joz naw czych oraz ar ty sty cz -
nych kszta³ tu j¹ cych m.in. to¿ sa moœæ kul tu ro w¹, re gio nal n¹ i eu ro pej sk¹ m³o de go po -
ko le nia. Dzia ³a nia te po za roz wo jem oso bi stym, mia ³y tak ¿e na ce lu za go spo da ro wa nie
cza su wol ne go i prze ciw dzia ³a nie ró¿ nym for mom pa to lo gii wœród dzie ci i m³o dzie ¿y.

Re a su mu j¹c, na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e re sort edu ka cji w za kre sie po pra wy bez pie czeñ -
stwa w szko ³ach po de jmu je dzia ³a nia sy s te mo we i d³u go fa lo we. Two rzy wa run ki pra w -
ne, któ re umo¿ li wia j¹ po de jmo wa nie sku te cz nych dzia ³añ wy cho waw czych i pro fi lak-
 ty cz nych przez szko ³y i pla ców ki sy s te mu oœ wia ty, w opar ciu o wspó³ pra cê na u czy cie li, 
ro dzi ców, œro do wis ka lo kal ne go, a tak ¿e kon ty nuu je dzia ³a nia wspie ra j¹ ce dy rek to rów
szkó³, na u czy cie li, li de rów m³o dzie ¿o wych i or ga ni za cji spo ³e cz nych, od któ rych te
efek ty za le ¿¹.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ fakt, ¿e Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej w za kre sie
pro ble ma ty ki bez pie czeñ stwa w szko ³ach wspó³ pra cu je z in ny mi re sor ta mi m.in. z Mi -
ni ster stwem Spraw We wnê trz nych (w ra mach Rz¹ do we go pro gra mu ogra ni cza nia
prze stêp czo œci i aspo ³e cz nych za cho wañ Ra zem bez pie cz niej), Mi ni ster stwem Zdro wia, 
Mi ni ster stwem Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, Mi ni ster stwem Spra wied li wo œci, Mi ni ster -
stwem Spor tu i Tu ry sty ki oraz Ko men d¹ G³ó wn¹ Po li cji.

Je dno czeœ nie prag nê za u wa ¿yæ, ¿e usta wa z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie
oœ wia ty w art. 39 okreœ la obo wi¹z ki dy rek to ra szko ³y, do któ rych na le ¿y w szcze gól no œci: 
kie ro wa nie dzia ³al no œci¹ szko ³y, spra wo wa nie nad zo ru pe da go gi cz ne go, spra wo wa nie
opie ki nad u cz nia mi, stwa rza nie wa run ków har mo nij ne go roz wo ju psy cho fi zy cz ne go,
wy ko ny wa nie za dañ zwi¹ za nych z za pe wnie niem bez pie czeñ stwa u cz niom i na u czy cie -
lom w cza sie za jêæ or ga ni zo wa nych przez szko ³ê, a tak ¿e in nych za dañ wy ni ka j¹ cych
z prze pi sów szcze gól nych.

W³a œci wa or ga ni za cja pra cy szko ³y jest za tem za da niem kie ru j¹ ce go ni¹ dy rek to ra,
któ ry po sia da w tym za kre sie pe³ n¹ au to no miê. Po do b nie, kwe stia za tru dnia nia pra co w- 
ni ków szko ³y na le ¿y do je go kom pe ten cji. Za tru dnia nie na u czy cie li oraz pra co wni ków
nie pe da go gi cz nych i po wie rza nie im za dañ uwa run ko wa ne jest roz poz na ny mi po trze -
ba mi szko ³y w tym za kre sie. Do ty czy to za dañ dy dak ty cz nych, wy cho waw czych i opie -
kuñ czych re a li zo wa nych przez ka ¿ d¹ szko ³ê.

Trud no œci wy cho waw cze oraz pro ble my z przy sto so wa niem siê do pra wid ³o we go
fun kcjo no wa nia w gru pie ró wieœ ni czej, wy ka zy wa ne przez u cz niów, tak jak wcze œ niej
wspo mnia no, sta no wi¹ pod sta wê do ob jê cia ich po mo c¹ psychologiczno-pedagogicz-
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n¹, zor ga ni zo wa n¹ zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z dnia 17 li s to pa da 2010 r. w spra wie za sad udzie la nia i or ga ni za cji po mo cy psycholo-
giczno-pedagogicznej w pub li cz nych przed szko lach, szko ³ach i pla ców kach, pod kreœ -
la j¹ cy mi ko nie cz noœæ roz poz na wa nia i za spa ka ja nia in dy wi dual nych po trzeb roz wo jo -
wych i edu ka cyj nych oraz mo¿ li wo œci psy cho fi zy cz nych u cz nia.

Po mo cy psychologiczno-pedagogicznej w przed szko lu, szko le i pla ców ce udzie la j¹
u cz niom na u czy cie le, wy cho waw cy grup wy cho waw czych oraz spe cja li œci, w szcze gól -
no œci psy cho lo dzy, pe da go dzy, lo go pe dzi i do rad cy za wo do wi, po sia da j¹ cy kwa li fi ka cje
od po wie d nie dla ro dza ju pro wa dzo nych za jêæ.

Ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze roz wi¹ za nia pra w ne, ju¿ te raz na grun cie obo wi¹ zu -
j¹ cych prze pi sów, is t nie je mo¿ li woœæ or ga ni za cji pra cy szko ³y od po wie d nio do roz poz -
na nych po trzeb u cz niów, m.in. za tru dnia nia na u czy cie li oraz pra co wni ków nie pe da go - 
gi cz nych i po wie rza nia im ró¿ nych za dañ, w tym ró w nie¿ o cha rak te rze opie kuñ czym.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA EDU KA CJI NA RO DO WEJ
Ta de usz S³a wec ki
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Wo je wó dz two pod las kie na le ¿y do tych re gio nów Pol ski, w któ rych je d -

nym z naj wiê k szych bo gactw i war to œci jest po sza no wa nie praw mniej szo œci
na ro do wych i ró¿ no ro dno œci kul tu ro wej. Szcze gól nie is tot ne z uwa gi na przy -
gra ni cz ne po ³o ¿e nie jest pie lêg no wa nie re la cji z mniej szo œcia mi ro syj sk¹, li -
tew sk¹, bia ³o rus k¹ i ukraiñ sk¹. Pol skie pra wo, z za pi sa mi kon sty tu cji na
cze le, za pe wnia mniej szo œciom na ro do wym na te re nie na sze go kra ju nie tyl -
ko swo bo dê wy zna nia, lecz ró w nie¿ mo¿ li woœæ za cho wa nia spe cy fi ki kul tu -
ro wej i jê zy ko wej.

Je d nym z na rzê dzi do re a li za cji kon sty tu cyj nych za ³o ¿eñ jest ukie run ko -
wa na na te ce le or ga ni za cja szkol ni ctwa. Obe c nie fi nan so wa nie przez je dno -
stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go re a li za cji za dañ zwi¹ za nych z pro wa dze niem
szkó³ po de jmu j¹ cych dzia ³a nia na rzecz pod trzy my wa nia to¿ sa mo œci kul tu ro -
wej i jê zy ko wej u cz niów na le ¿¹ cych do mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych
oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym na stê pu je z do cho -
dów sa mo rz¹ dów te ry to rial nych. Do tych do cho dów je dno stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go na le ¿y czêœæ oœ wia to wa sub wen cji ogól nej. Jak wy ni ka
z roz po rz¹ dze nia mi ni stra, w al go ryt mie po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen -
cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go na rok 2012, w czê œci
szkol nej uw zglê dnio no dwa wspó³ czyn ni ki zwiêk sza j¹ ce kwo ty sub wen cji
o do dat ko we œrod ki z ty tu ³u wy ¿ szych ko sz tów pro wa dze nia szkó³ z na u cza -
niem jê zy ków mniej szo œci. Wa gi te, w za le¿ no œci od li cz by u cz niów w szko le,
wy no sz¹ 20% (wa ga P9 = 0,2) i 150% (wa ga P10 = 1,5).

We d³ug za ³o ¿eñ, przed sta wio nych w Puñ sku 24 paŸ dzier ni ka 2011 ro ku, 
pla no wa ne s¹ przez mi ni ster stwo zmia ny al go ryt mu po dzia ³u czê œci oœ wia to -
wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

W pla nach jest wpro wa dze nie do dat ko wej wa gi, któ ra by ³a by sto so wa -
na w od nie sie niu do wszy s t kich u cz niów szkó³ dla mniej szo œci na ro do wych
i et ni cz nych, kszta³ c¹ cych w jê zy ku oj czy stym lub dwu jê zy cz nych, nie za le¿ -
nie od wiel ko œ ci szkó³, o war to œci 0,8. Przy czym, jak czy ta my w pre zen ta cji
op ra co wa nej przez MEN, wa ga nie wy klu cza ³a by sto so wa nia in nych wag dla 
u cz niów mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych.

W zwi¹z ku z pro œba mi lo kal nych sa mo rz¹ dów o wy jaœ nie nie za ³o ¿eñ pla -
no wa nej zmia ny al go ryt mów zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter o od po wiedŸ na
na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Jak pro po no wa na zmia na wp³y nie na rze czy wi st¹ wy so koœæ sub wen cji
w za kre sie œrod ków z ty tu ³u wy ¿ szych ko sz tów pro wa dze nia szkó³ z na u cza -
niem jê zy ków mniej szo œci? Czy zmia na ta nie oz na cza zmniej sze nia œrod ków
prze zna cza nych na sub wen cjo no wa nie mniej szych szkó³, któ re obe c nie ko rzy -
sta j¹ ze wspó³ czyn ni ka P10? A mo ¿e wrêcz prze ci w nie – wp³y nie na pod nie sie -
nie sub wen cji dla wszy s t kich szkó³ z na u cza niem jê zy ków mniej szo œci?

2. Na czym ma j¹ po le gaæ ewen tual ne mo dy fi ka cje za sad sto so wa nia
wag P9 i P10 w ce lu zmniej sze nia du ¿ych roz piê to œci w war to œci tych wag?
Kie dy te zmia ny mia ³y by na st¹ piæ?

3. W ja ki spo sób pro wa dzo ne ma j¹ byæ kon sul ta cje spo ³e cz ne w tej spra wie?
Obe c nie w Pol sce przy jê te s¹ – i z po wo dze niem re a li zo wa ne – stra te gie

roz wo ju oœ wia ty mniej szo œci nie miec kiej, ukraiñ skiej i li tew skiej. Roz po czê ³y
siê pra ce nad ut wo rze niem stra te gii dla mniej szo œci bia ³o rus kiej.

W zwi¹z ku z tym, ¿e naj wiê k sze za po trze bo wa nie na te go ty pu do ku -
ment jest w³a œ nie w wo je wó dz twie pod las kim, up rzej mie pro szê o wska za -
nie, ja kie roz wi¹ za nia s¹ przed mio tem dys ku sji nad ut wo rze niem stra te gii
roz wo ju oœ wia ty mniej szo œci bia ³o rus kiej w Pol sce? Czy w stra te gii znaj d¹ siê 
tak ¿e za pi sy zwi¹ za ne z fi nan so wa niem na u cza nia jê zy ka bia ³o rus kie go
w szko ³ach two rzo nych przez pod las kie gmi ny?

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.20

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,

od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Ta de u sza Ar ³u ko wi cza – BPS/043- 
-08-270/12(1) – z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca br.
w spra wie pla no wa nej zmia ny al go ryt mu po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej 
w od nie sie niu do u cz niów szkó³ dla mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych, up rzej mie
in for mu jê, co na stê pu je.

Al go rytm po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go na rok 2012, bê d¹ cy za ³¹ cz ni kiem do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej z dnia 20 gru dnia 2011 r. w spra wie spo so bu po dzia ³u czê œci oœ wia to wej
sub wen cji ogól nej dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ro ku 2012 (Dz. U. Nr 288, 
poz. 1693), uw zglê dnia dwie wa gi od no sz¹ ce siê do u cz niów ww. szkó³, tj.:

· P9 = 0,20 – dla u cz niów od dzia ³ów i szkó³ dla mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych
oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym, dla u cz niów po cho dze --
nia rom skie go, dla któ rych szko ³a po de jmu je do dat ko we za jê cia edu ka cyj ne,
a tak ¿e dla u cz niów ko rzy sta j¹ cych z do dat ko wej, bez p³at nej na u ki jê zy ka pol skie --
go, o któ rych mo wa w art. 94a ust. 4 i 4b usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te --
mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.),

· P10 = 1,50 – dla u cz niów od dzia ³ów i szkó³ dla mniej szo œci na ro do wych i et ni cz --
nych oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym, dla u cz niów po --
cho dze nia rom skie go, dla któ rych szko ³a po de jmu je do dat ko we za jê cia edu ka --
cyj ne, a tak ¿e dla u cz niów ko rzy sta j¹ cych z do dat ko wej, bez p³at nej na u ki jê zy --
ka pol skie go, o któ rych mo wa w art. 94a ust. 4 i 4b usta wy o sy s te mie oœ wia ty –
do ty czy szkó³ pod sta wo wych, w któ rych ³¹ cz na li cz ba u cz niów ko rzy sta j¹ cych
z za jêæ dla mniej szo œci na ro do wej lub et ni cz nej, spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê
jê zy kiem re gio nal nym, u cz niów po cho dze nia rom skie go lub u cz niów ko rzy sta --
j¹ cych z do dat ko wej, bez p³at nej na u ki jê zy ka pol skie go, o któ rych mo wa
w art. 94a ust. 4 i 4b usta wy o sy s te mie oœ wia ty, nie prze kra cza 84, oraz gim na-
z jów i szkó³ po nad gim naz jal nych, w któ rych ³¹ cz na li cz ba u cz niów ko rzy sta --
j¹ cych z za jêæ dla mniej szo œci na ro do wej lub et ni cz nej, spo ³e cz no œci po s³u gu --
j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym, u cz niów po cho dze nia rom skie go lub u cz niów
ko rzy sta j¹ cych z do dat ko wej, bez p³at nej na u ki jê zy ka pol skie go, o któ rych mo --
wa w art. 94a ust. 4 i 4b usta wy o sy s te mie oœ wia ty, nie prze kra cza 42 (wa ga P10

wy klu cza siê z wa g¹ P9).

Pro wa dzo ne s¹ pra ce w ce lu zmo dy fi ko wa nia al go ryt mu po dzia ³u sub wen cji
oœ wia to wej w za kre sie do ty cz¹ cym œrod ków na kszta³ ce nie u cz niów na le ¿¹ cych do
mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re -
gio nal nym. Roz wa ¿a ne zmia ny w szcze gól no œci opie ra j¹ siê na uw zglê dnie niu zwiê k -
szo nych ko sz tów kszta³ ce nia u cz niów w szko ³ach dla mniej szo œci na ro do wych
i et ni cz nych kszta³ c¹ cych w jê zy ku oj czy stym lub dwu jê zy cz nych po przez wy od rêb -
nie nie wa gi dla u cz niów ta kich szkó³. Po nad to roz wa ¿a na jest mo¿ li woœæ wpro wa dze -
nia wa gi po œre dniej miê dzy do tych cza so wy mi war to œcia mi wag P9 i P10, przy
do ko na niu zmia ny za war tych w al go ryt mie prze dzia ³ów do ty cz¹ cych li czeb no œci
szkó³ de cy du j¹ cych o mo¿ li wo œci za sto so wa nia wag, bo wiem in ten cj¹ jest in ny po -
dzia³ tych sa mych œrod ków – bez ich zwiêk sza nia – ujê tych w czê œci oœ wia to wej sub -
wen cji ogól nej.
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W ra mach kon sul ta cji spo ³e cz nych pro jekt roz po rz¹ dze nia, uw zglê dnia j¹ cy po wy ¿ -
sze zmia ny w al go ryt mie po dzia ³u sub wen cji oœ wia to wej, zo sta nie skie ro wa ny do za o -
pi nio wa nia przez zwi¹z ki za wo do we w try bie prze wi dzia nym w usta wie z dnia 23 ma ja
1991 r. o zwi¹z kach za wo do wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.) i par t-
ne rów spo ³e cz nych, tj. przez:

1) Bu si ness Cen tre Club – Zwi¹ zek Pra co daw ców;

2) Chrze œci jañ ski Zwi¹ zek Za wo do wy „So li dar noœæ im. ks. Je rze go Po pie ³u sz ki”;

3) Fo rum Zwi¹z ków Za wo do wych;

4) Ko mi sjê Kra jo w¹ NSZZ „So li dar noœæ 80”;

5) Kon fe de ra cjê Pra co daw ców Pol skich;

6) Kon fe de ra cjê Sto wa rzy szeñ Na u czy ciel skich;

7) Kon fe ren cjê Zwi¹z ków Za wo do wych Gór ni ctwa w Pol sce;

8) Kra jo w¹ Iz bê Go spo dar cz¹;

9) Kra jo w¹ Ra dê Rzecz ni ków Kon su men tów;

10) Kra jo w¹ Sek cjê Oœ wia ty NSZZ „So li dar noœæ”;

11) Kra jo we Fo rum Oœ wia ty Nie pub li cz nej;

12) Nie za le¿ ny Sa mo rz¹ dny Zwi¹ zek Za wo do wy Pra co wni ków Schro nisk dla Nie let --
nich i Za k³a dów Po praw czych;

13) Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Zwi¹z ków Za wo do wych;

14) Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Kad ry Kie ro wni czej Oœ wia ty;

15) Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Nie pub li cz nych Szkó³ Mu zy cz nych I i II Stop nia;

16) Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra co wni ków Re so cja li za cji;

17) Pol sk¹ Kon fe de ra cjê Pra co daw ców Pry wat nych „Le wia tan”;

18) Pol ski Zwi¹ zek Lo go pe dów;

19) Pol skie Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo œle dze niem Umys ³o wym;

20) Pol skie To wa rzy stwo Wal ki z Ka le ctwem;

21) Sek cjê Kra jo w¹ Oœ wia ty i Wy cho wa nia NSZZ „So li dar noœæ”;

22) Sek cjê Oœ wia ty KNSZZ „So li dar noœæ 80”;

23) Se kre ta riat Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski;

24) Spo ³e cz ne To wa rzy stwo Oœ wia to we;

25) Sto wa rzy sze nie Oœ wia tow ców Pol skich;

26) To wa rzy stwo Wie dzy Po wsze chnej;

27) Wol ny Zwi¹ zek Za wo do wy „Sier pieñ 80” Ko mi sja Kra jo wa;

28) Za rz¹d G³ó wny Zwi¹z ku Na u czy ciel stwa Pol skie go;

29) Za rz¹d G³ó wny Zwi¹z ku Rze mios ³a Pol skie go;

30) Za rz¹d G³ó wny Zwi¹z ku Za k³a dów Do sko na le nia Za wo do we go;

31) Za rz¹d Kra jo wy Zwi¹z ku Za wo do we go Na u czy cie li Œre dnich Szkó³ Leœ nych
w Pol sce;

32) Zwi¹ zek Za wo do wy Pra co wni ków Oœ wia ty i Wy cho wa nia „Oœ wia ta”;

33) Zwi¹ zek Za wo do wy „Ra da Po ra dni ctwa”.

Na stê p nie pro jekt ten zo sta nie prze ka za ny do opi nii Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa -
mo rz¹ du Te ry to rial ne go.

Roz pa try wa na obe c nie kon cep cja op ty ma li za cji fi nan so wa nia oœ wia ty mniej szo œci
na ro do wych i et ni cz nych do ty czy ³a by w ró w nym stop niu wszy s t kich mniej szo œci, dla
któ rych szko ³y po de jmu j¹ za da nia w ce lu pod trzy my wa nia ich to¿ sa mo œci jê zy ko wej
i kul tu ro wej.

Pro po no wa ne zmia ny bê d¹ kon sul to wa ne nie tyl ko z Ko mi sj¹ Wspól n¹ Rz¹ du i Sa -
mo rz¹ du Te ry to rial ne go, ale tak ¿e z Ko mi sj¹ Wspól n¹ Rz¹ du i Mniej szo œci Na ro do wych 
i Et ni cz nych, w któ rej sk³ad wcho dz¹ przed sta wi cie le po szcze gól nych mniej szo œci na -
ro do wych i et ni cz nych oraz spo ³e cz no œci po s³u gu j¹ cej siê jê zy kiem re gio nal nym.

Pro jekt Stra te gii roz wo ju oœ wia ty mniej szo œci bia ³o rus kiej w Pol sce – wzo rem po zo -
sta ³ych Stra te gii – obe jmie ana li zê sta nu oœ wia ty mniej szo œci bia ³o rus kiej w ta kich
dzie dzi nach, jak sieæ szkol na, za pe wnie nie ba zy dy dak ty cz nej (pod rê cz ni ki, ze szy ty
æwi czeñ, po rad ni ki me to dy cz ne), do ra dz two me to dy cz ne i do sko na le nie na u czy cie li

8. posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r. 209



oraz fi nan so wa nie oœ wia ty. Wy ni ki tej ana li zy po s³u ¿¹ do sfor mu ³o wa nia wnios ków
i przy jê cia za le ceñ, któ rych re a li za cja bê dzie mo ni to ro wa na w usta lo nych wspól nie ter -
mi nach.

Do ku ment ten – w wer s ji osta te cz nej – bê dzie wiêc re zul ta tem wspó³ pra cy ad mi ni -
stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej oraz przed sta wi cie li mniej szo œci bia ³o rus kiej w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi syg na ³a mi od sa mo rz¹ dow ców z wo je wó dz twa

pod las kie go zwra cam siê do Pa na z pro œb¹ o zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na
pro jek ty no we li za cji usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go w za kre sie po dzia ³u sub wen cji re gio nal nej, czy li tak zwa ne go ja no si ko we -
go. Pro jek ty no we li za cji wspo mnia nej usta wy, oby wa tel ski i ko mi syj ny, s¹
w tej chwi li dys ku to wa ne w Se jmie. Oby dwa za k³a da j¹ zmniej sze nie wy so -
ko œci ja no si ko we go, co w re zul ta cie przy nie sie ne ga ty wne skut ki fi nan so we
dla naj u bo¿ szych wo je wództw.

Pro jekt oby wa tel ski, zg³o szo ny przez wo je wó dz two ma zo wiec kie, za k³a -
da zmniej sze nie wy so ko œci ja no si ko we go o 20% na wszy s t kich szczeb lach
sa mo rz¹ du. Pro po nu je siê za st¹ pie nie czê œci sub wen cji no wym ro dza jem do -
ta cji, któ re by ³y by roz dzie la ne w for mie kon kur sów. Pro jekt wpro wa dza
wspó³ czyn ni ki ko ry gu j¹ ce w gó rê li cz bê mie sz kañ ców du ¿ych miast, przez co
spad ³by po ziom prze ciêt ne go do cho du na je d ne go ich mie sz kañ ca i w zwi¹z -
ku z tym wy so koœæ ja no si ko we go.

Dru gi pro jekt, zg³o szo ny przez ko mi sjê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, prze wi -
du je pod nie sie nie pro gów, od któ rych na li cza ne s¹ okreœ lo ne wp³a ty do bu d-
¿e tu pañ stwa, oraz ob ni ¿a wiel koœæ pro cen to w¹ na li cza nych wp³at w ka ¿ dej
gru pie sa mo rz¹ dów: gmin, po wia tów i wo je wództw. Za k³a da, ¿e ja no si ko we
nie bê dzie mog ³o prze kro czyæ 30% do cho dów da nej je dno stki.

Pod czas de ba ty nad pro jek tem w ko mi sjach po s³o wie i sa mo rz¹ dow cy
zwra ca li uwa gê, ¿e z je d nej stro ny ja no si ko we po zwa la bie dniej szym sa mo -
rz¹ dom re a li zo waæ za da nia, ale z dru giej – pro wa dzi do pa to lo gii i w pe wien
spo sób wy ko rzy stu je sa mo rz¹ dy naj bo gat sze. Ko mi sje zde cy do wa ³y, by pro -
jekt prze s³aæ do nad zwy czaj nej pod ko mi sji, gdzie bê d¹ trwaæ dal sze pra ce
nad oby dwie ma in i cja ty wa mi.

Pa nie Mi ni strze!
Ze wzglê du na ogrom ne hi sto ry cz nie uk szta³ to wa ne dys pro por cje roz -

wo jo we wo je wództw, od po wie d ni sy s tem wy ró wnaw czy jest obe c nie je d -
nym z klu czo wych me cha niz mów po zwa la j¹ cych na ró wno mier ny roz wój
wszy s t kich re gio nów. W mo jej opi nii sy s tem ten na le ¿y utrzy maæ przy naj -
mniej do 2020 r., gdy do Pol ski tra fi ko lej na po tê¿ na tran sza unij nych pie -
niê dzy.

Do brym przy k³a dem w tym za kre sie bê dzie po ró w na nie cho cia¿ by sy tua -
cji wo je wó dz twa pod las kie go, w któ rym we d³ug da nych GUS za la ta 2009
i 2010, now sze da ne nie zo sta ³y je sz cze opub li ko wa ne, do cho dy po dat ko we
spad ³y o po nad 13 mi lio nów z³, to jest o 14,95%, z sy tua cj¹ wo je wó dz twa ma -
zo wiec kie go, w któ rym te war to œci kszta³ tu j¹ siê na po zio mie od po wie d -
nio:142 mi lio ny z³ i 8,7%. Wp³y wy po dat ko we w 2010 r. w wo je wó dz twie
pod las kim sta no wi ³y 1,54% wp³y wów po dat ko wych wszy s t kich wo je -
wództw, a li cz ba lu dno œci sta no wi ³a 3,11% ogó ³u lu dno œci kra ju. Œre dnie
wp³y wy po dat ko we na je d ne go mie sz kañ ca w kra ju wy nios ³y w 2010 r.
127,06 z³, pod czas gdy w wo je wó dz twie pod las kim – za le dwie 62,70 z³.
W wo je wó dz twie ma zo wiec kim wy nios ³y a¿ 284,54 z³, co 2,2 ra za prze wy¿ -
sza œre dni¹ kra jo w¹. War to tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e dru gie pod wzglê dem wy so -
ko œci do cho dów wo je wó dz two, wo je wó dz two dol no œl¹s kie, osi¹g nê ³o po ziom 
151,29 z³ na je d ne go mie sz kañ ca, a naj u bo¿ sze, lu bel skie, je dy nie 57,18 z³.
Dys pro por cje s¹ wiêc ogrom ne.

Gdy by we sz³a w ¿y cie usta wa przy go to wa na przez ko mi sjê, to wo je -
wódz two pod las kie otrzy ma ³o by sub wen cjê re gio nal n¹ mniej sz¹ o mi n i mum
10 mi lio nów z³. Wo bec do cho dów po dat ko wych w 2010 r. w wy so ko œci
74,5 mi lio na z³ jest to zmniej sze nie zna cz¹ ce, mo g¹ ce spo wo do waæ za paœæ fi -
nan so w¹ wo je wó dz twa. W przy pad ku Pod la sia zmniej sze nie sub wen cji sta -
wia pod po wa¿ nym zna kiem za py ta nia przede wszy s t kim mo¿ li woœæ
za bez pie cze nia udzia ³ów w³a s nych w re a li zo wa nych in we sty cjach wspó³ fi -
nan so wa nych ze œrod ków unij nych.
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Ko lej ny przy k³ad do ty czy gmi ny £a py, w któ rej do cho dy bie ¿¹ ce bu d¿e tu
wy no sz¹ oko ³o 48 mi lio nów z³, a sub wen cja wy ró wnaw cza sta no wi oko ³o
11% do cho dów i wy no si 5,3 mi lio na z³. Dziê ki tym wp³y wom mo¿ li we jest re a -
li zo wa nie na te re nie gmi ny ta kich in we sty cji jak ter mo mo der ni za cje szkó³
i przed szko li, bu do wa dróg, a tak ¿e pro wa dze nie re al nych dzia ³añ z za kre su
opie ki spo ³e cz nej, co nie jest bez zna cze nia zwa ¿yw szy na fakt, ¿e w ob li czu
za mkniê cia dwóch naj wiê k szych za k³a dów pro duk cyj nych, ZNTK oraz cu k-
ro wni, pra cê stra ci ³o prze sz³o ty si¹c osób w gmi nie li cz¹ cej nie spe³ na dwa dzie -
œcia trzy ty si¹ ce mie sz kañ ców. Mo ¿e siê oka zaæ, ¿e wsku tek przy jê cia
pro po no wa nych roz wi¹ zañ gmi na £a py nie bê dzie na wet w sta nie uchwa liæ
bu d¿e tu na ko lej ne la ta, bo nie uda jej siê wy ge ne ro waæ nad wy¿ ki ope ra cyj -
nej bu d¿e tu, nie mó wi¹c o ja kich kol wiek in we sty cjach.

Obe c nie po stu lo wa ne zmia ny w usta wie mo g¹ zna leŸæ uza sa dnie nie tyl -
ko wów czas, gdy nie spo wo du j¹ zmniej sze nia do cho dów wo je wództw i gmin
osi¹ ga j¹ cych naj ni¿ sze do cho dy na je d ne go mie sz kañ ca. W zwi¹z ku z po wy ¿ -
szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi.

1. Ja kie jest sta no wis ko Pa na Mi ni stra w sto sun ku do pro jek tów no we li -
za cji usta wy o do cho dach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go?

2. Czy Mi ni ster stwo Fi nan sów wi dzi mo¿ li woœæ sto so wa nia me cha niz -
mów wy ró wnu j¹ cych do cho dy naj u bo¿ szych wo je wództw w przy pad ku
przy jê cia no we li za cji usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go w spo sób po stu lo wa ny obe c nie przez ko mi sjê?

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 4 kwiet nia 2012 r. nr BPS/043-08-271/12, przy któ -

rym zo sta³ prze ka za ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko -
wi cza pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., up rzej mie
in for mu jê.

W pol skim sy s te mie fi nan so wa nia sa mo rz¹ dów fun kcjo nu je obe c nie me cha nizm
wy ró wnaw czy, któ ry uw zglê dnia za ró wno dys pro por cje w do cho dach uzy s ki wa nych
przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, jak ró w nie¿ za wie ra ele men ty, któ re wp³y -
wa j¹ na po dzia³ sub wen cji ogól nej, zwi¹ za ne ze szcze gól ny mi po trze ba mi wy dat ko wy -
mi. In te gral nym ele men tem te go me cha niz mu, ko ry gu j¹ cym dys pro por cje fi nan so we,
s¹ wp³a ty, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.).

Wp³a ty do bu d¿e tu pañ stwa sta no wi¹ re a li za cjê za sa dy so li dar no œci w wy ni ku re -
dys try bu cji œrod ków po miê dzy je dno stka mi sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (sy s tem po zio -
me go wy ró wny wa nia do cho dów) i po zwa la j¹ na ni we lo wa nie ró¿ nic w po zio mie ¿y cia
i roz wo ju spo ³e cz no œci lo kal nych. Œrod ki z obo wi¹z ko wych wp³at wp³y wa j¹ do bu d¿e tu
pañ stwa, ale prze zna czo ne s¹ w ca ³o œci dla je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, bu d-
¿et pañ stwa je dy nie po œre dni czy w prze ka zy wa niu tych œrod ków.
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W tym miej scu prag nê za zna czyæ, ¿e w tros ce o zró wno wa ¿o ny roz wój wszy s t kich
re gio nów kra ju – gmi ny, po wia ty i wo je wó dz twa otrzy mu j¹ z bu d¿e tu pañ stwa czêœæ
wy ró wnaw cz¹ sub wen cji ogól nej. Jest ona usta la na w opar ciu o po ten cja³ do cho do wy
da nej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, co po zwa la na zre du ko wa nie dys pro por cji
w do cho dach po miê dzy je dno stka mi i za pe wnie nie œrod ków na re a li za cjê usta wo wych
za dañ.

W Sta no wis ku wo bec oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o do cho -
dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (druk nr 19), Ra da Mi ni strów zg³o si ³a za -
strze ¿e nia do pro po no wa nych w tym pro jek cie zmian. Je dnak ¿e ma j¹c na wzglê dzie
po trze bê prze a na li zo wa nia sy s te mu wp³at je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go do bu d-
¿e tu pañ stwa i ewen tual ne go sko ry go wa nia obe c nie fun kcjo nu j¹ ce go me cha niz mu,
Ra da Mi ni strów za re ko men do wa ³a pro wa dze nie dal szych prac nad pro jek tem we w³a -
œci wych ko mi sjach sej mo wych. Na to miast do pro po zy cji roz wi¹ zañ, przed sta wio nych
w ko mi syj nym pro jek cie usta wy (druk nr 230), Rz¹d od nie sie siê w przy go to wy wa nym
ak tu al nie sta no wis ku.

Prag nê za zna czyæ, ¿e w przy pad ku do ko na nia zmian w sy s te mie wp³at nie prze wi -
du je siê zre kom pen so wa nia z bu d¿e tu pañ stwa ubyt ku do cho dów w bu d¿e tach gmin,
po wia tów i wo je wództw, któ re obe c nie otrzy mu j¹ czêœæ ró wno wa ¿¹ c¹ (re gio nal n¹) sub -
wen cji ogól nej.

Zmia ny za pro po no wa ne w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy o do -
cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie obe jmu j¹ za sad usta la nia czê œci wy -
ró wnaw czej sub wen cji ogól nej dla wo je wództw, za ró wno w za kre sie kwo ty
pod sta wo wej jak i kwo ty uzu pe³ nia j¹ cej. Œrod ki na czêœæ wy ró wnaw cz¹ sub wen cji
ogól nej dla wo je wództw w ca ³o œci po cho dz¹ z bu d¿e tu pañ stwa i nie prze wi du je siê
wpro wa dza nia zmian w tym za kre sie.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Ar ³u ko wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra spraw we wnê trz nych Jac ka Ci choc kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na po cz¹t ku bie ¿¹ ce go ro ku we sz³a w ¿y cie no wa usta wa, któ ra na k³a da 

miê dzy in ny mi na MSW obo wi¹ zek fi nan so wa nia ra to wni ctwa w gó rach. Na
ra to wni ctwo gór skie MSW prze zna czy ³o pra wie 10 mi lio nów z³, z cze go
3,6 mi lio na z³ tra fi do TOPR, GOPR zaœ otrzy ma 6 mi lio nów 350 ty siê cy z³.
I choæ prze pi sy siê zmie ni ³y, fi nan so wa nie ra to wni ctwa po zo sta ³o prak ty cz nie 
na tym sa mym po zio mie.

Tym cza sem z ro ku na rok wzra sta li cz ba pro wa dzo nych przez gór skie
s³u¿ by ra to wni cze ak cji, od po cz¹t ku ro ku by ³o ich ju¿ kil ka set, z cze go kil -
ka dzie si¹t do ty czy ³o po szu ki wañ osób, któ re za b³¹ dzi ³y w gó rach. Nie od
dziœ wia do mo, ¿e in ter wen cje te s¹ bar dzo ko szto wne: ko sz ty mo g¹ siê gaæ
na wet kil ku set ty siê cy z³o tych. Naj lep szym przy k³a dem mo ¿e byæ sy tua cja,
z ja k¹ GOPR mia³ do czy nie nia w no cy z 21 na 22 sty cz nia bie ¿¹ ce go ro ku.
Po mo cy wy ma ga ³o blis ko trzy dzie œci osób znaj du j¹ cych siê w re jo nie Ba biej
Gó ry i Ba ra niej Gó ry. Ak cja ra to wni cza ko szto wa ³a wów czas nie mal 200 ty -
siê cy z³.

We d³ug do stêp nych in for ma cji, w po prze d nich la tach do ta cja z re sor tu
spraw we wnê trz nych wy star cza ³a na 50 –60% wy dat ków GOPR i TOPR. Po -
zo sta ³e œrod ki ra to wni cy mu sie li wy pra co waæ sa mi lub zdo byæ od spon so rów. 
No wa usta wa mia ³a za pe wniæ pe³ ne fi nan so wa nie dzia ³añ ra to wni czych. Je d-
nak ju¿ po ja wia j¹ siê g³o sy, ¿e przy obe c nych mo¿ li wo œciach MSW w ca ³o œci
bê dzie fi nan so waæ je dy nie utrzy ma nie i ob s³u gê œmig ³ow ca TOPR, go to woœæ
ra to wni cz¹ oraz cen tral ne szko le nia ra to wni ków. Tym cza sem pie niê dzy na
na pra wy, re mon ty œmig ³ow ca, a tak ¿e na za kup sprzê tu ra to wni cze go ra to w-
ni cy mu sz¹ szu kaæ u spon so rów lub po zy s ki waæ je z dzia ³al no œci zwi¹ za nej
z za bez pie cza niem im prez spor to wych oraz wy ci¹ gów nar ciar skich.

Sza cu je siê, ¿e po do li cze niu 15% wp³y wów ze sprze da ¿y bi le tów wstê -
pu do Ta trzañ skie go Par ku Na ro do we go bu d¿et TOPR wy star czy na za le -
dwie 70% ko sz tów dzia ³al no œci ra to wni ków. W przy pad ku GOPR pie niê dzy
wy star czy na nie co po nad 50% ubieg ³o ro cz nych wy dat ków. Tym cza sem
ko sz ty dzia ³añ ra to wni czych ju¿ te raz s¹ zna cz nie wy ¿ sze ni¿ w po do b nym
okre sie ubieg ³e go ro ku, co gro zi po wa¿ ny mi trud no œcia mi w fi nan so wa niu
s³u¿b, a co za tym idzie, mo ¿e po sta wiæ pod zna kiem za py ta nia bez pie czeñ -
stwo tu ry stów.

W zwi¹z ku z nie zwyk le wa¿ n¹ mi sj¹, któ r¹ wy pe³ nia j¹ gór skie s³u¿ by ra -
to wni cze, roz wa ¿e nia i dys ku sji wy ma ga kwe stia fi nan so wa nia ak cji ra to w-
ni czych na przy k³ad w ra mach sy s te mu ubez pie czeñ. Od lat po ja wia j¹ siê
g³o sy, ¿e po win no byæ op ra co wa ne roz wi¹ za nie, umo¿ li wia j¹ ce po kry wa nie
ko sz tów ak cji po przez obo wi¹z ko we ubez pie cza nie siê osób id¹ cych w gó ry –
sto su je je S³o wa cja – lub od pro wa dza nie na ten cel czê œci do cho du od ka ¿ dej
z us ³ug wy ko ny wa nych na te re nach ob jê tych go to wo œci¹ s³u¿b, na przy k³ad
od sprze da ¿y noc le gów, kar ne tów na wy ci¹ gi itp.

W zwi¹z ku z tym pro szê Pa na Mi ni stra o od po wiedŸ na py ta nie, czy obe c -
nie w re sor cie s¹ pro wa dzo ne pra ce nad no wy mi roz wi¹ za nia mi w za kre sie
fi nan so wa nia ra to wni ctwa gór skie go, któ re umo¿ li wi¹ zwiê k sze nie bu d¿e -
tów s³u¿b ra to wni czych bez ko nie cz no œci ob ci¹ ¿a nia do dat ko wy mi ko sz ta mi
bu d¿e tu pañ stwa.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ar ³u ko wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 7 ma ja 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 4 kwiet nia 2012 ro ku (sygn. BPS/043-08-272/12)

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Ta de u sza Ar ³u ko wi cza z³o ¿o ne -
go pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 ro ku w spra wie no wych
roz wi¹ zañ pra w nych w za kre sie fi nan so wa nia ra to wni ctwa gór skie go, up rzej mie
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Jak wy ni ka ze spra wo zdañ z re a li za cji za dañ przez Gór skie Ochot ni cze Po go to wie
Ra tun ko we i Ta trzañ skie Ochot ni cze Po go to wie Ra tun ko we, w 2011 ro ku ko sz ty po mo -
cy udzie lo nej tu ry stom, w tym ko sz ty ak cji ra to wni czych pro wa dzo nych na zor ga ni zo wa -
nych te re nach nar ciar skich, wy nios ³y: GOPR – 12.038.722 z³, TOPR – 6.502.023 z³.

W 2011 ro ku GOPR udzie li³ po mo cy w 6002 przy pad kach, w tym pod j¹³ 1481 in -
ter wen cji przy okaz ji wy pad ków gór skich. W ana lo gi cz nym okre sie TOPR udzie li³ po -
mo cy w 2027 przy pad kach, w tym 417 ra zy in ter we nio wa³ przy okaz ji wy pad ków
gór skich.

Je dno czeœ nie na le ¿y wska zaæ, ¿e w wy ni ku ini cja ty wy le gis la cyj nej pod jê tej przez
Ko mi sjê Ad mi ni stra cji i Spraw We wnê trz nych, w dniu 18 sier pnia 2011 ro ku Sejm RP
uchwa li³ usta wê o bez pie czeñ stwie i ra to wni ctwie w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re -
nach nar ciar skich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), któ rej prze pi sy za czê ³y obo wi¹ zy waæ, co
do za sa dy, od dnia 31 gru dnia 2011 ro ku. Wpro wa dze nie w ¿y cie prze pi sów ww. usta -
wy, w zwi¹z ku ze sta le ro s n¹ cym za in te re so wa niem tu ry sty k¹ i spor ta mi gór ski mi za -
ró wno wœród tu ry stów kra jo wych, jak i za gra ni cz nych oraz dy na mi cz nym roz wo jem
in fra struk tu ry zwi¹ za nej z up ra wia niem form ak ty w no œci gór skiej, mia ³o przy czy niæ
siê do pod nie sie nia bez pie czeñ stwa osób prze by wa j¹ cych w gó rach.

Przed mio to wa usta wa prze wi du je fi nan so wa nie ra to wni ctwa gór skie go ze œrod ków
bu d¿e tu pañ stwa. Zgo d nie z art. 17 ust. 2 ww. usta wy, za da nia z za kre su ra to wni ctwa
gór skie go s¹ po wie rza ne i fi nan so wa ne przez mi ni stra w³a œci we go do spraw we wnê trz -
nych w ra mach do ta cji ce lo wych przy zna wa nych z czê œci bu d¿e tu pañ stwa, któ rej jest
dys po nen tem. Wspo mnia ne za da nia zle ca ne s¹ or ga ni za cjom do re a li za cji na pod sta -
wie co ro cz nie pod pi sy wa nych umów.

Bu d¿et mi ni stra w³a œci we go do spraw we wnê trz nych nie jest je dy nym Ÿród ³em fi -
nan so wa nia ra to wni ctwa gór skie go. Ró w nie¿ je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go mo -
g¹ udzie laæ do ta cji ce lo wych pod mio tom up ra wnio nym do wy ko ny wa nia ra to wni ctwa
gór skie go na fi nan so wa nie za dañ w za kre sie ra to wni ctwa gór skie go nie ob jê tych umo -
w¹ z Mi ni strem Spraw We wnê trz nych (art. 17 ust. 3 ww. usta wy). Usta wa prze wi du je
tak ¿e obo wi¹ zek prze ka zy wa nia pod mio tom up ra wnio nym do wy ko ny wa nia ra to wni c-
twa gór skie go 15% wp³y wów z op ³at po bie ra nych za wstêp i udo stêp nie nie we jœcia do
par ku na ro do we go lub kra job ra zo we go znaj du j¹ ce go siê w gó rach oraz za wstêp na je -
go wszel kie œcie¿ ki edu ka cyj ne i bi le to wa ne obie k ty, na ob sza rze, na któ rym znaj du je
siê okreœ lo ny park na ro do wy lub kra job ra zo wy, z prze zna cze niem na do fi nan so wa nie
za dañ w za kre sie ra to wni ctwa gór skie go (art. 17 ust. 4 ww. usta wy).

Z ko lei ko sz ty za pe wnie nia ra to wni ctwa nar ciar skie go po kry wa ne s¹ przez za -
rz¹ dza j¹ cych zor ga ni zo wa ny mi te re na mi nar ciar ski mi. Zgo d nie bo wiem z art. 19 ust. 1 
usta wy o bez pie czeñ stwie i ra to wni ctwie w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar -
ciar skich za rz¹ dza j¹ cy od po wia da za za pe wnie nie wa run ków bez pie czeñ stwa osób
prze by wa j¹ cych na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich.

Na ³o ¿e nie obo wi¹z ku po kry wa nia ko sz tów zwi¹ za nych z za pe wnie niem bez pie czeñ -
stwa osób prze by wa j¹ cych na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich po win no przy -
nieœæ do dat ko we œrod ki do bu d¿e tów or ga ni za cji up ra wnio nych do wy ko ny wa nia te go
ty pu za da nia.
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Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e w usta wie o bez pie czeñ stwie i ra to wni ctwie
w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich nie wpro wa dzo no prze pi sów zo -
bo wi¹ zu j¹ cych oso by ra to wa ne do po no sze nia ko sz tów ak cji ra to wni czych, cze go skut -
kiem by ³a by ko nie cz noœæ wy ku pie nia sto so wne go ubez pie cze nia przez tu ry stów
wy je¿ d¿a j¹ cych w pol skie gó ry.

Na le ¿y ró w nie¿ wska zaæ, ¿e w Eu ro pie nie is t nie j¹ je dno li te za sa dy fi nan so wa nia
ra to wni ctwa gór skie go i nar ciar skie go. W wie lu kra jach al pej skich sy s tem fi nan so wa -
nia ra to wni ctwa opie ra siê g³ó wnie na sy s te mie ubez pie cze nio wym. W prak ty ce po le ga
to na tym, ¿e ko sz ty ak cji ra tun ko wych – w tym np. u¿y cia œmig ³ow ca do ak cji po szu ki -
waw czych – po kry wa j¹ to wa rzy stwa ubez pie cze nio we, któ re ofe ru j¹ po li sy ubez pie cze -
nio we oso bom up ra wia j¹ cym tu ry sty kê gór sk¹ i nar ciar stwo. Re fun da cja ko sz tów
prze pro wa dzo nych ak cji ra tun ko wych do ko ny wa na jest bez po œre dnio na pod sta wie
obo wi¹ zu j¹ cych cen ni ków.

In nym roz wi¹ za niem, fun kcjo nu j¹ cym w nie któ rych kra jach eu ro pej skich, jest wy -
dat ko wa nie œrod ków bu d¿e tu pañ stwa je dy nie na utrzy ma nie go to wo œci ra to wni czej
pod mio tów up ra wnio nych do wy ko ny wa nia ra to wni ctwa. Ko sz ty ak cji ra tun ko wych s¹ 
op ³a ca ne na to miast przez oso by, któ rym udzie lo no po mo cy.

Po nad to war to wska zaæ, ¿e w Eu ro pie nie zo sta³ wy pra co wa ny je dno li ty sy s tem re a -
li za cji za dañ z za kre su ra to wni ctwa gór skie go i nar ciar skie go. W nie któ rych kra jach,
po do b nie jak w Pol sce, za da nia te re a li zo wa ne s¹ przez ochot ni cze or ga ni za cje spo ³e cz -
ne, w in nych zaœ przez s³u¿ by pañ stwo we.

Je dno czeœ nie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e prze pi sy usta wy o bez pie czeñ stwie i ra to wni c-
twie w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich w sy s te mie pra w nym obo -
wi¹ zu j¹ do pie ro od trzech mie siê cy (od dnia 31 gru dnia 2011 ro ku). Jest to zbyt kró t ki
okres, by stwier dziæ, jak w prak ty ce wy gl¹ da sto so wa nie jej prze pi sów.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
z up. Sta ni s³aw Ra ko czy
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Roz po czê ty kil ka dni te mu se zon prac po lo wych nie za cz¹³ siê do b rze dla

wie lu rol ni ków z mo je go re gio nu. Fa la mro zów, któ ra przy sz³a w sty cz niu i lu -
tym bie ¿¹ ce go ro ku, do pro wa dzi ³a do zni sz cze nia nie mal ca ³o œci up raw zbó¿
ozi mych – naj bar dziej ucier pia ³y psze ni ca i rze pak. Ciep ³o, któ re to wa rzy szy -
³o pier wszym mie si¹ com zi my, spra wi ³o, ¿e roœ li ny nie we sz³y pra wid ³o wo
w fa zê spo czyn ku. Fa la mro zów oraz brak okry wy œnie¿ nej na po lach spra wi -
³y, ¿e roœ li ny wy mar z³y. Rol ni cy wio sen ny se zon prac na po lach roz po czê li od
po no w nej up ra wy ob sia nych ju¿ je sie ni¹ pól i przy go to wa nia ich pod no we
za sie wy. To wi¹ ¿e siê z ko nie cz no œci¹ po nie sie nia do dat ko wych ko sz tów,
zwi¹ za nych przede wszy s t kim z za ku pem pa li wa do ci¹g ni ków oraz za ku -
pem ma te ria ³u sie wne go. A ce ny zbó¿ w sku pie i na tar go wis kach s¹ bar dzo
wy so kie i ci¹g le ro s n¹.

Do mo je go biu ra zg³a sza j¹ siê rol ni cy, u któ rych zo sta ³o zni sz czo nych na -
wet 90% up raw zbó¿ ozi mych. Obe c nie sy tua cjê na po lach po gar sza brak
desz czu – gle ba jest su cha, co spra wia, ¿e kie³ ko wa nie no wych, œwie ¿o za -
sia nych na sion bê dzie bar dzo utrud nio ne. Ci¹g le ro s n¹ ce ko sz ty pro duk cji
rol nej i stra ty wy wo ³a ne mroŸ n¹ zi m¹ znie chê ca j¹ rol ni ków do dal szej pra cy,
pro wa dz¹ do ogrom nych pro ble mów fi nan so wych go spo darstw, bu dz¹ ne ga -
ty wne na stro je i po wo du j¹ pre ten sje do w³adz i in sty tu cji od po wie dzial nych
za rol ni ctwo, gdy¿ nie re a gu j¹ one na obe c n¹ sy tua cjê.

Mój okrêg wy bor czy obe jmu je czte ry po wia ty, któ re s¹ ty po wo rol ni czy mi
te re na mi. Wy stê pu j¹ tu do bre ga tun ko wo zie mie, na sze ro k¹ ska lê up ra wia -
ne s¹ zbo ¿a, rze pak, wa rzy wa. Rol ni cy ocze ku j¹ wspar cia od rz¹ du.

Kie ru jê do Pa na Mi ni stra py ta nie o prze wi dy wa ne for my wspar cia dla
rol ni ków, któ rych do tknê ³a klês ka. Czy Mi ni ster stwo Rol ni ctwa ma op ra co -
wa ny plan po mo cy dla rol ni ków, któ rzy stra ci li up ra wy?

Z po wa ¿a niem
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Nie ko rzy stne wa run ki po go do we spra wi ³y, i¿ w wie lu re gio nach kra ju od -

no to wa no du ¿e stra ty wy ni ka j¹ ce z u sz ko dze nia zbó¿ ozi mych ta kich jak
psze ni ca, pszen ¿y to, jê czmieñ i rze pak ozi my. Zna cz¹ ce szko dy do tknê ³y wo -
je wództw: lu bus kie go, wiel ko pol skie go, ³ó dz kie go, po mor skie go, za cho dnio -
po mor skie go i dol no œl¹s kie go. Je dnak zde cy do wa nie naj wiê k sze stra ty
po nieœ li rol ni cy z wo je wó dz twa kujawsko-pomorskiego.

Na Ku ja wach i Po mo rzu, gdzie tu¿ przed naj wiê k szym mro zem na prze ³o -
mie sty cz nia i lu te go nie na st¹ pi ³y opa dy œnie gu, po nie sio no naj wiê k sze stra -
ty. Na po lach bez œnie¿ nych gle ba by ³a sil nie zmar zniê ta, wiêc nad ziem na
czêœæ zbó¿ zo sta ³a naj bar dziej zni sz czo na – obe c nie wiê k szoœæ zni sz czo nych
up raw wy ma ga szyb kie go prze sie wu. Nie ste ty prze wi dy wa ne s¹ je sz cze
wiê k sze stra ty rol ne, gdy¿ zbo ¿a nie zni sz czo ne przez mróz s¹ bar dzo os ³a bio -
ne i na wet nie wiel ki spa dek tem pe ra tu ry w po ³¹ cze niu z wia trem mo ¿e do pro -
wa dziæ do ich ca³ ko wi te go zni sz cze nia. Zde wa sto wa ne po la trze ba prze o raæ
i za siaæ ja re od mia ny zbó¿. Nie mu szê chy ba t³u ma czyæ, jak du ¿e stra ty po -
nio s¹ w tej sy tua cji rol ni cy, któ rzy z nie po ko jem œle dz¹ pro gno zy po go dy na
nad cho dz¹ ce dni. Obe c na sy tua cja w wo je wó dz twie kujawsko-pomorskim
z ca ³¹ pe w no œci¹ prze ³o ¿y siê na ce ny ryn ko we i spo wo du je wzrost ko sz tów
pro wa dze nia go spo dar stwa.
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Szyb ka re ak cja ze stro ny w³a dzy mo ¿e mieæ zba wien ny wp³yw na od no -
wie nie pro duk cji, za tem zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o in for ma cjê
co do ska li do ko na nych zni sz czeñ w wo je wó dz twie kujawsko-pomorskim
oraz o na tych mia sto w¹ in ter wen cjê i uru cho mie nie wszel kich form po mo cy
dla po szko do wa nych rol ni ków.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.12

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z oœ wiad cze nia mi se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka (pis mo z dnia

4 kwiet nia 2012 r. znak BPS/043-08-273/12) oraz se na to ra An drzeja Per so na (pis mo
z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak BPS/043-08-303/12) z³o ¿o ny mi pod czas 8. po sie dze nia 
Se na tu RP w spra wie po mo cy dla pro du cen tów rol nych po szko do wa nych w wy ni ku
ujem nych skut ków prze zi mo wa nia – up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e Ra da Mi -
ni strów w dniu 3 kwiet nia br. przy jê ³a uchwa ³ê w spra wie usta no wie nia pro gra mu po -
mo cy dla rol ni ków i pro du cen tów rol nych, w któ rych go spo dar stwach rol nych
po wsta ³y szko dy spo wo do wa ne wy st¹ pie niem w okre sie zi mo wym 2011/2012 ujem -
nych skut ków prze zi mo wa nia. W ra mach te go pro gra mu po szko do wa ni pro du cen ci
rol ni mo g¹ ubie gaæ siê o:

1) kre dy ty pre fe ren cyj ne na wzno wie nie pro duk cji w go spo dar stwach rol nych znaj --
du j¹ cych siê na ob sza rach, na któ rych szko dy po wsta ³y w zwi¹z ku z ujem ny mi
skut ka mi prze zi mo wa nia w okre sie zi mo wym 2011/2012 udzie la ne na pod sta wie 
roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 22 sty cz nia 2009 r. w spra wie re a li za cji nie --
któ rych za dañ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121, z póŸn. zm.) oraz po rê cze nia i gwa ran cje sp³a ty wy ¿ ej wy mie nio nych kre --
dy tów ban ko wych; kre dy ty te op ro cen to wa ne s¹ obe c nie dla kre dy to bior cy w wy --
so ko œci 0,1% w ska li ro ku, je ¿e li pro du cent rol ny w dniu wy st¹ pie nia szkód po sia --
da³ wa¿ n¹ umo wê ubez pie cze nia obe jmu j¹ c¹ ochro n¹ co naj mniej 50% po -
wierzchni up raw, z wy ³¹ cze niem ³¹k i pa stwisk, lub co naj mniej 50% li cz by
zwie rz¹t go spo dar skich al bo w wy so ko œci 3,85% w ska li ro ku, je œ li pro du cent rol ny
ta kiej umo wy nie po sia da;

2) udzie le nie przez Pre ze sa Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go na pod sta --
wie art. 41a ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz-
nym rol ni ków (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) po mo cy w op ³a ca niu
bie ¿¹ cych sk³a dek na ubez pie cze nie spo ³e cz ne oraz re gu lo wa niu za leg ³o œci z te go
ty tu ³u w for mie od ra cza nia ter mi nu p³at no œci sk³a dek i roz k³a da nia ich na do go d-
ne ra ty, a tak ¿e umo rze nie w ca ³o œci lub w czê œci bie ¿¹ cych sk³a dek na in dy wi --
dual ny wnio sek rol ni ka, w któ re go go spo dar stwie rol nym po wsta ³y szko dy spo --
wo do wa ne przez ujem ne skut ki prze zi mo wa nia;

3) od ro cze nie, roz ³o ¿e nie na ra ty, umo rze nie w czê œci lub w ca ³o œci przez Pre ze sa
Agen cji Nie ru cho mo œci Rol nych na le¿ no œci Agen cji;

4) udzie le nie po mo cy pro du cen tom rol nym na do ko na nie po no w ne go ob sia nia po --
wie rzchni up raw w wy so ko œci 100 z³ na 1 ha po wie rzchni up ra wy ¿y ta, jê czmie nia, 
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pszen ¿y ta, psze ni cy, rze pa ku lub rze pi ku, trwa ³ych u¿yt ków zie lo nych i ozi mych
up raw na sien nych. Po moc ta udzie la na jest zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia
Ko mi sji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 gru dnia 2007 r. w spra wie za sto so wa nia
art. 87 i 88 Trak ta tu WE w od nie sie niu do po mo cy de mi ni mis w sek to rze pro duk cji
rol nej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) oraz prze pi sa mi o po stê po wa niu
w spra wach do ty cz¹ cych po mo cy pub li cz nej. Wy so koœæ tej po mo cy ³¹ cz nie z po --
mo c¹ udzie lo n¹ w osta t nich trzech la tach nie mo ¿e prze kro czyæ ró wno war to œci
7 500 eu ro. Po moc udzie la na jest na wnio sek pro du cen ta rol ne go z³o ¿o ny wraz
z je go oœ wiad cze niem o po wie rzchni up raw rol nych wy ma ga j¹ cych po no w ne go
ob sie wu, po twier dzo nym przez ko mi sjê po wo ³a n¹ przez wo je wo dê do kie ro wni ka
biu ra po wia to we go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa w³a œci we go 
ze wzglê du na miej sce za mie sz ka nia lub sie dzi bê pro du cen ta rol ne go;

5) udzie le nie przez wój tów, bur mi strzów lub pre zy den tów miast ulg w po dat ku rol --
nym za 2012 r. na pod sta wie usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. – Or dy na cja po dat --
ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).

Po nad to zgo d nie z ww. pro gra mem wpro wa dzo na zo sta nie mo¿ li woœæ udzie la nia
po mo cy w op ³a ca niu bie ¿¹ cych sk³a dek na ubez pie cze nie zdro wot ne oraz re gu lo wa niu
za leg ³o œci z te go ty tu ³u w for mie od ra cza nia ter mi nu p³at no œci sk³a dek i roz k³a da nia
ich na do go dne ra ty, a tak ¿e uma rza nie w ca ³o œci lub w czê œci bie ¿¹ cych sk³a dek na in -
dy wi dual ny wnio sek rol ni ka, w któ re go go spo dar stwie rol nym po wsta ³y szko dy spo wo -
do wa ne przez ujem ne skut ki prze zi mo wa nia.

Po moc w ra mach pro gra mu mo ¿e zo staæ udzie lo na, je ¿e li w go spo dar stwie rol nym
szko dy spo wo do wa ne ujem ny mi skut ka mi prze zi mo wa nia zo sta ³y osza co wa ne przez
ko mi sjê po wo ³a n¹ przez wo je wo dê zgo d nie z §6 ust. 1 pkt 2 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni -
strów z dnia 22 sty cz nia 2009 r. w spra wie re a li za cji nie któ rych za dañ Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go up rzej mie in for mu jê, ¿e od 2006 r. na pod sta wie usta wy 
z dnia 7 lip ca 2005 r. o ubez pie cze niach up raw rol nych i zwie rz¹t go spo dar skich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.) wdra ¿a ny jest sy s tem do to wa nych ubez pie -
czeñ up raw rol nych i zwie rz¹t go spo dar skich, któ ry ma na ce lu za pe wnie nie pro du -
cen tom rol nym po szko do wa nym w wy ni ku nie ko rzy stnych zja wisk at mo sfe ry cz nych
œrod ków na wzno wie nie pro duk cji. W ra mach te go sy s te mu ze œrod ków bu d¿e tu pañ -
stwa s¹ sto so wa ne do p³a ty do sk³a dek pro du cen tów rol nych z ty tu ³u za war cia umów
ubez pie cze nia:

· up raw zbó¿, ku ku ry dzy, rze pa ku, rze pi ku, chmie lu, ty to niu, wa rzyw grun to wych,
drzew i krze wów owo co wych, trus ka wek, ziem nia ków, bu ra ków cu kro wych lub
roœ lin str¹ cz ko wych od za sie wu lub wy sa dze nia do ich zbio ru od ry zy ka wy st¹ pie --
nia szkód spo wo do wa nych przez hu ra gan, po wódŸ, deszcz na wal ny, grad, pio run,
ob su niê cie siê zie mi, la wi nê, su szê, ujem ne skut ki prze zi mo wa nia oraz przy mroz --
ki wio sen ne,

· byd ³a, ko ni, owiec, kóz, dro biu lub œwiñ od ry zy ka wy st¹ pie nia szkód spo wo do wa --
nych przez hu ra gan, po wódŸ, deszcz na wal ny, grad, pio run, ob su niê cie siê zie mi,
la wi nê oraz w wy ni ku ubo ju z ko nie cz no œci.

Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi na 2012 r. za war³ umo wy w spra wie do p³at do
sk³a dek ubez pie czeñ up raw rol nych i zwie rz¹t go spo dar skich z Con cor dia Pol ska To -
wa rzy stwem Ubez pie czeñ Wza jem nych, Po wsze chnym Za k³a dem Ubez pie czeñ SA, To -
wa rzy stwem Ubez pie czeñ Wza jem nych „TUW” oraz HDI Ase ku ra cja To wa rzy stwem
Ubez pie czeñ SA.

Je dno czeœ nie zgo d nie z prze pi sa mi ww. usta wy o ubez pie cze niach up raw rol nych
i zwie rz¹t go spo dar skich rol nik, któ ry uzy s ka³ p³at no œci bez po œre dnie do grun tów rol -
nych w ro zu mie niu prze pi sów o p³at no œciach w ra mach sy s te mu wspar cia bez po œre d-
nie go ma obo wi¹ zek za war cia umo wy ubez pie cze nia up raw rol nych z wy bra nym za k³a -
dem ubez pie czeñ, któ ry za war³ z mi ni strem w³a œci wym do spraw rol ni ctwa umo wê
w spra wie do p³at, al bo in nym wy ko nu j¹ cym dzia ³al noœæ ubez pie cze nio w¹ w za kre sie
ubez pie cze nia up raw zbó¿, ku ku ry dzy, rze pa ku, rze pi ku, chmie lu, ty to niu, wa rzyw
grun to wych, drzew i krze wów owo co wych, trus ka wek, ziem nia ków, bu ra ków cu kro -
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wych lub roœ lin str¹ cz ko wych, od za sie wu lub wy sa dze nia do ich zbio ru, od ry zy ka wy -
st¹ pie nia szkód spo wo do wa nych przez po wódŸ, grad, su szê, ujem ne skut ki
prze zi mo wa nia oraz przy mroz ki wio sen ne. Oz na cza to, ¿e w okre sie 12 mie siê cy, co
naj mniej 50% po wie rzchni ww. up raw rol nych bê d¹ cych ak tu al nie na po lu (z wy ³¹ cze -
niem ³¹k i pa stwisk) po win na byæ ubez pie czo na od co naj mniej je d ne go z ww. ry zyk.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ber ta Do wha na

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Mi ko ³a ja Bu dza now skie go

Ape lu jê o pod jê cie usta wo wej ini cja ty wy zmie rza j¹ cej do umo¿ li wie nia
prze jê cia przez sta ro stów za rz¹ du nad mie niem Skar bu Pañ stwa, spra wo -
wa ne go obe c nie przez Agen cjê Nie ru cho mo œci Rol nych i Agen cjê Mie nia Woj -
sko we go.

Z do stêp nych in for ma cji wy ni ka, i¿ po wia ty sil nie od czu wa j¹ nie do sta tek 
do cho dów w³a s nych, co sta no wi prze szko dê w wy ko ny wa niu za dañ i œwiad -
cze niu us ³ug pub li cz nych na po zio mie ocze ki wa nym przez spo ³e czeñ stwo.

Sfe ra za so bów Skar bu Pañ stwa jest pod œcis ³¹ kon tro l¹ or ga nów pañ -
stwa, opi nii spo ³e cz nej i or ga nów sa mo rz¹ do wych. Dzia ³a nia po de jmo wa ne
obe c nie przez sta ro stów w ra mach za rz¹ dza nia t¹ czê œci¹ mie nia Skar bu
Pañ stwa, jej sprze da ¿y i go spo da ro wa nia ni¹ nie bu dz¹ ¿a dnych za strze ¿eñ. 
Sta ro stwa wy ko nu j¹ li cz ne us ³u gi ad mi ni stra cyj ne w pro ce du rze go spo da ro -
wa nia mie niem za rz¹ dza nym przez Agen cjê Nie ru cho mo œci Rol nych oraz
Agen cjê Mie nia Woj sko we go. Po wia ty po no sz¹ ró w nie¿ z te go ty tu ³u ko sz ty,
nie uzy s ku j¹c w za mian ¿a dnych do cho dów z tej dzia ³al no œci.

Prze ka za nie sta ro stom w ca ³o œci za rz¹ dza nia mie niem Skar bu Pañ stwa
uje dno li ci ³o by pro ce du ry zby cia i dzier ¿a wy te go ma j¹t ku i nie w¹t pli wie przy -
spie szy ³o by pro ces pry wa ty za cji oraz przy czy ni ³o by siê do zwiê k sze nia
wp³y wów do bu d¿e tu pañ stwa. Ko lej nym po zy ty wnym skut kiem by ³a by po -
pra wa ja ko œci i prze jrzy sto œci go spo dar ki nie ru cho mo œcia mi, a co za tym
idzie, is tot ne ob ni ¿e nie ko sz tów w tej sfe rze, co przy nios ³o by pañ stwu ko rzy -
œci fi nan so we. Ta kie dzia ³a nie bez po œre dnio wp³y nê ³o by na wzmoc nie nie fi -
nan so we po wia tów.

Zwra cam siê o po no w ne prze a na li zo wa nie przed sta wio nych pro po zy cji
zmie rza j¹ cych do u³at wie nia za rz¹ dza nia za so ba mi Skar bu Pañ stwa. Nie -
w¹t pli wie uspra wni ³o by to za rz¹ dza nie nie ru cho mo œcia mi. Pa miê taj my, i¿
po de jmo wa nie dzia ³añ po rz¹d ku j¹ cych sfe rê fi nan sów pub li cz nych jest obo -
wi¹z kiem nas wszy s t kich, bez wy j¹t ku.

Ro b ert Do whan

Od po wiedŸ

War sza wa, 30 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r., znak: BSP/043-08-274/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ro ber ta Do wha na do ty cz¹ ce prze jê cia 
przez sta ro stów za rz¹ du nad mie niem Skar bu Pañ stwa spra wo wa ne go obe c nie przez
Agen cjê Nie ru cho mo œci Rol nych oraz Agen cjê Mie nia Woj sko we go przed sta wiam na -
stê pu j¹ ce sta no wis ko.

Przede wszy s t kim na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e prze jê cie przez sta ro stów za rz¹ du nad mie -
niem Skar bu Pañ stwa, któ rym obe c nie go spo da ru j¹ obie agen cje rz¹ do we wi¹ za ³o by
siê de fa cto z ich lik wi da cj¹. Na obe c nym eta pie ta kie dzia ³a nia nie znaj du j¹ uza sa dnie -
nia. Obie Agen cje re a li zu j¹ wa¿ ne usta wo we za da nia wy ni ka j¹ ce z po li ty ki pañ stwa
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okreœ lo nej w usta wie z dnia 19 paŸ dzier ni ka 1991 r. o go spo da ro wa niu nie ru cho mo -
œcia mi rol ny mi Skar bu Pañ stwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) w od nie sie -
niu do Agen cji Nie ru cho mo œci Rol nych oraz w usta wie z dnia 30 ma ja 1996 r. o go spo da -
ro wa niu nie któ ry mi sk³a dni ka mi mie nia Skar bu Pañ stwa oraz o Agen cji Mie nia Woj sko -
we go (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) w od nie sie niu do Agen cji Mie nia
Woj sko we go.

Agen cja Nie ru cho mo œci Rol nych re a li zu je za da nia w szcze gól no œci w za kre sie:
1) two rze nia oraz po pra wy struk tu ry ob sza ro wej go spo darstw ro dzin nych,
2) two rze nia wa run ków sprzy ja j¹ cych ra cjo nal ne mu wy ko rzy sta niu po ten cja ³u pro --

duk cyj ne go Za so bu W³a s no œci Rol nej Skar bu Pañ stwa,
3) re struk tu ry za cji oraz pry wa ty za cji mie nia Skar bu Pañ stwa u¿y t ko wa ne go na ce le

rol ni cze,
4) ob ro tu nie ru cho mo œcia mi i in ny mi sk³a dni ka mi ma j¹t ku Skar bu Pañ stwa u¿y t --

ko wa ny mi na ce le rol ne,
5) ad mi ni stro wa nia za so ba mi ma j¹t ko wy mi Skar bu Pañ stwa prze zna czo ny mi na

ce le rol ne,
6) za bez pie cze nia ma j¹t ku Skar bu Pañ stwa,
7) in i cjo wa nia prac urz¹dzeniowo-rolnych na grun tach Skar bu Pañ stwa oraz po pie --

ra nia or ga ni zo wa nia na grun tach Skar bu Pañ stwa pry wat nych go spo darstw rol --
nych.

Op rócz po wy ¿ szych za dañ. Agen cja re a li zu je ró w nie¿ za da nia okreœ lo ne od rêb ny mi 
prze pi sa mi, a w szcze gól no œci prze pi sa mi o kszta³ to wa niu ustro ju rol ne go, o re a li za cji
pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni -
ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej, usta wy o ubez pie cze niach spo ³e cz nych rol ni ków, usta -
wy o sto sun ku pañ stwa do ko œcio ³a.

Obe c nie dzia ³a nia Agen cji skie ro wa ne s¹ g³ównie na wspie ra nie go spo darstw ro -
dzin nych, sta no wi¹ cych zgo d nie z Kon sty tu cj¹ RP pod sta wê ustro ju rol ne go pañ stwa.
Agen cja Nie ru cho mo œci Rol nych re a li zu j¹c za da nia zwi¹ za ne m.in. z go spo da ro wa niem
mie niem Za so bu sto su je na te re nie ca ³e go kra ju je dno li te za sa dy i pro ce du ry, wpro wa -
dzo ne za rz¹ dze nia mi i wy ty cz ny mi Pre ze sa. Oz na cza to dla kon tra hen tów Agen cji (g³ó w-
nie rol ni ków, w tym dzier ¿aw ców) po czu cie sta bil no œci we wspó³ pra cy z t¹ in sty tu cj¹,
a tak ¿e ró w ne trak to wa nie pod mio tów, nie za le¿ nie od re jo nu kra ju. De cen tra li za cja za -
rz¹ dza nia mie niem Za so bu nie bê dzie gwa ran to waæ sto so wa nia przez sta ro stów spój -
nej po li ty ki w tym za kre sie.

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 8 lip ca 2005 r. o re a li za cji pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u
po zo sta wie nia nie ru cho mo œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ra 
okreœ la za sa dy re a li za cji pra wa do re kom pen sa ty z ty tu ³u po zo sta wie nia nie ru cho mo -
œci po za obe c ny mi gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej, Ÿród ³em fi nan so wa nia wy p³at
re kom pen sat oraz ko sz tów ob s³u gi wy p³at tych œwiad czeñ s¹ wp³y wy ze sprze da ¿y nie -
ru cho mo œci Za so bu W³a s no œci Rol nej Skar bu Pañ stwa re a li zo wa nej w try bach prze -
tar go wych, o ³¹ cz nej po wie rzchni nie mniej szej ni¿ 400 000 ha. Usta wa okreœ la
wy so koœæ re kom pen sa ty na po zio mie 20% war to œci nie ru cho mo œci po zo sta wio nej. Na
pod sta wie art. 16 ust. 4 ww. usta wy Agen cja Nie ru cho mo œci Rol nych jest od po wie -
dzial na za prze ka zy wa nie œrod ków fi nan so wych na ra chu nek pañ stwo we go fun du szu
ce lo we go – Fun du szu Re kom pen sa cyj ne go, z któ rych do ko ny wa ne s¹ wy p³a ty re kom -
pen sat oraz po kry wa ne ko sz ty ob s³u gi wy p³at. Na pod sta wie ak tu al nie do stêp nych da -
nych ³¹ cz n¹ war toœæ up ra wnieñ za bu ¿añ skich wy ni ka j¹ cych z usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. na le ¿y okreœ liæ na kwo tê co naj mniej 4,2 mld z³. Mi n i s ter Skar bu Pañ stwa bê -
d¹ cy dys po nen tem Fun du szu Re kom pen sa cyj ne go jest or ga nem od po wie dzial nym za
za pe wnie nie ci¹g ³o œci i p³yn no œci wy p³at re kom pen sat.

Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e pro po no wa ne prze jê cie przez sta ro stów za rz¹ dza nia Za so -
bem W³a s no œci Rol nej Skar bu Pañ stwa zna cz nie utrud ni ³o by pla no wa nie i ge ne ro wa -
nie przy cho dów Fun du szu Re kom pen sa cyj ne go, co w efek cie do pro wa dzi ³o by do bra ku 
p³yn no œci wy p³at re kom pen sat. Wi¹ za ³o by siê to w kon sek wen cji z prze jê ciem zo bo -
wi¹ zañ p³at ni czych wo bec za bu ¿an bez po œre dnio przez bu d¿et pañ stwa oraz do dat ko -
wy mi ob ci¹ ¿e nia mi fi nan so wy mi Skar bu Pañ stwa, po nie wa¿ oso by dys po nu j¹ ce
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nie zrea li zo wa ny mi de cyz ja mi up ra wnia j¹ cy mi do wy p³a ty œwiad czeñ mog ³y by wy stê -
po waæ na dro gê po stê po wa nia s¹ do we go. Po za obo wi¹z kiem wy p³a ty œrod ków zgo d nie
z tre œci¹ roz strzyg niêæ ad mi ni stra cyj nych (wa lo ry zo wa nych do dat ko wo na dzieñ wy -
p³a ty), za is t nia ³a by wów czas ró w nie¿ ko nie cz noœæ po no sze nia przez Pañ stwo Pol skie
do dat ko we go ciê ¿a ru fi nan so we go za s¹ dzo nych pe³ nych od szko do wañ i ko sz tów po -
stê po wañ s¹ do wych. Po nad to, wstrzy my wa nie wy p³at re kom pen sat spo wo do wa ³o by
tak ¿e wy stê po wa nie przez za bu ¿an do Eu ro pej skie go Try bu na ³u Praw Cz³o wie ka ze
skar ga mi na nie wy ko ny wa nie przez Pañ stwo Pol skie zo bo wi¹ zañ usta wo wych, co
w efek cie do pro wa dzi ³o by do wy da wa nia przez ten or gan wy ro ków do ty cz¹ cych mie nia
za bu ¿añ skie go, w któ rych Try bu na³ móg³ by za s¹ dzaæ na rzecz skar ¿¹ cych za doœæ u czy -
nie nia za szko dê ma te rial n¹ w wy so ko œci 100% war to œci po zo sta wio ne go mie nia.

Dzia ³al noœæ Agen cji Mie nia Woj sko we go re gu lu je usta wa z dnia 30 ma ja 1996 r.
o go spo da ro wa niu nie któ ry mi sk³a dni ka mi mie nia Skar bu Pañ stwa oraz o Agen cji Mie -
nia Woj sko we go (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.), któ ra okreœ la za sa dy i tryb
go spo da ro wa nia mie niem Skar bu Pañ stwa, zbê d nym dla po trzeb re sor tu ob ro ny na ro -
do wej i re sor tu spraw we wnê trz nych. Wp³y wy uzy s ki wa ne przez Agen cjê z ty tu ³u za go -
spo da ro wa nia mie nia prze ka zy wa ne s¹ do bu d¿e tu wska za nych re sor tów. Agen cja
Mie nia Woj sko we go, w okre sie od pod jê cia dzia ³al no œci do koñ ca 2011 r., wy pra co wa ³a
œrod ki fi nan so we po zwa la j¹ ce prze ka zaæ do bu d¿e tu tych re sor tów kwo tê blis ko
1,5 mld z³.

Go spo da ro wa nie nie ru cho mo œcia mi przez Agen cjê od by wa siê zgo d nie z wy mo ga mi 
ra cjo nal nej go spo dar ki. Do go spo da ro wa nia przez Agen cjê Mie nia Woj sko we go nie ru -
cho mo œcia mi ma j¹ za sto so wa nie prze pi sy usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo -
dar ce nie ru cho mo œcia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), re gu lu j¹ ce za sa dy
go spo da ro wa nia nie ru cho mo œcia mi sta no wi¹ cy mi w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa oraz je d- 
no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Prze tar gi na sprze da¿ i dzier ¿a wê nie ru cho mo œci or -
ga ni zo wa ne s¹ zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrzeœ -
nia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wañ na
zby cie nie ru cho mo œci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wska za ne
prze pi sy zo bo wi¹ za ni s¹ sto so waæ tak ¿e sta ro sto wie, ja ko or ga ny re pre zen tu j¹ ce Skarb 
Pañ stwa, st¹d te¿ pro ce du ry zby wa nia nie ru cho mo œci za ró wno przez sta ro stów, jak
i przez Agen cjê s¹ uje dno li co ne.

Agen cja Mie nia Woj sko we go, re a li zu j¹c pro ces za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci,
sta ra siê w mia rê mo¿ li wo œci uw zglê dniaæ po trze by i ocze ki wa nia je dno stek sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go (gmin, po wia tów i wo je wództw). Do tych czas prze ka za ³a sa mo rz¹ dom
nie od p³at nie na ce le pub li cz ne 234,5 ha grun tów i 133 bu dyn ki o war to œci 91,6 mln z³.
Od 2009 r. prze ka za ³a tak ¿e by ³e lot nis ka woj sko we o po wie rzchni 2326,5 ha na pod -
sta wie roz po rz¹ dze nia z dnia 24 gru dnia 2008 r. w spra wie wy ka zu lot nisk woj sko -
wych, któ re mo g¹ byæ wy ko rzy sta ne na po trze by lot ni ctwa cy wil ne go (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 12 ze zm.). Po nad to Agen cja Mie nia Woj sko we go do ko na ³a sprze da ¿y z bo ni -
fi ka ta mi na rzecz sa mo rz¹ dów nie ru cho mo œci o po wie rzchni 3274,8 tys. ha wraz
z 1697 bu dyn ka mi. Za wska za ne nie ru cho mo œci, war to œci 480,2 mln z³, uzy s ka no
kwo tê 237,8 mln z³, a wiêc udzie lo no sa mo rz¹ dom bo ni fi ka ty w wy so ko œci 242,4 mln z³.
Z ty tu ³u po dat ku od nie ru cho mo œci Agen cja Mie nia Woj sko we go prze ka za ³a sa mo -
rz¹ dom gmin nym kwo tê 17,3 mln z³ w 2010 r., a w ro ku ubieg ³ym 16,9 mln.

Od no sz¹c siê do kwe stii nie do stat ku do cho dów w³a s nych po wia tów prag nê za zna -
czyæ, ¿e po wia ty s¹ je dno stka mi sa mo rz¹ du te ry to rial ne go go spo da ru j¹ cy mi za so bem
nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych w³a s noœæ po wia tu, na to miast sta ro sto wie, wy ko nu j¹c
za da nia z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej, go spo da ru j¹ za so bem nie ru cho mo œci bê -
d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa. Ze wzglê du na po wy ¿ sze kwe stie w³as no œcio we,
po wia ty nie mo g¹ za go spo da ro wy waæ nie ru cho mo œci bê d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu
Pañ stwa i czer paæ ko rzy œci z te go ty tu ³u. Wcze œ niej sta ro sto wie mu sie li by te nie ru cho -
mo œci prze ka zaæ na w³a s noœæ po wia tów w for mach prze wi dzia nych prze pi sa mi usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi.

Prag nê je dno czeœ nie zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e pro po zy cje zwi¹ za ne z prze nie sie -
niem up ra wnieñ do ty cz¹ cych za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci bê d¹ cych obe c nie
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w ge stii Agen cji Nie ru cho mo œci Rol nych i Agen cji Mie nia Woj sko we go na Skarb Pañ -
stwa re pre zen to wa ny przez sta ro stów oraz je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go by ³y
ana li zo wa ne wcze œ niej, je dnak w³a œci we or ga ny nie zna laz ³y uza sa dnie nia dla wpro wa -
dze nia sto so wnych re gu la cji usta wo wych roz wi¹ zu j¹ cych oma wia n¹ kwe stiê.

Na le ¿y po nad to wska zaæ, ze za ró wno sta ro sto wie, jak i agen cje rz¹ do we, w tym
Agen cja Nie ru cho mo œci Rol nych i Agen cja Mie nia Woj sko we go, go spo da ru j¹ ce nie ru -
cho mo œcia mi bê d¹ cy mi w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa ma j¹ usta wo wy obo wi¹ zek na le -
¿y tej ochro ny in te re sów ma j¹t ko wych Skar bu Pañ stwa, sto su j¹c prze pi sy usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, i ten aspekt ich dzia ³al no œci jest pod kon tro l¹ Naj -
wy ¿ szej Iz by Kon tro li, in nych up ra wnio nych or ga nów oraz nad zo rem w³a œci wych mi -
ni strów.

Z po wa ¿a niem

Mi ko ³aj Bu dza now ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ber ta Do wha na

skie ro wa ne do mi ni stra spraw we wnê trz nych Jac ka Ci choc kie go

Ape lu jê o za o strze nie prze pi sów do ty cz¹ cych wy pa la nia traw, ³¹k, pa -
stwisk i in nych nie u ¿yt ków oraz wy zna cze nie do dat ko wych pa tro li po li cyj -
nych do kon tro li tych te re nów.

Do tej po ry w pol skim pra wo daw stwie za pi sy do ty cz¹ ce tej sfe ry znaj du j¹
siê w usta wie z dnia 16 paŸ dzier ni ka 1991 r. o ochro nie przy ro dy. (DzU
z 2001 r. nr 99 poz. 1079 z póŸ niej szy mi zmia na mi). Zgo d nie z art. 45 usta wy
„za bra nia siê wy pa la nia roœ lin no œci na ³¹ kach, pa stwis kach, nie u ¿yt kach, ro -
wach, pa sach przy dro¿ nych, szla kach ko le jo wych lub w stre fie ocze re tów
i trzcin”. W art. 59 usta wy stwier dza siê, ¿e „kto wy pa la roœ lin noœæ na ³¹ kach,
pa stwis kach, nie u ¿yt kach, ro wach, pa sach przy dro¿ nych, szla kach ko le jo -
wych, w stre fie ocze re tów lub trzcin pod le ga ka rze are sztu lub grzy wny”.

Wy pa la nia traw za bra nia tak ¿e usta wa z dnia 28 wrzeœ nia 1991 r. o la -
sach (DzU z 2000 r. nr 56, poz. 679 z póŸ niej szy mi zmia na mi). Art. 30 ust. 3
pkt 3 mó wi, ¿e „w la sach oraz na te re nach œród leœ nych, jak ró w nie¿ w od le g -
³o œci do 100 m od gra ni cy la su, za bra nia siê dzia ³añ i czyn no œci mo g¹ cych
wy wo ³y waæ nie bez pie czeñ stwo, a w szcze gól no œci: 1. roz nie ce nia og nia po za
miej sca mi wy zna czo ny mi do te go ce lu przez w³a œci cie la la su lub nad leœ ni cze -
go; 2. ko rzy sta nia z ot war te go p³o mie nia; 3. wy pa la nia wie rzchniej war stwy
gle by i po zo sta ³o œci roœ lin nych”. Do dat ko we san kcje gro ¿¹ oso bom, któ re do -
pro wa dzi ³y do czy jejœ œmier ci lub do po wsta nia strat ma te rial nych. Je œ li cho -
dzi o ka ry za wy pa la nie traw, ³¹k i nie u ¿yt ków, to art. 59 roz dzia ³u 8 usta wy
o ochro nie przy ro dy mó wi, ¿e „kto wy pa la roœ lin noœæ na ³¹ kach, pa stwis -
kach, nie u ¿yt kach, ro wach, pa sach przy dro¿ nych, szla kach ko le jo wych,
w stre fie ocze re tów i trzcin, pod le ga ka rze are sztu lub grzy wny”.

Art. 82 §1 usta wy z dnia 20 ma ja 1971 r. – Ko deks wy kro czeñ (DzU nr 6
poz. 29 z póŸ niej szy mi zmia na mi do 1995 r.) mó wi, ¿e za wy kro cze nie te go ty -
pu gro zi ka ra are sztu, grzy wny lub na ga ny. Na to miast art. 24 §1 w zwi¹z ku
z art. 82 mó wi ja s no: „grzy wnê wy mie rza siê w wy so ko œci od 5 z³ do 500 z³,
chy ba ¿e usta wa sta no wi ina czej”.

Z osta t nich do nie sieñ wy ni ka je dnak, ¿e po wy ¿ sze san kcje nie s¹ wy -
star cza j¹ ce, a zja wis ko wy pa la nia traw wy stê pu je oraz czê œciej. Od po cz¹t -
ku mar ca do sz³o do po nad dwu dzie stu sied miu ty siê cy po ¿a rów traw
i nie u ¿yt ków. Tyl ko w mar cu z po wo du po ¿a rów spo wo do wa nych wy pa la -
niem traw zmar ³y trzy oso by, w tym je den ra to wnik.

Te go ty pu po ¿a ry ze wzglê du na swój cha rak ter i za zwy czaj du ¿e roz mia -
ry an ga ¿u j¹ zna cz n¹ li cz bê stra ¿a ków oraz po trzeb ne go sprzê tu do uga sza -
nia og nia. Fun kcjo na riu sze za an ga ¿o wa ni w ga sze nie po ¿a ru mo g¹ byæ
w tym sa mym cza sie po trzeb ni do ra to wa nia ¿y cia oraz mie nia lu dz kie go.

Pro po no wa ne prze ze mnie roz wi¹ za nie do ty czy zwiê k sze nia pa tro li s³u¿b 
mun du ro wych na te re nach szcze gól nie na ra ¿o nych na wy pa la nie, a tak ¿e
zwiê k sze nia san kcji wo bec osób, któ re po pe³ nia j¹ te go ty pu czy ny. Mu si my
wspól nie dbaæ o bez pie czeñ stwo na sze go na ro du, zw³a sz cza w okre sie
wzmo ¿o nych dzia ³añ, któ re mo g¹ to bez pie czeñ stwo na ru szyæ.

Ro b ert Do whan
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Od po wiedŸ

War sza wa, 7 ma ja 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 4 kwiet nia 2012 ro ku (sygn. BPS/043-08-275/12),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ro ber ta Do wha -
na pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 ro ku, w spra wie za o strze -
nia prze pi sów do ty cz¹ cych wy pa la nia traw, ³¹k, pa stwisk i in nych nie u ¿yt ków oraz
wy zna cze nia do dat ko wych pa tro li po li cyj nych do kon tro li tych te re nów, up rzej mie
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ana li zu j¹c obe c ny stan pra w ny do ty cz¹ cy pro ce de ru wy pa la nia traw, na le ¿y wska -
zaæ, ¿e zgo d nie z art. 82 §4 Ko dek su wy kro czeñ (K.w.), wy pa la nie traw, s³o my lub po zo -
sta ³o œci roœ lin nych na po lach w od le g ³o œci mniej szej ni¿ 100 m od za bu do wañ, la sów,
zbo ¿a na pniu i miejsc usta wie nia stert lub sto gów b¹dŸ w spo sób po wo du j¹ cy za k³ó ce -
nia w ru chu dro go wym, a tak ¿e bez za pe wnie nia sta ³e go nad zo ru miej sca wy pa la nia, za -
gro ¿o ne jest ka r¹ are sztu, grzy wny al bo na ga ny. Sto so wnie do art. 82 §5 K.w.,
ana lo gi cz n¹ san kcj¹ kar n¹ za gro ¿o ne jest ró w nie¿ in ne nie o stro¿ ne ob cho dze nie siê
z og niem.

W œwiet le re gu la cji roz po rz¹ dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 24 li s to pa da
2003 ro ku w spra wie wy so ko œci grzy wien na k³a da nych w dro dze man da tów kar nych
za wy bra ne ro dza je wy kro czeñ (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z póŸn. zm.), w przy pad ku na -
ru sze nia ww. prze pi sów o ochro nie prze ciw po ¿a ro wej, ka ra grzy wny mo ¿e zo staæ na ³o -
¿o na w wy so ko œci do 500 z³. Up ra wnio ny mi do na k³a da nia grzy wny w dro dze man da tu
kar ne go s¹ na to miast: po li cjan ci, stra¿ ni cy miej scy (gmin ni), stra¿ ni cy leœ ni oraz upo -
wa¿ nie ni stra ¿a cy Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej.

Po nad to, sto so wnie do art. 124 w zw. z art. 131 pkt 13 usta wy z dnia 16 kwiet nia
2004 ro ku o ochro nie przy ro dy (t.j.: Dz. U. z 2009 ro ku Nr 151, poz. 1220 z póŸn. zm.),
wy pa la nie ³¹k, pa stwisk, nie u ¿yt ków, ro wów, pa sów przy dro¿ nych, szla ków ko le jo -
wych oraz trzci no wisk i szu wa rów jest za gro ¿o ne ka r¹ are sztu al bo grzy wny.

W tym miej scu na le ¿y wska zaæ, ¿e za ró wno w przy pad ku po pe³ nie nia wy kro cze nia
z art. 124 usta wy o ochro nie przy ro dy, jak i wy kro czeñ z art. 82 Ko dek su wy kro czeñ,
or gan up ra wnio ny do wy stê po wa nia w cha rak te rze os kar ¿y cie la pub li cz ne go mo ¿e
skie ro waæ do s¹ du wnio sek o uka ra nie spraw cy ka r¹ grzy wny w wy mia rze do 5.000 z³.

Z ko lei w œwiet le art. 163 §1 pkt 1 Ko dek su kar ne go (K.k.), w przy pad ku spro wa dze -
nia zda rze nia za gra ¿a j¹ ce go ¿y ciu lub zdro wiu wie lu osób al bo mie niu w wiel kich roz -
mia rach, ma j¹ ce go po staæ po ¿a ru, spraw ca pod le ga ka rze po zba wie nia wol no œci od
ro ku do lat 10. Po nad to, zgo d nie z art. 164 §1 K.k., pe na li za cji pod le ga za cho wa nie,
któ re spro wa dza bez po œre dnie nie bez pie czeñ stwo ta kie go zda rze nia, tj. sy tua cjê,
w któ rej wy stê pu je wy so kie praw do po do bieñ stwo je go na st¹ pie nia. Is tot nym z pun ktu
wi dze nia oma wia nej pro ble ma ty ki jest ró w nie¿ prze stêp stwo z art. 181 §1 K.k., tj. po -
wo do wa nie zni sz cze nia w œwie cie roœ lin nym lub zwie rzê cym w zna cz nych roz mia rach,
któ re go spraw ca pod le ga ka rze po zba wie nia wol no œci od 3 mie siê cy do lat 5.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, na le ¿y stwier dziæ, ¿e san kcje kar ne prze wi dzia ne za
czy ny za bro nio ne zwi¹ za ne z pro ce de rem wy pa la nia traw s¹ w obe c nym sta nie pra w -
nym wy star cza j¹ co do leg li we.

Od no sz¹c siê z ko lei do kwe stii do ty cz¹ cej skie ro wa nia do dat ko wych pa tro li po li -
cyj nych do kon tro li te re nów za gro ¿o nych po ¿a ra mi, na le ¿y wska zaæ, ¿e zgo d nie z §5 za -
rz¹ dze nia Nr 768 Ko men dan ta G³ó wne go Po li cji z dnia 14 sier pnia 2007 ro ku
w spra wie form i me tod wy ko ny wa nia za dañ przez po li cjan tów pe³ ni¹ cych s³u¿ bê pa -
tro lo w¹ oraz ko or dy na cji dzia ³añ o cha rak te rze pre wen cyj nym (Dz. Urz. KGP Nr 15,
poz. 119 z póŸn. zm.), za pra wid ³o w¹ or ga ni za cjê s³u¿ by pa tro lo wej od po wia da j¹ ko -
men dant po wia to wy i ko men dant ko mi sa ria tu Po li cji (oraz od po wie d nio ko men dant
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miej ski i ko men dant re jo no wy Po li cji). Wspo mnia ne oso by od po wia da j¹ w szcze gól no -
œci za op ra co wy wa nie ana liz sta nu bez pie czeñ stwa i po rz¹d ku na po trze by dys lo ka cji
s³u¿ by, wy zna cza nie miejsc za gro ¿o nych, re jo nów za gro ¿e nia, re jo nów od po wie dzial -
no œci, tras pa tro lo wych oraz okreœ le nie ce lów i spo so bów ich re a li za cji.

Je dno czeœ nie na le ¿y wska zaæ, ¿e w kon tek œ cie oma wia nej pro ble ma ty ki is tot nym
jest po de jmo wa nie d³u go o kre so wych dzia ³añ, ma j¹ cych na ce lu kszta³ to wa nie œwia do -
mo œci spo ³e cz nej. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, w re sor cie spraw we wnê trz nych od wie lu
lat pro wa dzo na jest kam pa nia in for ma cyj na do ty cz¹ ca szkod li wo œci i skut ków pro ce -
de ru wy pa la nia traw.

W dniu 29 mar ca 2012 ro ku w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych zo sta ³a zor ga ni -
zo wa na kon fe ren cja pra so wa z udzia ³em Ko men dan ta G³ó wne go Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej oraz Pod se kre ta rza Sta nu w MSW, pod czas któ rej wska za no, ¿e wy pa la nie
traw, ³¹k i nie u ¿yt ków jest dzia ³a niem pra w n ie za bro nio nym oraz po in for mo wa no
o gro ¿¹ cych w tym za kre sie san kcjach kar nych.

Pod czas spot ka nia zwró co no szcze gól n¹ uwa gê na fakt, ¿e po stê po wa nie osób wy -
pa la j¹ cych tra wy skut ku je czê sto po ¿a ra mi la sów, któ re z uwa gi na swoi sty cha rak ter
oraz du ¿e roz mia ry an ga ¿u j¹ zna cz n¹ li cz bê si³ i œrod ków stra ¿y po ¿ar nych, któ re to si -
³y nie je dno krot nie ko nie cz ne s¹ do udzia ³u w in nych ak cjach. Wspo mnia no je dno czeœ -
nie, ¿e po ¿a ry wy wo ³a ne wy pa la niem nie u ¿yt ków prze no sz¹ siê nie rzad ko na po blis kie
za bu do wa nia, sta no wi¹c za gro ¿e nie dla lu dzi i zwie rz¹t.

Od po cz¹t ku mar ca 2012 ro ku, na stro nie in ter ne to wej www.straz.gov.pl, op rócz
ogól nej in for ma cji od noœ nie do po ¿a rów traw, ³¹k, nie u ¿yt ków i po zo sta ³o œci roœ lin nych,
za mie sz cza ne s¹ ze sta wie nia do bo we do ty cz¹ ce wy pa la nia traw. Sta ty stki oraz in for -
ma cje o groŸ nych skut kach wy pa la nia traw za mie sz cza j¹ ró w nie¿ na swoich stro nach in -
ter ne to wych ko men dy wo je wó dz kie, po wia to we i miej skie Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej.

Po nad to, lo kal ne je dno stki PSP oraz szko ³y po ¿ar ni cze wy da j¹ ulot ki, bro szu ry, ka -
len da rze, pla ka ty oraz kar ty pocz to we, ob ra zu j¹ ce skut ki de gra da cji œro do wis ka, ja kie
po wo du je wy pa la nie traw. Spe c jal nie z myœ l¹ o naj m³od szych op ra co wy wa ne s¹ ró¿ ne -
go ro dza ju ga d¿e ty (na klej ki, od zna ki, ko lo ro wan ki, pla ny lek cji) oraz or ga ni zo wa ne s¹
kon kur sy, któ rych te ma ty ka do ty czy nie bez pie czeñstw zwi¹ za nych z wy pa la niem traw.

W kon tek œ cie po ru szo nej w wy st¹ pie niu pro ble ma ty ki war to wska zaæ, ¿e w dniu
11 kwiet nia 2012 ro ku na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych zo -
sta³ za mie sz czo ny apel o nie wy pa la nie wy schniê tych traw. Ape le kie ro wa ne s¹ ró w nie¿
do rol ni ków, któ rym po za san kcja mi kar ny mi, gro ¿¹ ró w nie¿ san kcje fi nan so we.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
z up. Sta ni s³aw Ra ko czy
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ber ta Do wha na

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca,
do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

oraz do mi ni stra spra wied li wo œci Ja ros ³a wa Go wi na

Wpro wa dze nie do usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o od pa dach (je dno -
li ty tekst: DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.) prze pi sów, na k³a da j¹ cych
na pro wa dz¹ cych pun kty zbie ra nia od pa dów me ta li, obo wi¹ zek ¿¹ da nia
oka za nia do wo du oso bi ste go lub in ne go do ku men tu stwier dza j¹ ce go to¿ sa -
moœæ pod czas przy jmo wa nia od pa dów me ta li od osób fi zy cz nych nie bê -
d¹ cych przed siê bior ca mi oraz obo wi¹ zek od mo wy przy jê cia od pa dów me ta li
w przy pad ku, gdy prze ka zu j¹ cy od pa dy od ma wia oka za nia do ku men tu to¿ -
sa mo œci, nie wy e li mi no wa ³o przy pad ków de wa sta cji i kra dzie ¿y ele men tów
me ta lo wych z urz¹ dzeñ ko le jo wych, elek tro e ner ge ty cz nych i wodno-kana-
lizacyjnych.

Ka ry, za strze ¿o ne dla pro wa dz¹ cych pun kty sku pu me ta li za przy jê cie
od pa dów bez po twier dze nia to¿ sa mo œci oso by prze ka zu j¹ cej od pa dy lub bez
wy pe³ nie nia for mu la rza przy jê cia od pa dów me ta li lub wy pe³ nie nia for mu la -
rza nie zgo d nie ze sta nem rze czy wi stym, s¹ nie wy star cza j¹ ce do wy e li mi no -
wa nia przy pad ków przy jmo wa nia przez pun kty sku pu z³o mu po cho dz¹ ce go
z kra dzie ¿y.

Pod kreœ le nia wy ma ga to, i¿ kra dzie¿ ele men tów me ta lo wych sta no -
wi¹ cych na przy k³ad frag ment urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych za pe wnie niu bez pie czeñ -
stwa ru chu ko le jo we go po wo du je bez po œre dnie nie bez pie czeñ stwo wy st¹ pie- 
 nia ka ta stro fy w ru chu l¹ do wym. Kra dzie¿ me ta lo wych po kryw za bez pie cza -
j¹ cych stu dzien ki ka na li za cyj ne czy kab li elek try cz nych po wo du je bez po œre d-
nie za gro ¿e nie ¿y cia i zdro wia cz³o wie ka.

W ce lu za po bie ¿e nia kra dzie ¿om ele men tów in fra struk tu ry ko le jo wej,
elek try cz nej czy wodno-kanalizacyjnej, wno szê o pod jê cie ini cja ty wy le gis la -
cyj nej w po da nym ni ¿ej za kre sie.

Po pier wsze, cho dzi o wpro wa dze nie w usta wie o od pa dach zmian po le -
ga j¹ cych na ogra ni cze niu ob ro tu od pa da mi me ta li po przez umo¿ li wie nie prze -
ka zy wa nia od pa dów me ta li do pun ktu zbie ra nia od pa dów wy ³¹ cz nie
przed siê bior com, z wy j¹t kiem me ta lo wych od pa dów opa ko wa nio wych po
pro du k tach ¿y wno œcio wych (pu szek po kon ser wach czy na po jach).

Po dru gie, cho dzi o za o strze nie w usta wie o od pa dach san kcji dla pro wa -
dz¹ cych skup me ta li w przy pad ku stwier dze nia nie le gal no œci po cho dze nia
sku po wa ne go su row ca.

Po trze cie, cho dzi o za kwa li fi ko wa nie w ko dek sie kar nym kra dzie ¿y
urz¹ dzeñ ko le jo wych, elek try cz nych lub wodno-kanalizacyjnych ja ko prze -
stêp stwa prze ciw ko bez pie czeñ stwu trans por tu l¹ do we go oraz prze stêp stwa 
za gra ¿a j¹ ce go zdro wiu i ¿y ciu cz³o wie ka, co umo¿ li wi san kcjo no wa nie tych
czy nów zna cz nie ostrzej szy mi ka ra mi od kar za wy kro cze nie, ja ko któ re obe c-
 nie kwa li fi ku je siê wiê k szoœæ przy pad ków kra dzie ¿y z³o mu.

Do b ro i bez pie czeñ stwo oby wa te li wy ma ga pod jê cia ini cja ty wy wpro wa -
dze nia zmian prze pi sów w po da nym wcze œ niej za kre sie, zmian zmie rza -
j¹ cych do zwiê k sze nia bez pie czeñ stwa trans por tu l¹ do we go.

Z po wa ¿a niem
Ro b ert Do whan
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Stanowisko
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ

War sza wa, 6 kwiet nia 2012 r.

Pan
Mar cin Ko ro lec
Mi n i s ter Œro do wis ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W za ³¹ cze niu prze ka zu jê, we d³ug w³a œci wo œci, oœ wiad cze nie se na to ra Ro b er ta

Do wha na w spra wie usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o od pa dach (je dno li ty tekst:
Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.) prze pi sów, na k³a da j¹ cych na pro wa dz¹ cych
pun kty zbie ra nia od pa dów me ta li, obo wi¹ zek ¿¹ da nia oka za nia do wo du oso bi ste go lub 
in ne go do ku men tu stwier dza j¹ ce go to¿ sa moœæ pod czas przy jmo wa nia od pa dów me ta li
od osób fi zy cz nych nie bê d¹ cych przed siê bior ca mi oraz obo wi¹ zek od mo wy przy jê cia
od pa dów me ta li w przy pad ku, gdy prze ka zu j¹ cy od pa dy od ma wia oka za nia do ku men -
tu to¿ sa mo œci, nie wy e li mi no wa no przy pad ków de wa sta cji i kra dzie ¿y ele men tów me -
ta lo wych z urz¹ dzeñ ko le jo wych, elek tro e ner ge ty cz nych i wodno-kanalizacyjnych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ
MI NI STRA ŒRO DO WIS KA

War sza wa, 27 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. (znak: BPS-043-08-276/12), do -

ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Ro ber ta Do wha na w spra wie wpro wa -
dze nia zmian do usta wy z dnia 27 kwiet nia 2011 r. o od pa dach, któ re od no sz¹ siê do
go spo da ro wa nia od pa da mi me ta li, up rzej mie in for mu jê.

Od no sz¹c siê do po stu lo wa ne go przez Pa na Se na to ra ogra ni cze nia ob ro tu od pa da -
mi me ta li po przez unie mo¿ li wie nie prze ka zy wa nia od pa dów me ta li do pun ktu zbie ra -
nia od pa dów me ta li przez pod mio ty wy ³¹ cz nie in ne ni¿ przed siê bior cy, prag nê zwró ciæ
uwa gê, ¿e po za od pa da mi opa ko wa nio wy mi w go spo dar stwach do mo wych, jak ró w nie¿ 
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w je dno stkach or ga ni za cyj nych nie bê d¹ cych przed siê bior ca mi po wsta j¹ tak ¿e in ne od -
pa dy me ta lo we, któ rych po sia dacz jest obo wi¹ za ny siê po zbyæ zgo d nie z pra wem. Przy -
k³a do wo mo g¹ to byæ miê dzy in ny mi sta ry ro wer, ³y¿ wy, re ga³ czy sto lik.

Za tem po przez wpro wa d ze nie wy mien ionej re gu l a cji do usta wy o od pa d ach zo -
sta ³a by ogra n i cz o na mo¿ li woœæ od da n ia ww. od pa d ów me ta li przez go spo d ar st wa
do mo we.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym na le ¿y stwier dziæ, ¿e usta wa o od pa dach ma s³u ¿yæ za pe w- 
nie niu pra wid ³o we go po stê po wa nia z od pa da mi, a w szcze gól no œci prze ka za nia ich
up ra wnio nym pod mio tom do za go spo da ro wa nia zgo d ne go z hie rar chi¹ po stê po wa nia
z od pa da mi. Na to miast kra dzie¿ i pa ser stwo po win no byæ z ca ³¹ su ro wo œci¹ ka ra ne na
pod sta wie prze pi sów pra wa kar ne go.

W przy pad ku nie le gal ne go po cho dze nia od pa dów przy jmo wa nych przez punkt sku -
pu z³o mu na le ¿y sto so waæ san kcje z usta wy z dnia 6 czer wca 1997 – Ko deks Ka rny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.) za pa ser stwo. W po wy ¿ szym przy pad ku do roz wa -
¿e nia po zo sta je kwe stia orze ka nia o za ka zie pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej
w za kre sie zbie ra nia od pa dów.

Bio r¹c pod uwa gê uci¹¿ li woœæ i nie sku te cz noœæ do tych cza so wych roz wi¹ zañ
zwi¹ za nych z prze ka zy wa niem od pa dów me ta li przez oso by fi zy cz ne i ich nik ³¹ sku -
tecz noœæ dla zwal cza nia kra dzie ¿y tych od pa dów oraz brak zwi¹z ku z ce la mi ochro ny
œro do wis ka, w pro jek cie no wej usta wy o od pa dach (wdra ¿a j¹ cej dy rek ty wê
2008/98/WE) przy jê to re zyg na cjê ze szcze gól nych prze pi sów do ty cz¹ cych prze ka zy -
wa nia od pa dów me ta li.

Nie ule ga je dnak w¹t pli wo œci, ¿e na le ¿y zde cy do wa nie wzmoc niæ nad zór In spek cji
Ochro ny Œro do wis ka nad pra wid ³o wym po stê po wa niem z od pa da mi z³o mu, na co ju¿
dzi siaj po zwa la j¹ prze pi sy z za kre su ochro ny œro do wis ka i go spo dar ki od pa da mi.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak

Od po wiedŸ
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI

War sza wa, 17 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ro ber ta Do wha na, z³o ¿o ne pod czas

8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., prze ka za ne przy piœ mie Pa ni Mar -
sza ³ek z dnia 4 kwiet nia 2012 r. nr BPS-043-08-278/12, up rzej mie przed sta wiam, co
na stê pu je.

Pod nie sio ny przez pa na se na to ra Ro ber ta Do wha na pro b lem wy ni ka j¹ cy z fak tu, ¿e 
czy ny po le ga j¹ ce na kra dzie ¿y in fra struk tu ry ko le jo wej, elek try cz nej czy wodno-kana-
lizacyjnej by ³y œci ga ne ja ko wy kro cze nia, zo sta³ do strze ¿o ny przez Mi ni stra Spra wied li -
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wo œci i spot ka³ siê ju¿ z re ak cj¹. Z ini cja ty wy Mi ni stra Spra wied li wo œci wpro wa dzo no
mia no wi cie do Ko dek su kar ne go prze pis art. 254a w brzmie niu:

„Art. 254a. Kto za bie ra, ni sz czy, u sz ka dza lub czy ni nie zdat nym do u¿yt ku el e ment
wcho dz¹ cy w sk³ad sie ci wo do ci¹ go wej, ka na li za cyj nej, ciep ³o wni czej, elek tro e ner ge ty -
cz nej, ga zo wej, te le ko mu ni ka cyj nej al bo li nii ko le jo wej, tram wa jo wej, tro lej bu so wej lub
li nii me tra, po wo du j¹c przez to za k³ó ce nie dzia ³a nia ca ³o œci lub czê œci sie ci al bo li nii,

pod le ga ka rze po zba wie nia wol no œci od 6 mie siê cy do lat 8”.
Prze pis ten zo sta³ do da ny z dniem 12 li s to pa da 2011 r. przez usta wê z dnia 31 sier p-

nia 2011 r. o zmia nie usta wy o bez pie czeñ stwie im prez ma so wych oraz nie któ rych in -
nych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280). Mo¿ na za tem uz naæ, ¿e po stu lat zg³o szo ny przez 
pa na se na to ra Ro ber ta Do wha na w za kre sie w³a œci wo œci Mi ni stra Spra wied li wo œci zo -
sta³ ju¿ zrea li zo wa ny.

Z wy ra za mi po wa ¿a nia

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Mi cha³ Kró li kow ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ber ta Do wha na

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Zwra cam siê z ape lem o zmia nê tre œci usta wy z 15 kwiet nia 2011 r.
o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ ra bez po œre dnio ude rza w ho spi cja, w fun kcjo no -
wa nie pla có wek, pro wa dzo nych przez fun da cje, sto wa rzy sze nia b¹dŸ ko -
œciel ne oso by pra w ne.

Usta wa jest nie ko rzy stna dla pla có wek po sia da j¹ cych sta tus or ga ni za cji
po ¿yt ku pub li cz ne go, po nie wa¿ po wpro wa dze niu jej prze pi sów pla ców ki te
nie bê d¹ mog ³y otrzy my waæ je d ne go pro cen ta po dat ku. Ho spi cja czê sto ko -
rzy sta j¹ z po mo cy wo lon ta riu szy, tym cza sem usta wa wpro wa dza zmia nê,
któ ra bê dzie blo ko waæ ho spi cjom do stêp do tych osób. Wy mie nio na usta wa
za bra nia ró w nie¿ pla ców kom pro wa dz¹ cym dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ przy j-
mo wa nia da ro wizn bez opo dat ko wa nia. Czê sto pla ców ki te go ty pu utrzy mu -
j¹ siê tyl ko i wy ³¹ cz nie dziê ki wspar ciu fi nan so we mu lu dzi do brej wo li. Bez
je d ne go pro cen ta po dat ku, któ ry do t¹d móg³ byæ prze ka zy wa ny na ich kon to,
pla ców ki te bê d¹ po zba wio ne mo¿ li wo œci pro wa dze nia dal szej dzia ³al no œci,
a tym sa mym ich pa cjen ci nie otrzy ma j¹ po mo cy w wal ce z ciê¿ k¹ cho ro b¹.

Do tej po ry w pol skim usta wo daw stwie dzia ³al noœæ le cz ni cza i opie kuñ -
cza nie by ³a kwa li fi ko wa na ja ko dzia ³al noœæ go spo dar cza. Uwa ¿am, i¿ obe j-
mo wa nie te go ty pu dzia ³al no œci pra wem, któ re obo wi¹ zu je wo bec pla có wek
przy no sz¹ cych mi lio no we zy s ki, to wiel ki b³¹d. Pañ stwo nie po win no od no siæ
ko rzy œci ma te rial nych z dzia ³al no œci cha ry ta ty wnej. Nie po ro zu mie niem jest
po bie ra nie po dat ku od pie niê dzy prze zna czo nych na tê sfe rê.

Dla te go ape lu jê o to, by nie blo ko waæ te go ty pu dzia ³añ po przez wpro wa -
dze nie ogra ni czeñ oraz do dat ko wych op ³at ze stro ny pañ stwa. Rz¹d po wi -
nien po ma gaæ ho spi cjom i pro mo waæ ich dzia ³al noœæ, a nie po wo do waæ ich
po wol ne wy mie ra nie.

Ro b ert Do whan

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Ro ber ta Do wha na – Se na to ra RP, prze ka za ne

przy piœ mie znak BPS/043-08-279/12, do ty cz¹ ce pro wa dze nia dzia ³al no œci le cz ni czej
przez or ga ni za cje po za rz¹ do we i ko œciel ne oso by pra w ne up rzej mie pro szê o przy jê cie
po ni¿ sze go sta no wis ka.

Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 
z póŸn. zm.) sta no wi, i¿ dzia ³al noœæ le cz ni cza jest dzia ³al no œci¹ re gu lo wa n¹ w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wy ni ka st¹d, ¿e dzia ³al noœæ le cz ni cza jest co
do za sa dy dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹ w ro zu mie niu usta wy o swo bo dzie dzia ³al no œci
go spo dar czej.

Uz na nie dzia ³al no œci le cz ni czej wy ko ny wa nej przez or ga ni za cje po za rz¹ do we,
a tak ¿e przez oso by pra w ne i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta wie prze pi -
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sów o sto sun ku Pañ stwa do Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej, o sto -
sun ku Pañ stwa do in nych ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cjach
wol no œci su mie nia i wy zna nia, za dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ bu dzi nie po kój wie lu z tych
pod mio tów, któ re wy stê pu j¹ w tej spra wie do Mi ni stra Zdro wia, tak ¿e za po œre dni c-
twem Ra dy Dzia ³al no œci Po ¿yt ku Pub li cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ma j¹c na uwa dze oba wy i w¹t pli wo œci, ja kie po ja wi ³y siê
w oma wia nym za kre sie po we jœciu w ¿y cie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, up rzej mie
in for mu jê, i¿ pod jê te zo sta ³y pra ce nad jej no we li za cj¹. Op ra co wa ny zo sta³ pro jekt za ³o -
¿eñ do usta wy o zmia nie usta wy o dzia ³al no œci le cz ni czej, któ ry by³ przed mio tem prac
Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów w dniu 15 mar ca i 13 kwiet nia br. i zo sta³ przy jê ty i re ko -
men do wa ny Ra dzie Mi ni strów.

Je dno czeœ nie chcia³ bym po in for mo waæ, i¿ usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r.
o dzia ³al no œci le cz ni czej w art. 206 wpro wa dzi ³a 12-miesiêczny okres do sto so waw czy
na pe³ ne do sto so wa nie siê do no wych prze pi sów, któ ry up ³y wa z dniem 1 lip ca 2012 r.
Oz na cza to, i¿ obe c nie nie ma prze szkód pra w nych dla fun kcjo no wa nia or ga ni za cji po -
¿yt ku pub li cz ne go, w tym dla otrzy my wa nia przez nie 1% po dat ku do cho do we go od
osób fi zy cz nych. W tym okre sie mo¿ li we jest bez ko li zyj ne wpro wa dze nie zmian wy ni ka -
j¹ cych ze sto so wa nia usta wy.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Ha ber
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Gó rec kie go

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu Sto wa rzy sze nia In i cja tyw Oby wa tel skich w Bar cze wie pro szê

o po no w ne roz pa trze nie wnios ku nr 18138/11 do ty cz¹ ce go or ga ni za cji Miê -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki Chó ral nej im. Fe lik sa No wo wiej skie go
w Bar cze wie, z³o ¿o ne go w ot war tym kon kur sie ofert w pro gra mie „Wy da rze -
nia ar ty sty cz ne”, prio ry tet „Mu zy ka”. Wspo mnia ne sto wa rzy sze nie po mi mo
uzy s ka nia 75,80 pun któw nie otrzy ma ³o do fi nan so wa nia – ta ne ga ty wna de -
cyz ja za pe wne spo wo du je za nie cha nie or ga ni za cji im pre zy.

Miê dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Chó ral nej im. Fe lik sa No wo wiej skie go 
w Bar cze wie od by wa siê ju¿ od dzie siê ciu lat i cie szy siê bar dzo du ¿ym za in -
te re so wa niem. Prag nê nad mie niæ, i¿ w wo je wó dz twie warmiñsko-mazurskim 
nie ma wie lu te go ty pu wy da rzeñ, szcze gól nie w tak ma ³ej miej sco wo œci, ja k¹ 
jest Bar cze wo. Fe sti wal jest dla mie sz kañ ców oraz przy jez dnych okaz j¹ do
ob co wa nia z kul tu r¹ wy so k¹, po przez or ga ni za cjê fe sti wa lu sto wa rzy sze nie
sta ra siê te¿ przy bli ¿yæ szer sze mu gro nu po staæ i twór czoœæ wy bit ne go kom -
po zy to ra, ja kim jest uro dzo ny w Bar cze wie Fe liks No wo wiej ski.

W ra mach fe sti wa lu w ma lut kich oko li cz nych wsiach od by wa j¹ siê ple ne -
ro we kon cer ty to wa rzy sz¹ ce, któ re bar dzo czê sto sta no wi¹ dla mie sz kañ ców
pier wsz¹ okaz jê do po zna nia pra w dzi wej sztu ki. Na fe sti wal od lat przy je¿ -
d¿a j¹ ar ty œci z Ro sji, Bia ³o ru si, Lit wy, £ot wy, Nie miec, Wê gier, a na wet Sin -
ga pu ru.

War mia i Ma zu ry s¹ re gio nem bie dnym, za nie dby wa nym w wie lu aspek -
tach. Wie le wy da rzeñ kul tu ral nych bez wspar cia mi ni ster stwa nie bê dzie
mog ³o siê tam od byæ, dla te go ma j¹c na dzie jê na przy chyl noœæ, pro szê Pa na
Mi ni stra o po no w ne roz pa trze nie wnios ku Sto wa rzy sze nia In i cja tyw Oby wa -
tel skich w Bar cze wie.

Z po wa ¿a niem
Ry szard Gó rec ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 13 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Ry szar da Gó rec kie go, Se na to ra Rze czy po spo li tej

Pol skiej, z³o ¿o nym pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca br. (sygn.:
BPS-043-08-280/12), do ty cz¹ cym do ta cji dla Miê dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki
Chó ral nej im. Fe lik sa No wo wiej skie go w Bar cze wie, up rzej mie pro szê Pa na Mar sza³ ka
o za poz na nie siê z po ni¿ szy mi in for ma cja mi.

W bie ¿¹ cym ro ku po ziom me ry to ry cz ny sk³a da nych wnios ków do Pro gra mów
MKiDN by³ wy j¹t ko wo wy so ki, co zna laz ³o swo je od zwier cied le nie w po zy ty wnych oce -
nach eks per tów ana li zu j¹ cych i oce nia j¹ cych wnios ki. Przed mio to wy wnio sek, po do b -
nie jak po ³o wa ze z³o ¿o nych ogó ³em ap li ka cji, otrzy ma³ pun kta cjê na po zio mie
umo¿ li wia j¹ cym uzy s ka nie do fi nan so wa nia. Bio r¹c je dnak ¿e pod uwa gê ogra ni cze nia
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fi nan so we prio ry te tu „Mu zy ka”, nie zbê d na by ³a de cyz ja o pod nie sie niu mi ni mal ne go
pro gu oce ny pun kto wej i re zyg na cji z do to wa nia du ¿ej li cz by in te re su j¹ cych i war to œcio -
wych pro jek tów, wœród któ rych zna laz³ siê ró w nie¿ wnio sek na re a li za cjê Fe sti wa lu.

Je dno czeœ nie bio r¹c pod uwa gê pro ce du ry roz pa try wa nia wnios ków, up rzej mie in -
for mu jê, ¿e nie ma mo¿ li wo œci po no w ne go roz pa trze nia wnios ku z³o ¿o ne go przez Sto -
wa rzy sze nie.

Ze swo jej stro ny prag nê po dziê ko waæ Pa nu Se na to ro wi za za an ga ¿o wa nie i za in te -
re so wa nie spra wa mi pol skiej kul tu ry oraz wspar cie udzie lo ne Sto wa rzy sze niu In i cja -
tyw Oby wa tel skich w Bar cze wie. Mam ró w nie¿ na dzie jê, ¿e w przy sz³o œci Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go dys po no waæ bê dzie wiê k szy mi œrod ka mi na do ta cje
ce lo we dla pro jek tów ar ty sty cz nych, co po zwo li przy zna waæ wy ¿ sze kwo ty do ta cji oraz
uni kaæ trud nych de cyz ji do ty cz¹ cych wy ³¹ cza nia z do fi nan so wa nia war to œcio wych me -
ry to ry cz nie pro jek tów.

Chcia³ bym ró w nie¿ za pe wniæ Pa na Se na to ra Gó rec kie go, ¿e wszy s t kie wnios ki
sk³a da ne do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go roz pa try wa ne s¹ wnik li -
wie i z za cho wa niem wszy s t kich wy ma ga nych pro ce dur.

Mam na dzie jê, ¿e przed sta wio ne po wy ¿ ej wy jaœ nie nia zo sta n¹ uz na ne przez Pa na
Se na to ra Ry szar da Gó rec kie go za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Bog dan Zdro jew ski
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Oœ wiad cze nie se na to rów Ry szar da Gó rec kie go,
Sta ni s³a wa Iwa na oraz Bea ty Go siew skiej

skie ro wa ne do pre ze sa Za rz¹ du Spó ³ki Te le wiz ja Pol ska SA Ju liu sza Brau na

W sty cz niu 2005 r. po wsta ³y czte ry no we od dzia ³y te re no we Te le wiz ji
Pol skiej – w Kiel cach, Opo lu, Ol szty nie i Go rzo wie Wiel ko pol skim. Od po cz¹t -
ku od dzia ³y te pra co wa ³y w skraj nie trud nych wa run kach lo ka lo wych, w bu -
dyn kach lub po mie sz cze niach dzier ¿a wio nych. Je dy nie w Opo lu uda ³o siê
wy ku piæ bu dy nek spó ³ki Ago ra SA, w³a œci cie la „Ga ze ty Wy bor czej”, któ ry zo -
sta³ za a dap to wa ny i z po wo dze niem s³u ¿y tam tej sze mu od dzia ³o wi Te le wiz ji
Pol skiej SA, w po zo sta ³ych od dzia ³ach wa run ki pra cy s¹ skraj nie trud ne.
Z cza sem te wa run ki za czy na j¹ za gra ¿aæ ci¹g ³o œci re a li za cji pro gra mów skie -
ro wa nych do lo kal nych spo ³e cz no œci.

Naj trud niej sza sy tua cja jest w Kiel cach, gdzie ko nie cz ne jest wzno wie nie,
wrêcz na tych miast, pro ce su in we sty cyj ne go, po nie wa¿ w paŸ dzier ni ku 2012 r.
up ³y nie ter min wa¿ no œci po zwo le nia na bu do wê. Nie pod jê cie w ci¹ gu mie si¹ ca
de cyz ji w spra wie wzno wie nia bu do wy oœ rod ka spo wo du je za gro ¿e nie kon ty -
nua cji pro ce su in we sty cyj ne go ze wzglê du na prze da wnie nie po zwo le nia na bu -
do wê. Od dzia³ TVP SA w Kiel cach pra cu je w tej chwi li w po mie sz cze niach
wy na jê tych od Kie lec kie go Cen trum Kul tu ry. W ma ju up ³y wa ter min wy po wie -
dze nia umo wy naj mu i od dzia³ mu si pil nie szu kaæ tym cza so wej no wej sie dzi by.

Od dzia³ TVP SA w Go rzo wie Wiel ko pol skim pra cu je w po mie sz cze niach
dzier ¿a wio nych, któ rych d³u go ter mi no wa dzier ¿a wa jest nie o p³a cal na. Po nad to
nie spe³ nia j¹ one od po wie d nich wa run ków te chno lo gi cz nych do pra cy stu dia
i emi sji pro gra mów, oraz administracyjno-organizacyjnych – do pro wa dze nia
pe³ nej dzia ³al no œci od dzia ³u. Od dzia³ w Go rzo wie Wiel ko pol skim jest przy k³a -
dem je dno stki ty po wo in for ma cyj nej. Pro du ku je pro gra my pub li cy sty cz ne, kul tu -
ral ne i in for ma cyj ne na an te nê w³a s n¹ i ogól no pol sk¹. Stu dio jest wy j¹t ko wo
nis kie (2,5 m), a w po mie sz cze niach z apa ra tu r¹ nie da siê za pe wniæ od po wie d -
nich wa run ków kli ma ty cz nych dla sprzê tu. Po do b nie jak w Kiel cach w la tach
po prze d nich, na by to dzia³ kê od mia sta Go rzów Wiel ko pol ski, up rz¹t niê to i ogro -
dzo no te ren, uzy s ka no pro me sy za si la nia i wodno-kanalizacyjne, przy go to wa no 
wszel k¹ nie zbê d n¹ do ku men ta cjê geo de zyj n¹ i geo lo gi cz n¹. Za nie cha nie in we -
sty cji oz na cza brak mo¿ li wo œci pra cy w po mie sz cze niach spe³ nia j¹ cych pod sta -
wo we wy mo gi te chno lo gi cz ne. Od dzia³ bê dzie wte dy w dal szym ci¹ gu pra co wa³
w wa run kach pro wi zo ry cz nych, któ rych utrzy my wa nie przez d³u¿ szy okres jest
nie u za sa dnio ne eko no mi cz nie. Po nad to do tych czas po nie sio ne ko sz ty in we sty -
cji bê d¹ nie e fek ty wne, a TVP mo ¿e byæ wez wa na (za pis w ak cie no ta rial nym) do
zwro tu udzie lo ne go przez mia sto Go rzów Wiel ko pol ski ra ba tu (w wy so ko œci oko -
³o 660 000 z³, po wiê k szo ne go o wa lo ry za cjê).

Od dzia³ TVP SA w Ol szty nie mie œci siê w by ³ym bu dyn ku re dak cyj nym
na dzia³ ce dzier ¿a wio nej (dzier ¿a wa na trzy dzie œci lat) od Pol skie go Ra dia
w Ol szty nie. Ko sz ty dzier ¿a wy s¹ wy so kie, po do b nie jak w Go rzo wie z pun k-
tu wi dze nia eko no mi cz ne go te ko sz ty s¹ nie u za sa dnio ne i mog ³y by byæ zna cz -
nie ob ni ¿o ne, gdy by do sz³o do bu do wy no wej sie dzi by TVP Ol sztyn. Od dzia³
w Ol szty nie ró w nie¿ na by³ od sa mo rz¹ du mia sta dzia³ kê, o po wie rzchni
0,39 ha, na po trze by bu do wy no wej sie dzi by; te ren zo sta³ ogro dzo ny i cze ka
na in we sty cjê. Wa run ki pra cy w obe c nym bu dyn ku o po wie rzchni 264 m2 s¹
skraj nie trud ne. Sie dzi ba od dzia ³u nie za pe wnia mo¿ li wo œci re a li zo wa nia
w go dzi wych wa run kach pod sta wo wych fun kcji in for ma cyj nych od dzia ³ów,
o pub li cy sty ce i wiê k szych for mach dzien ni kar skich nie wspo - mi na j¹c.
W od dzia le nie ma za bez pie cze nia ener ge ty cz ne go, a czê ste awa rie sie ci w tej 
czê œci mia sta po wo du j¹ prze rwy w na da wa niu pro gra mu.

Z uwa gi na po wy ¿ sze zwra ca my siê do Pa na Pre ze sa z pro œb¹ o przy -
spie sze nie prac zwi¹ za nych z bu do w¹ sie dzib w trzech no wych od dzia ³ach
Te le wiz ji Pol skiej SA: w Kiel cach, Go rzo wie Wiel ko pol skim i Ol szty nie.

Ry szard Gó rec ki
Sta ni s³aw Iwan
Bea ta Go siew ska
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Od po wiedŸ
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP

War sza wa, 27 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia br. o sygn. BPS/043-08-281/12 dot.

oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ry szar da Gó rec kie go wspól nie z in ny mi se na -
to ra mi pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., prze ka zu jê w za -
³¹ cze niu wy jaœ nie nia Pa na S³a wo mi ra Sty pu³ kow skie go Pe³ no moc ni ka Za rz¹ du
ds. Za rz¹ dza nia Nie ru cho mo œcia mi.

Z po wa ¿a niem

TE LE WIZ JA POL SKA SA
Biu ro Za rz¹ du
i Spraw Kor po ra cyj nych
DY REK TOR
El ¿bie ta Po nik ³o

Stanowisko
PE£NOMOCNIKA ZARZ¥DU
ds. ZARZ¥DZANIA NIERUCHOMOŒCIAMI TVP

War sza wa, 26 kwiet nia 2012 r.

Pani El ¿bie ta Po nik ³o
Dy rek tor
Biu ra Za rz¹ du
i Spraw Kor po ra cyj nych

Sza no wna Pa ni Dy rek tor,
w na wi¹ za niu do Pis ma Pa ni Wi ce mar sza ³ek Ma rii Pañczyk-Pozdziej z dnia 4 kwiet -

nia 2012 r. (BPS/043-08-281/12) w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra
Ry szar da Gó rec kie go, wspól nie z in ny mi se na to ra mi pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP 
w dniu 29 mar ca 2012 r., do ty cz¹ ce go sy tua cji lo ka lo wej Od dzia ³ów Te re no wych TVP SA
w Kiel cach, Ol szty nie i w Go rzo wie Wlkp., prze sy ³am sta no wis ko Te le wiz ji Pol skiej SA
w przed mio to wym za kre sie.

Opi sa na w Oœ wiad cze niu Se na to rów RP sy tua cja lo ka lo wa do ty cz¹ ca po wsta ³ych
w sty cz niu 2005 ro ku Od dzia ³ów Te re no wych TVP SA w Kiel cach, Ol szty nie i w Go rzo -
wie Wlkp. jest Za rz¹ do wi Spó ³ki do sko na le zna na i na bie ¿¹ co mo ni to ro wa na. Tak jak
wy ni ka z tre œci sa me go Oœ wiad cze nia, w la tach ubieg ³ych po de jmo wa nych by ³o przez
Spó ³kê sze reg dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê sy tua cji lo ka lo wej tych od dzia ³ów. Do 
dzia ³añ ta kich mo ¿e my za li czyæ miê dzy in ny mi za kup od wy ¿ ej wy mie nio nych miast
dzia ³ek z prze zna cze niem na bu do wê no wych sie dzib od dzia ³ów (dziê ki ¿y czli wo œci
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w³adz sa mo rz¹ do wych za kup ten re a li zo wa ny by³ ze zna cz¹ cy mi bo ni fi ka ta mi), upo -
rz¹d ko wa nie i ogro dze nie te re nów tych dzia ³ek, spo rz¹ dze nie pro jek tu kom pak to wej –
este ty cz nej sie dzi by od dzia ³u (do wy ko rzy sta nia w przy pad ku in we sty cji w Kiel cach
i w Go rzo wie Wlkp.), uzy s ka nie w przy pad ku Od dzia ³u Te re no we go TVP SA w Kiel cach
po zwo le nia na bu do wê. Z uwa gi je dnak na bar dzo trud n¹ sy tua cjê eko no mi cz n¹
TVP SA, w du ¿ej mie rze spo wo do wa n¹ czyn ni ka mi ze wnê trz ny mi dzia ³a nia te mu sia ³y
byæ cza so wo wstrzy ma ne. Aby zob ra zo waæ ska lê tych trud no œci na le ¿y przy to czyæ np.
da ne na te mat przy cho dów abo na men to wych, któ re je sz cze w 2007 r. wy no si ³y
526 mln z³ a w 2011 r. ju¿ tyl ko 205 mln z³. Osta t nie la ta i naj bli¿ sza przy sz³oœæ (przy -
naj mniej do kwiet nia 2014 r.) to ró w nie¿ bar dzo du ¿e wy dat ki Te le wiz ji Pol skiej SA
zwi¹ za ne z prze cho dze niem z na da wa nia ana lo go we go na cy f ro we (do dat ko we ko sz ty
wy ni ka j¹ ce z tzw. si mul ca stu to oko ³o 76 mln z³) nie wspo mi na j¹c o wy dat kach zwi¹ za -
nych z EU RO 2012. Bu do wa no wej sie dzi by dla ka ¿ de go z tych od dzia ³ów to wy da tek
rzê du 14 –15 mln z³ (wraz z wy po sa ¿e niem te chno lo gi cz nym). Ta kich œrod ków, na dzi -
siaj, na re a li za cjê tych in we sty cji Te le wiz ja Pol ska SA nie ma, co nie oz na cza, ¿e TVP SA 
z tych in we sty cji re zyg nu je. W ce lu mi ni ma li za cji za gro ¿eñ zwi¹ za nych z fun kcjo no wa -
niem od dzia ³ów w obe c nych sie dzi bach po de jmo wa ne s¹ na bie ¿¹ co li cz ne dzia ³a nia –
np. w przy pad ku Od dzia ³u Te re no we go TVP SA w Kiel cach roz mo wy z Pre zy den tem
Mia sta o prze d³u ¿e niu okre su po zo sta wa nia w Kie lec kim Cen trum Kul tu ry i uzy s ka niu 
do dat ko wych po mie sz czeñ zwol nio nych po Fil har mo nii.

Ma j¹c na wzglê dzie przede wszy s t kim do b ro Te le wiz ji Pol skiej, prag nie my za pe w-
niæ, ¿e o ile sy tua cja eko no mi cz na Spó ³ki uleg nie wi do cz nej po pra wie roz po czê te
w prze sz³o œci in we sty cje zwi¹ za ne z bu do w¹ sie dzib dla Od dzia ³ów Te re no wych TVP SA 
w Kiel cach, Ol szty nie i w Go rzo wie Wlkp. bê d¹ nie zw³o cz nie wzno wio ne.

Z po wa ¿a niem

S³a wo mir Sty pu³ kow ski
PE£ NO MOC NIK ZA RZ¥ DU
ds. Za rz¹ dza nia Nie ru cho mo œcia mi
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Dy rek cja Do mu Po mo cy Spo ³e cz nej dla Dzie ci i M³o dzie ¿y Nie pe³ no spra w- 

nej In te lek tual nie w £o pien nie przed sta wi ³a mi pro ble my zwi¹ za ne z fun kcjo -
no wa niem wiê k szo œci do mów po mo cy spo ³e cz nej w na szym kra ju. Pla ców ki
te chcia ³y by mieæ pe w noœæ sta bil no œci œrod ków fi nan so wych, a nie jest to
mo¿ li we, gdy¿ ni gdy nie s¹ w sta nie prze wi dzieæ œre dnie go ko sz tu utrzy ma -
nia je d ne go mie sz kañ ca do mu w wo je wó dz twie. Mo ¿e siê to wi¹ zaæ z ob ni ¿e -
niem po zio mu do ta cji.

W do mu po mo cy spo ³e cz nej w Mie le szy nie prze by wa j¹ dzie ci, któ re umie -
sz czo ne s¹ za ró wno na tzw. sta rych za sa dach, czy li do ro ku 2004, jak i na
no wych za sa dach, czy li po ro ku 2004. Za oso by umie sz czo ne na no wych za -
sa dach koszt po by tu po kry wa mie sz ka niec lub ro dzi na oraz (zgo d nie z art. 61 
pkt 2b usta wy o po mo cy spo ³e cz nej) gmi na, któ ra po kry wa ró¿ ni cê miê dzy
œre dnim ko sz tem utrzy ma nia w do mu a op ³a ta mi wno szo ny mi przez mie sz -
kañ ca lub ro dzi nê. Tak wiêc za oso by na no wych za sa dach dom po mo cy
otrzy mu je wy li czo ny przez sie bie œre dni koszt utrzy ma nia.

Na to miast do ta cja prze ka zy wa na przez wo je wo dê na po kry cie ko sz tów
utrzy ma nia pod o pie cz ne go na sta rych za sa dach jest ni¿ sza ni¿ koszt utrzy -
ma nia w ta kim do mu.

Jest to co pra w da zgo d ne z art. 87 pkt 6 usta wy o do cho dach je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, je dnak dy rek cja DPS w £o pien nie uwa ¿a, ¿e za pis 
ten jest wy so ce nie spra wied li wy, po wi nien byæ zmie nio ny i brzmieæ „do wy li -
cze nia do ta cji przy jmu je siê œre dni koszt utrzy ma nia w do mu po mo cy spo -
³e cz nej”.

Zdzi wie nie bu dzi fakt, ¿e gmi ny mo g¹ op ³a caæ koszt po by tu mie sz kañ ca
w pe³ nej wy so ko œci, a wo je wo da prze ka zu je do ta cjê nie wy ¿ sz¹ ni¿ œre dnia
mie siê cz na kwo ta do ta cji wy li czo na dla wo je wó dz twa.

Nie je dno krot nie DPS w £o pien nie zwra ca³ siê do wo je wo dy z pro œb¹
o zwiê k sze nie do ta cji, bo zgo d nie z art. 155 pkt 2 usta wy o po mo cy spo ³e cz -
nej, wo je wo da móg³ by j¹ zwiê k szyæ o 20%. Nie ste ty, od po wiedŸ za wsze by ³a
od mo wna.

W ro ku bie ¿¹ cym kwo ta do ta cji zo sta ³a ob ni ¿o na w sto sun ku do kwo ty
z ro ku po prze d nie go o 96 017,80 z³. Po nie wa¿ nie ma mo¿ li wo œci zdo by cia tej -
¿e kwo ty, jej brak od bi je siê na ja ko œci ¿y cia scho ro wa nych, nie pe³ no spra w-
nych dzie ci.

Nie hu ma ni tar ne i nie e ty cz ne by ³o by prze cie¿ prze nie sie nie wszy s t kich
pod o pie cz nych umie sz czo nych w do mu po mo cy na sta rych za sa dach do in nej 
pla ców ki, a przy jmo wa nie mie sz kañ ców tyl ko na no wych za sa dach.

Zwra cam siê za tem do Pa na Mi ni stra o po chy le nie siê nad przed sta wio -
nym pro ble mem i pod jê cie jak naj szyb ciej dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê
fun kcjo no wa nia do mów po mo cy spo ³e cz nej.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski
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Od po wiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 25 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 4 kwiet nia br. (znak: BPS/043-08-282/12) w spra -

wie oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go z³o ¿o ne go pod czas 8. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., w spra wie pro ble mów zwi¹ za nych
z fun kcjo no wa niem do mów po mo cy spo ³e cz nej, wy jaœ niam, co na stê pu je.

Pro wa dze nie do mów po mo cy spo ³e cz nej o za siê gu po nad gmin nym jest za da niem
w³a s nym po wia tu, do to wa nym z bu d¿e tu pañ stwa. Do ta cja prze ka zy wa na jest na pod -
sta wie art. 87 usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go dla po wia tów,
któ re pro wa dz¹ lub zle ca j¹ pro wa dze nie do mów po mo cy spo ³e cz nej, w któ rych prze by -
wa j¹ mie sz kañ cy przy jê ci przed dniem 1 sty cz nia 2004 r., a tak ¿e ze skie ro wa nia mi wy -
da ny mi przed tym dniem. Mie siê cz na kwo ta do ta cji dla po wia tu usta la na jest ja ko
ilo czyn li cz by ww. mie sz kañ ców do mów w po wie cie i œre dnie go mie siê cz ne go ko sz tu
utrzy ma nia w do mu, po mniej szo ne mu o do cho dy uzy s ki wa ne z od p³at no œci za po byt
mie sz kañ ca w do mu. Przy czym do ta cja na 1 mie sz kañ ca mie siê cz nie nie mo ¿e byæ wy ¿ -
sza ni¿ œre dnia mie siê cz na do ta cja na 1 mie sz kañ ca wy li czo na dla wo je wó dz twa. O ile
kwo ta do ta cji nie po kry wa pe³ ne go ko sz tu utrzy ma nia do mu po mo cy spo ³e cz nej, nie -
zbê d ne œrod ki na ten cel po wi nien prze ka zaæ, ze œrod ków w³a s nych Sta ro sta (pro wa -
dze nie dps jest za da niem w³a s nym po wia tu).

W ro ku 2008 Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej przy go to wa ³o pro jekt usta wy
zmie nia j¹ cej usta wê o po mo cy spo ³e cz nej, a tak ¿e nie któ re in ne usta wy, w tym usta wê
o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w czê œci do ty cz¹ cej art. 87. Za pro po -
no wa ne zmia ny po zwo li ³y by na pod wy¿ sze nie do ta cji dla do mów po mo cy spo ³e cz nej do
wy so ko œci œre dnie go ko sz tu utrzy ma nia. Nie ste ty z uwa gi na skut ki fi nan so we tej
zmia ny Mi ni ster stwo Fi nan sów nie wy ra zi ³o zgo dy na ta kie dzia ³a nie.

Do ta cje dla do mów po mo cy spo ³e cz nej pla no wa ne s¹ w bu d¿e tach wo je wo dów. Mi -
n i s ter Fi nan sów okreœ la li mit œrod ków dla ka ¿ de go wo je wó dz twa, zaœ wo je wo da w ra -
mach po sia da ne go li mi tu pla nu je œrod ki na po szcze gól ne za da nia, w tym na do ta cje
dla do mów po mo cy spo ³e cz nej. Œre dni¹ mie siê cz n¹ kwo tê do ta cji na 1 mie sz kañ ca
w wo je wó dz twie sta no wi usta la na w bu d¿e cie wo je wo dy mie siê cz na kwo ta do ta cji prze -
zna czo na na dzia ³al noœæ do mów po dzie lo na przez li cz bê mie sz kañ ców w tych do mach.

Je œ li cho dzi o do ta cje dla do mów po mo cy spo ³e cz nej w ro ku bie ¿¹ cym, to w usta wie 
bu d¿e to wej na rok 2012 na do fi nan so wa nie dzia ³al no œci ca ³o do bo wych do mów po mo -
cy spo ³e cz nej o za siê gu po nad gmin nym za pla no wa no œrod ki w wy so ko œci ogó ³em
907.871 tys. z³, co sta no wi a¿ 28,12% wy dat ków w ogól nej struk tu rze wy dat ków wo je -
wo dów na za da nia z po mo cy spo ³e cz nej w 2012 ro ku. Po ziom wy dat ków za pla no wa -
nych na re a li za cjê te go za da nia w 2012 ro ku jest ni¿ szy w sto sun ku do po zio mu
wy dat ków ujê tych w usta wie bu d¿e to wej na rok 2011 o kwo tê 39.602 tys. z³ (ok. 96%
po zio mu wy dat ków za pla no wa nych na rok 2011). Na le ¿y je dnak pod kreœ liæ, ¿e do ta cja
z bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo na jest na utrzy ma nie osób przy jê tych b¹dŸ skie ro wa -
nych do do mów po mo cy spo ³e cz nej przed dniem 1 sty cz nia 2004 ro ku, a za tem li cz ba
tych mie sz kañ ców sy s te ma ty cz nie ma le je – st¹d w wiê k szo œci wo je wództw ob ser wu je -
my ten den cjê spad ku za pla no wa nych na rok 2012 na k³a dów fi nan so wych w sto sun ku
do ro ku 2011. Spoœ ród 16 wo je wództw tyl ko wo je wó dz two po mor skie za pla no wa ³o na
rok 2012 do ta cje na po zio mie ro ku 2011, po zo sta ³e 15 wo je wództw – na po zio mie ni¿ -
szym w sto sun ku do usta wy bu d¿e to wej na rok 2011.
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Do dat ko wo in for mu jê, ¿e z da nych ze branych je dno ra zo wo w mar cu br. przez Mi ni -
ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej o wy so ko œci œre dniej do ta cji na 1 mie sz kañ ca do -
mu po mo cy spo ³e cz nej w 2011 i w 2012 ro ku w po szcze gól nych wo je wó dz twach
wy ni ka, ¿e w ro ku 2011 naj wy ¿ sza œre dnia mie siê cz na do ta cja na 1 mie sz kañ ca w ro ku 
2011 wy stê po wa ³a w wo je wó dz twie warmiñsko-mazurskim (2.156 z³), zaœ naj ni¿ sza
w wo je wó dz twie pod las kim (1.567 z³) i ³ó dz kim (1.568 z³). W wo je wó dz twie wiel ko pol -
skim wy no si ³a zaœ 2.069 z³.

Naj wy ¿ sza œre dnia do ta cja na 1 mie sz kañ ca prze ka za na na po cz¹t ku 2012 r. wy -
stê po wa ³a tak ¿e w wo je wó dz twie warmiñsko-mazurskim (2.086 z³), naj ni¿ sza w ³ó dz -
kim (1.479 z³). W wo je wó dz twie wiel ko pol skim œre dnia kwo ta do ta cji kszta³ to wa ³a siê
na po zio mie 1.971 z³. Za ró wno w ro ku 2011 jak i 2012 kwo ta do ta cji prze ka zy wa na
w wo je wó dz twie wiel ko pol skim na le ¿a ³a do naj wy ¿ szych w kra ju.

Dom Po mo cy Spo ³e cz nej w £o pien nie dla Dzie ci i M³o dzie ¿y Nie pe³ no spra wnej In te -
lek tual nie pro wa dzo ny jest przez Zgro ma dze nie Sióstr Œw. El ¿bie ty na zle ce nie Po wia -
tu GnieŸ nieñ skie go. Do ta cja prze ka zy wa na jest na pod sta wie umo wy pod pi sa nej
po miê dzy pod mio ta mi (pro wa dz¹ cym i zle ca j¹ cym pro wa dze nie). Je ¿e li treœæ tej umo -
wy nie za wie ra za pi su do ty cz¹ ce go mo¿ li wo œci prze ka zy wa nia do dat ko wych œrod ków
z bu d¿e tu po wia tu op rócz do ta cji z bu d¿e tu pañ stwa, po wiat nie ma obo wi¹z ku prze -
ka zy wa nia do dat ko wych œrod ków na uzu pe³ nie nie bra ku j¹ cych œrod ków na utrzy ma -
nie mie sz kañ ców skie ro wa nych do te go Do mu. na tzw. „sta rych za sa dach”.

Do ta cja na 1 mie sz kañ ca dla po szcze gól nych do mów po mo cy spo ³e cz nej w wo je wó dz -
twie wiel ko pol skim usta la na jest ja ko ró¿ ni ca œre dnie go mie siê cz ne go ko sz tu utrzy ma -
nia w do mu po mo cy spo ³e cz nej w wo je wó dz twie i œre dniej od p³at no œci mie sz kañ ców
w da nej je dno stce. Przy jê to, ¿e mo¿ li wo œci fi nan so we bu d¿e tu Wo je wo dy Wiel ko pol -
skie go po zwa la j¹ na do fi nan so wa nie do mów po mo cy spo ³e cz nej do wy so ko œci 2.600 z³.
Za tem do my po mo cy spo ³e cz nej, w któ rych koszt utrzy ma nia jest na po zio mie 2600 z³
lub ni¿ szym, otrzy mu j¹ do ta cjê do wy so ko œci pe³ ne go ko sz tu utrzy ma nia. W przy pad ku
wy ¿ szych ko sz tów utrzy ma nia mie sz kañ ca do mu po mo cy spo ³e cz nej, do ta cja prze ka zy -
wa na jest tyl ko do wy so ko œci 2600 z³.

Art. 155 pkt 2 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej da je wpraw dzie mo¿ li woœæ zwiê k sze nia
do ta cji o 20% je dnak przy za ³o ¿e niu, ¿e do dys po zy cji po zo sta j¹ wol ne œrod ki. W przy -
pad ku ta kie go spo so bu usta la nia do ta cji, ca ³oœæ œrod ków jest roz dy spo no wa na. Ewen -
tual ne o sz czê dno œci po zwa la j¹ na pod wy¿ sze nie kwo ty do ta cji dla wszy s t kich do mów
w wo je wó dz twie.

W 2012 r. plan do ta cji dla Do mu Po mo cy Spo ³e cz nej w £o pien nie wy no si 876 452 z³ 
przy za ³o ¿e niach, ¿e

· li cz ba mie sz kañ ców (na sta rych za sa dach) wy no si: 37
· koszt utrzy ma nia og ³o szo ny przez Sta ro stê GnieŸ nieñ skie go (w 2011 r.) utrzy mu je

siê na po zio mie 2 788,15 z³
· œre dnia od p³at noœæ wy no si: 626,01 z³
Kwo ta do ta cji na 1 mie sz kañ ca te go do mu po mo cy spo ³e cz nej w po szcze gól nych

mie si¹ cach br. wy no si ³a od po wie d nio: na sty czeñ br. 1 944,11 z³ przy œre dniej od p³at -
no œci 655,89 z³, na lu ty – 1 955,96 z³ przy œre dniej od p³at no œci 644,04 z³, na ma rzec –
1 942,17 z³ przy œre dniej od p³at no œci 657,83 z³, na kwie cieñ – 1 945,46 z³ przy œre dniej
od p³at no œci 654,54 z³.

Je dnak na przy k³a dzie lat ubieg ³ych, z uwa gi na zmniej sza j¹ c¹ siê li cz bê mie sz kañ -
ców skie ro wa nych do do mów po mo cy spo ³e cz nej przed dniem 1 sty cz nia 2004 r., mo¿ -
na przy j¹æ, i¿ œre dnia mie siê cz na kwo ta do ta cji zwiê k szy siê w trak cie ro ku, co
spo wo du je tak ¿e zwiê k sze nie do ta cji dla po szcze gól nych do mów po mo cy spo ³e cz nej,
w tym tak ¿e dla Do mu w £o pien nie. Do dat ko wo, w sy tua cji wy st¹ pie nia klêsk lo so -
wych lub ¿y wio ³o wych, Wo je wo da Wiel ko pol ski wspie ra do my po mo cy spo ³e cz nej ze
œrod ków w³a s ne go bu d¿e tu.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej ma œwia do moœæ trud nej sy tua cji do mów
po mo cy spo ³e cz nej i w mia rê mo¿ li wo œci wspie ra te je dno stki.

W ro ku 2008, z uwa gi na ów czes ne mo¿ li wo œci fi nan so we, prze ka za no dla do mów
po mo cy spo ³e cz nej œrod ki umo¿ li wia j¹ ce fi nan so wa nie wszy s t kich do mów do pe³ ne go
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ko sz tu utrzy ma nia. Po nad to w tym sa mym ro ku w ce lu po pra wy sy tua cji pra co wni -
ków, na wnio sek Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, za zgo d¹ Ko mi sji Fi nan sów Pub -
li cz nych prze zna czo no z re zerw ce lo wych bu d¿e tu pañ stwa, po zo sta j¹ cych w ge stii
mi ni stra ds. za bez pie cze nia spo ³e cz ne go, do dat ko we œrod ki w wy so ko œci po nad
174 mln z³. Przy zna ne œrod ki s³u ¿y ³y przede wszy s t kim za bez pie cze niu wszy s t kich nie -
zbê d nych wy dat ków w 2008 ro ku zwi¹ za nych z utrzy ma niem stan dar du us ³ug œwiad -
czo nych w tych je dno stkach, w tym tak ¿e zre kom pen so wa niu nis kich wy na gro dzeñ
pra co wni kom tych je dno stek.

W ro ku 2009 ze œrod ków re zer wy ce lo wej bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo no do dat ko -
we, choæ nie wiel kie œrod ki w wy so ko œci 8.300 tys. z³ na do fi nan so wa nie dzia ³al no œci
bie ¿¹ cej w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Œrod ki te po zwo li ³y je dnak na wzrost do ta cji
w wo je wó dz twach o naj ni¿ szych do ta cjach, a tak ¿e wzrost do ta cji dla nie któ rych do -
mów po mo cy spo ³e cz nej w po zo sta ³ych wo je wó dz twach.

Obe c nie nie ma mo¿ li wo œci wpro wa dze nia zmian, któ re w spo sób na tych mia sto wy
do pro wa dzi ³y by do roz wi¹ za nia pro ble mów fi nan so wych do mów po mo cy spo ³e cz nej.
O sz czê dno œci wpro wa dzo ne w po prze d nich la tach i te go ro cz nym bu d¿e cie pañ stwa
tak ¿e ogra ni cza j¹ mo¿ li woœæ do dat ko we go wspar cia do mów po mo cy spo ³e cz nej.

Za pe wniam je dnak Mar sza³ ka i Pa na Se na to ra, ¿e re sort do k³a da i bê dzie do k³a daæ
dal szych sta rañ w ce lu roz wi¹ za nia pro ble mów do ty cz¹ cych fi nan so wa nia do mów po -
mo cy spo ³e cz nej.

Z sza cun kiem

SE KRE TARZ STA NU
Ja ros ³aw Du da
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Gru sz czyñ skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter spor tu i tu ry sty ki Joan ny Mu chy

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Od 2006 ro ku Wa³cz ubie ga siê o ujê cie w pla nie in we sty cji prio ry te to -

wych dla roz wo ju spor tu pol skie go za da nia pod na zw¹ „Re gio nal ne Cen trum
Sportowo-Rekreacyjne w Wa³ czu”.

Kie dy w mi ni ster stwie spor tu po wsta ³a bar dzo ko rzy stna dla pol skie go
spor tu idea przy go to wa nia miejsc po by to wych na Eu ro 2012 na ba zie COS,
Wa³cz w³¹ czy³ siê ak ty w nie w jej re a li za cjê. W efek cie wy ko na nia pla no wa -
nych in we sty cji po wsta ³a by no wo czes na ba za szko le nia kad ry na ro do wej na 
naj wy ¿ szym po zio mie. Nie ste ty, nie do sz³o do re a li za cji tych pla nów i te raz
wa ³ec ki COS wal czy o prze trwa nie.

W tej sy tua cji nie zwyk le po trzeb ne by ³o by wie lo fun kcyj ne cen trum spor-
towo-rekreacyjne, tym bar dziej i¿ w po ³u dnio wej czê œci wo je wó dz twa za cho -
dnio po mor skie go nie ma wa run ków do szko le nia w za kre sie lek kiej at le ty ki.

Ogrom nym wy si³ kiem zbu do wa no w Wa³ czu bo ga t¹ ba zê spor to w¹. Bra -
ku je je dnak obie k tów do up ra wia nia lek kiej at le ty ki. Mia sto mo ¿e siê po -
szczy ciæ bo ga ty mi tra dy cja mi zwi¹ za ny mi z t¹ „kró lo w¹ spor tu” – wy cho wa ³o 
siê tam kil ku olim pij czy ków.

Urz¹d Mia sta w Wa³ czu dys po nu je pe³ n¹ do ku men ta cj¹ te chni cz n¹, po -
zwo le niem na bu do wê oraz pe³ nym pra wem w³a s no œci. Przy sto so wa nym do -
fi nan so wa niu mo¿ na by ³o by w cen trum mia sta roz po cz¹æ prze bu do wê
sta dio nu i uzy s kaæ no wo czes ny obiekt wie lo fun kcyj ny. Dla do b ra pol skiej
lek kiej at le ty ki lo kal ne w³a dze de kla ru j¹ udo stêp nie nie obie k tu s¹ sie dnim
po wia tom: draw skie mu, myœ li bor skie mu, cho sz czeñ skie mu, szcze ci nec kie -
mu i ³o bes kie mu. Twier dz¹ tak ¿e, ¿e ce lo woœæ tej in we sty cji po twier dz¹ wy ni -
ki spor to we w ca ³ym re gio nie.

Zwra cam siê za tem do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o pe³ ne zro zu mie nie pro ble -
mu i roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpi sa nia bu do wy cen trum spor tu i re krea cji
w Wa³ czu na li stê za dañ prio ry te to wych.

Z po wa ¿a niem
Piotr Gru sz czyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 15 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Pio tra Gru sz czyñ skie go prze ka za -

ne pis mem z dnia 4 kwiet nia 2012 r. (sygn. BPS/043-08-283/12) w spra wie ujê cia
w pla nie in we sty cji prio ry te to wych dla roz wo ju pol skie go spor tu za da nia pod na zw¹
„Re gio nal ne Cen trum Sportowo-Rekreacyjne w Wa³ czu”, up rzej mie in for mu jê, co na -
stê pu je.

W myœl prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 23 sier pnia
2010 ro ku w spra wie do fi nan so wa nia za dañ ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry
Fi zy cz nej (Dz. U. Nr 156 poz. 1051), do fi nan so wa nie przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry -
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sty ki za dañ do ty cz¹ cych mo der ni za cji, re mon tów i in we sty cji obie k tów spor to wych re -
a li zo wa ne jest w ra mach dwóch nie za le¿ nych pro gra mów, tj.:

– wo je wó dz kie go wie lo let nie go pro gra mu roz wo ju ba zy spor to wej,
– pro gra mu in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu.
Wo je wó dz kie wie lo let nie pro gra my roz wo ju ba zy spor to wej op ra co wa ne s¹ we w³a -

œci wym miej sco wo urzê dzie mar sza³ kow skim, dla te go te¿ zg³o sze nie do te go pro gra mu
na le ¿y ewen tual nie z³o ¿yæ do Mar sza³ ka Wo je wó dz twa Za cho dnio po mor skie go. Na to -
miast w przy pad ku ap li ko wa nia do pro gra mu in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla
spor tu, któ re re a li zo wa ne jest dwu stop nio wo, ko nie cz ne jest z³o ¿e nie do ku men ta cji
zg³o sze nio wej zgo d nie z wy ty cz ny mi, opub li ko wa ny mi na stro nie in ter ne to wej mi ni -
ster stwa www.msit.gov.pl, w za k³ad ce sport > in we sty cje spor to we > Fun dusz Roz wo ju 
Kul tu ry Fi zy cz nej.

Je d nym z wa run ków ewen tual nej po zy ty wnej re ko men da cji da ne go za mie rze nia
in we sty cyj ne go w mi ni ster stwie jest wska za nie przez in we sto ra ubie ga j¹ ce go siê o do fi -
nan so wa nie za da nia in we sty cyj ne go ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej
pro gra mu, do któ re go za mie rza ap li ko waæ.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ bu do wa „Re gio nal ne go Cen trum Sportowo-Rekreacyj-
nego w Wa³ czu” nie by ³a wcze œ niej zg³a sza na do De par ta men tu In fra struk tu ry Spor to -
wej Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki, w ce lu ujê cia in we sty cji w pro gra mie roz wo ju in -
we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu. Za kres prze ka za nych przez Gmi nê,
pis mem z dnia 12 mar ca br. (bez zna ku), in for ma cji nie spe³ nia wy ma gañ umo¿ li wia -
j¹ cych roz pa try wa nie te go wnios ku, w ce lu ujê cia przed mio to we go za da nia w wie lo let -
nim pro gra mie in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu.

Prag nê zwró ciæ uwa gê, i¿ in we stor wi nien przed sta wiæ me ry to ry cz n¹ oce nê ce lo wo -
œci re a li za cji za da nia, po twier dzo n¹ przez opi nie i re ko men da cje od po wie d nich pol -
skich zwi¹z ków spor to wych wraz ze wska za niem czyn ni ków kwa li fi ku j¹ cych obiekt do
uz na nia za szcze gól nie is tot ny dla spor tu. Zg³o szo ne przed siêw ziê cie win no byæ ró w -
nie¿ po par te:

– u sz cze gó ³o wio ny mi za ³o ¿e nia mi programowo-funkcjonalnymi,
– pla nem fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne go, za wie ra j¹ cym pla no wa ny cykl re a --

li za cji za da nia, zbi lan so wa ne Ÿród ³a po kry cia ko sz tów re a li za cji oraz eks ploa ta cji
obie k tu,

– oœ wiad cze niem in we sto ra o po sia da niu pra wa do dys po no wa nia nie ru cho mo œci¹
na ce le bu dow la ne zgo d nie z usta w¹ Pra wo Bu dow la ne,

– har mo no gra mem re a li za cyj nym te go pro jek tu.
Po nad to nad mie niam, ¿e Oœ ro dek Przy go to wañ Olim pij skich Cen tral ne go Oœ rod ka

Spor tu w Wa³ czu zg³o si³ przed siêw ziê cia in we sty cyj ne, po le ga j¹ ce na prze bu do wie
i roz bu do wie is t nie j¹ ce go sta dio nu spor to we go oraz boisk spor to wych na ze spo le B do
pro gra mu in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu.

Wy ³o nie nia in we sty cji stra te gi cz nych do pro gra mu do ko nu je Ko mi sja do spraw In -
we sty cji o Szcze gól nym Zna cze niu dla Spor tu, po wo ³a na przez Mi ni stra Spor tu i Tu ry -
sty ki.

Prze bu do wa i roz bu do wa is t nie j¹ ce go sta dio nu spor to we go jest ujê ta w wie lo let nim 
pro gra mie roz wo ju in we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu do ro ku 2012.
W zwi¹z ku z tym za da nie bê dzie bra ne pod uwa gê przy wy ty cza niu prio ry te tów w pro -
ce sie kszta³ to wa nia pla nu do fi nan so wa nia in we sty cji na rok 2012 w mia rê mo¿ li wo œci
fi nan so wych Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Joan na Mu cha
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W obe c nie obo wi¹ zu j¹ cym sy s te mie ubez pie czeñ spo ³e cz nych jest wie le

luk oraz roz bie¿ nie in ter pre to wa nych prze pi sów pra w nych. Szu ka j¹c o sz czê d-
no œci, w pier wszej ko lej no œci na le ¿a ³o by u sz czel niæ ca ³y sy s tem, a na stê p nie
wpro wa dziæ re gu la cje, któ re po zwo li ³y by uzy s kaæ do dat ko we wp³y wy do
bu d¿e tu.

Du ¿a gru pa pra cu j¹ cych oby wa te li œwiad czy pra cê na czar no, czy li bez
ja kich kol wiek umów o pra cê, a tym sa mym po zo sta je po za sy s te mem ubez -
pie czeñ spo ³e cz nych. Spo ra te¿ gru pa osób pra cu je na pod sta wie tak zwa -
nych œmie cio wych umów o pra cê, na przy k³ad umów o dzie ³o, i tak ¿e
po zo sta je po za sy s te mem. Tu taj jest naj wiê cej do zro bie nia.

Nie spo sób te¿ zgo dziæ siê na sy tua cjê, w któ rej przed siê bior ca pro wa -
dz¹ cy dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ nie mu si p³a ciæ sk³a dek ZUS, po nie wa¿ op -
rócz pro wa dze nia wspo mnia nej dzia ³al no œci jest za trud nio ny na eta cie
u in ne go pra co daw cy, któ ry p³a ci sk³ad ki za nie go. Usta wo daw ca za k³a da,
¿e sk³ad kê re nto w¹ i eme ry tal n¹ p³a ciæ na le ¿y tyl ko raz, nie za le¿ nie od mo¿ li -
wo œci fi nan so wych zo bo wi¹ za ne go. Ta ka sa ma sy tua cja do ty czy osób za -
trud nio nych na kil ku eta tach b¹dŸ osób bê d¹ cych na eme ry tu rze, któ re
po mi mo te go pra cu j¹, s¹ czyn ne za wo do wo. Ta kie ul go we trak to wa nie tych
grup osób nie tyl ko nie znaj du je uza sa dnie nia, ale tak ¿e w du ¿ym stop niu
wp³y wa na fa tal ny stan fi nan so wy Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych.

Op rócz te go mo¿ na by ³o by siê po ku siæ o bar dziej ra dy kal ne roz wi¹ za nia,
to jest wpro wa dze nie obo wi¹z ku od pro wa dza nia sk³a dek nie za le¿ nie od
okreœ lo nych li mi tów kwo to wych ro cz nie. Obe c nie, je ¿e li uzy s ka my po ziom
trzy dzie sto kro t no œci œre dnie go mie siê cz ne go wy na gro dze nia ob li cza ne go
przez pre ze sa GUS, nie mu si my wiê cej od pro wa dzaæ sk³a dek na ubez pie cze -
nie re nto we i eme ry tal ne, p³a ci my je dy nie sk³ad ki na ubez pie cze nie wy pad -
ko we i cho ro bo we, co jest zni ko m¹ czê œci¹ ca ³ej sk³ad ki mie siê cz nej.
Wpro wa dze nie obo wi¹z ku sta ³e go op ³a ca nia sk³a dek – fak ty cz nie bê dzie to
do ty czyæ naj bo gat szych, lecz nie po nio s¹ oni wiel kie go u sz czer bku – mo ¿e
zna cz¹ co po pra wiæ stan fi nan sów ZUS.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Grzyb

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak

BPS/043-08-284/12, do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia pa na se na to ra An drze ja Grzy ba z³o ¿o -
ne go pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. w spra wie roz bie¿ nie
in ter pre to wa nych prze pi sów pra w nych w obe c nie obo wi¹ zu j¹ cym sy s te mie ubez pie -
czeñ spo ³e cz nych, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.
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Od no sz¹c siê do pro ble mu pra cy na czar no na le ¿y wska zaæ, ¿e is t nie j¹ or ga ny po -
wo ³a ne do kon tro li le gal no œci za trud nie nia. Zgo d nie z art. 1 usta wy z dnia 13 kwiet nia
2007 r. o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy – or ga nem po wo ³a nym do spra wo wa nia nad zo ru
i kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy, w szcze gól no œci prze pi sów i za sad bez pie czeñ -
stwa oraz hi gie ny pra cy, a tak ¿e prze pi sów do ty cz¹ cych le gal no œci za trud nie nia i in nej
pra cy za rob ko wej jest Pañ stwo wa In spek cja Pra cy.

Zgo d nie z tre œci¹ art. 22 i 281 Ko dek su pra cy przez na wi¹ za nie sto sun ku pra cy
pra co wnik zo bo wi¹ zu je siê do wy ko ny wa nia pra cy okreœ lo ne go ro dza ju na rzecz pra co -
daw cy i pod je go kie ro wni ctwem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw -
cê, a pra co daw ca – do za tru dnia nia pra co wni ka za wy na gro dze niem. Za trud nie nie
w wa run kach okreœ lo nych po wy ¿ ej jest za trud nie niem na pod sta wie sto sun ku pra cy,
bez wzglê du na na zwê za war tej przez stro ny umo wy. Nie jest do pu sz czal ne za st¹ pie nie
umo wy o pra cê umo w¹ cy wil no pra wn¹ przy za cho wa niu po wy ¿ szych wa run ków wy ko -
ny wa nia pra cy. Je dno czeœ nie pra co daw ca, któ ry za wie ra umo wê cy wil no pra wn¹ w wa -
run kach, w któ rych po win na byæ za war ta umo wa o pra cê pod le ga ka rze grzy wny od
1.000 z³ do 30.000 z³. Za tem is t nie j¹ re gu la cje pra w ne, chro ni¹ ce pra co wni ków przed
za wie ra niem umów zle ce nia czy te¿ umów o dzie ³o w miej sce umo wy o pra cê.

Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie jest je dnak upo wa¿ nio ny do oce nia nia dzia -
³al no œci Pañ stwo wej In spek cji Pra cy. Prze pi sy art. 2 wy mie nio nej usta wy usta na wia j¹
bo wiem pod leg ³oœæ Pañ stwo wej In spek cji Pra cy – Sej mo wi RP, na to miast nad zór na
Pañ stwo w¹ In spek cj¹ Pra cy po wie rza j¹ Ra dzie Ochro ny Pra cy.

Od no sz¹c siê do bra ku ubez pie cze nia w okre sie wy ko ny wa nia pra cy za rob ko wej na 
pod sta wie tzw. „umów œmie cio wych”, na le ¿y wska zaæ, ¿e co do za sa dy ak ty w noœæ za -
wo do wa ro dzi obo wi¹ zek ubez pie czeñ. Z ty tu ³u jej wy ko ny wa nia ubez pie cze ni pod le ga -
j¹ ubez pie cze niom spo ³e cz nym oraz ubez pie cze niu zdro wot ne mu.

Za sa dy pod le ga nia ubez pie cze niom spo ³e cz nym, spo sób usta la nia pod sta wy wy mia -
ru sk³a dek oraz okres ich op ³a ca nia ure gu lo wa ne s¹ w usta wie z dnia 13 paŸ dzier ni ka
1998 r. o sy s te mie ubez pie czeñ spo ³e cz nych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Zgo d nie z art. 6 ust. 1 po wo ³a nej usta wy obo wi¹z ko wo ubez pie cze niom eme ry tal -
ne mu i re nto wym pod le ga j¹ oso by fi zy cz ne, któ re na ob sza rze Rze czy po spo li tej Pol skiej 
s¹ m.in.:

1) pra co wni ka mi,
2) oso ba mi wy ko nu j¹ cy mi pra cê na pod sta wie umo wy agen cyj nej lub umo wy zle ce --

nia al bo in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil --
nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, zwa ny mi „zle ce nio bior ca mi”, oraz
oso ba mi z ni mi wspó³ pra cu j¹ cy mi,

3) oso ba mi pro wa dz¹ cy mi po za rol ni cz¹ dzia ³al noœæ oraz oso ba mi z ni mi wspó³ pra --
cu j¹ cy mi.

Kwe stie zbie gów ty tu ³ów do ubez pie cze nia roz strzy ga art. 9 po wo ³a nej usta wy.
W przy pad ku oso by, pod le ga j¹ cej ubez pie cze niom z ty tu ³u sto sun ku pra cy, któ ra
spe³ nia je dno czeœ nie wa run ki do ob jê cia jej obo wi¹z ko wo ubez pie cze nia mi eme ry tal -
nym i re nto wy mi z in nych ty tu ³ów, jest ona obe jmo wa na ubez pie cze nia mi tyl ko z ty tu -
³u sto sun ku pra cy oraz umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do
któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo
umo wy o dzie ³o, je ¿e li umo wê ta k¹ za war ³a z pra co daw c¹, z któ rym po zo sta je w sto -
sun ku pra cy, lub je ¿e li w ra mach ta kiej umo wy wy ko nu je pra cê na rzecz pra co daw cy,
z któ rym po zo sta je w sto sun ku pra cy. Mo ¿e ona do bro wol nie, na swój wnio sek, byæ ob -
jê ta ubez pie cze nia mi eme ry tal nym i re nto wy mi ró w nie¿ z in nych ty tu ³ów (np. z pro wa -
dzo nej dzia ³al no œci).

W przy pad ku je dnak, gdy pod sta wa wy mia ru sk³a dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne 
i re nto we z ty tu ³u sto sun ku pra cy ubez pie czo ne go, w prze li cze niu na okres mie si¹ ca
jest ni¿ sza od mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, pod le ga on ró w nie¿ obo wi¹z ko wo
ubez pie cze niom eme ry tal ne mu i re nto wym z in nych ty tu ³ów.

Je ¿e li ubez pie czo ny spe³ nia wa run ki do ob jê cia obo wi¹z ko wo ubez pie cze nia mi
eme ry tal nym i re nto wy mi z kil ku ty tu ³ów, jest ob jê ty obo wi¹z ko wo ubez pie cze nia mi
z te go ty tu ³u, któ ry po wsta³ naj wcze œ niej. Mo ¿e on je dnak do bro wol nie, na swój wnio -
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sek, byæ ob jê ty ty mi ubez pie cze nia mi tak ¿e z po zo sta ³ych, wszy s t kich lub wy bra nych
ty tu ³ów lub zmie niæ ty tu³ ubez pie czeñ.

Za tem pod le ga nie ubez pie cze niom spo ³e cz nym jest w pier wszej ko lej no œci uwa run -
ko wa ne po sia da niem ty tu ³u do ubez pie czeñ, w dru giej na to miast – jest kon sek wen cj¹
wy bo ru ubez pie czo ne go.

W tym miej scu przy pom nieæ na le ¿y, ¿e u Ÿród ³a wy p³a ca nych przez Za k³ad Ubez -
pie czeñ Spo ³e cz nych œwiad czeñ le ¿¹ op ³a co ne sk³ad ki na ubez pie cze nia spo ³e cz ne.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e fun kcjo no wa nie omó wio nych prze pi sów do -
ty cz¹ cych zbie gu ty tu ³ów do ubez pie czeñ spo ³e cz nych jest ak tu al nie pod da wa ne wnik -
li wej ana li zie.

Do dat ko wo up rzej mie wy jaœ niam, ¿e do za kre su dzia ³a nia Za k³a du Ubez pie czeñ
Spo ³e cz nych, zgo d nie z art. 68 ust. 1 pkt 6 usta wy o s.u.s., na le ¿¹ kon tro le p³at ni ków
sk³a dek, prze pro wa dza ne z czê sto tli wo œci¹ umo¿ li wia j¹ c¹ do cho dze nie na le¿ no œci
z ty tu ³u sk³a dek i kon tro lê wy p³a co nych œwiad czeñ. Kon tro le te prze pro wa dza siê
w ce lu oce ny wy wi¹ zy wa nia siê przez p³at ni ka sk³a dek z na ³o ¿o nych obo wi¹z ków
usta wo wych w za kre sie ubez pie czeñ spo ³e cz nych. ZUS prze pro wa dza tak ¿e kon tro le
do raŸ ne na sku tek in for ma cji od ubez pie czo nych, syg na ³ów in sty tu cji ze wnê trz nych
(Pañ stwo wa In spek cja Pra cy, Urz¹d Kon tro li Skar bo wej, urz¹d skar bo wy), a tak ¿e
dla w³a s nych po trzeb.

Kon tro le obe jmu j¹ swoim za kre sem spra wy wy mie nio ne w art. 86 ust. 2 po wo ³a nej
usta wy o sy s te mie ubez pie czeñ spo ³e cz nych:

1) zg³a sza nie do ubez pie czeñ spo ³e cz nych,
2) pra wid ³o woœæ i rze tel noœæ ob li cza nia, po tr¹ ca nia i op ³a ca nia sk³a dek, do któ rych

po bie ra nia zo bo wi¹ za ny jest Za k³ad,
3) usta la nie up ra wnieñ do œwiad czeñ z ubez pie czeñ spo ³e cz nych i wy p³a ca nie tych

œwiad czeñ oraz do ko ny wa nie roz li czeñ z te go ty tu ³u,
4) pra wid ³o woœæ i ter mi no woœæ op ra co wy wa nia wnios ków o œwiad cze nia eme ry tal ne 

i re nto we,
5) wy sta wia nie za œwiad czeñ lub zg³a sza nie da nych dla ce lów ubez pie czeñ spo ³e cz --

nych.
Od no sz¹c siê do pro po zy cji wpro wa dze nia obo wi¹z ku od pro wa dza nia sk³a dek na

ubez pie cze nia eme ry tal ne i re nto we nie za le¿ nie od okreœ lo nych li mi tów, tj. po bo ru sk³a -
dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne i re nto we od osi¹ ga nych przy cho dów bez wzglê du na
ich wy so koœæ up rzej mie in for mu jê, ¿e wpro wa dze nie ogra ni cze nia po bo ru sk³a dek na
ubez pie cze nia eme ry tal ne i re nto we do trzy dzie sto kro t no œci pro gno zo wa ne go prze ciêt -
ne go wy na gro dze nia mie siê cz ne go na da ny rok wy ni ka z prze pi sów eme ry tal nych.

Usta w¹ z dnia 7 paŸ dzier ni ka 1991 r. o re wa lo ry za cji eme ry tur i rent, o za sa dach
usta la nia eme ry tur i rent oraz o zmia nie nie któ rych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 450,
z póŸn. zm.) zo sta ³o wpro wa dzo ne ogra ni cze nie wskaŸ ni ka wy so ko œci pod sta wy wy -
mia ru eme ry tu ry lub re nty do 250%. Wpro wa dze nie w sy s tem eme ry tal ny tych roz -
wi¹ zañ mia ³o przede wszy s t kim na ce lu szer sz¹ ni¿ przed 1991 r. re dys try bu cjê
œrod ków zgro ma dzo nych w Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych. Miê dzy in ny mi dziê ki
te mu me cha niz mo wi (a tak ¿e wpro wa dze niu do wy mia ru œwiad czeñ tzw. czê œci so cjal -
nej), oso by o nis kich do cho dach otrzy mu j¹ œwiad cze nia re la ty wnie wy ¿ sze ni¿ oso by
o do cho dach wy so kich. Je dno czeœ nie prze pi sy ubez pie cze nio we nie prze wi dy wa ³y a¿
do 1999 r. ogra ni cze nia pod sta wy wy mia ru sk³ad ki na ubez pie cze nie spo ³e cz ne, co
oz na cza, ¿e od osób, któ re uzy s ki wa ³y przy chód do os k³ad ko wa nia wy ¿ szy ni¿ 250%
prze ciêt ne go wy na gro dze nia, pra co daw ca op ³a ca³ sk³ad kê od pe³ ne go przy cho du. Roz -
wi¹ za nie to by ³o po wsze chnie kry ty ko wa ne ja ko po wo du j¹ ce ogra ni cza nie zwi¹z ku wy -
so ko œci eme ry tu ry z w³a s nym wk³a dem fi nan so wym do sy s te mu. W no wym sy s te mie
eme ry tal nym pod sta w¹ wy mia ru eme ry tu ry nie s¹ za rob ki ubez pie czo ne go, lecz su ma
sk³a dek na ubez pie cze nie eme ry tal ne zgro ma dzo nych przez wszy s t kie la ta ak ty w no œci
za wo do wej.

W œwiet le po wy ¿ sze go od 1 sty cz nia 1999 r. wpro wa dzo no prze pis ogra ni cza j¹ cy ro cz -
n¹ pod sta wê wy mia ru sk³ad ki na ubez pie cze nie eme ry tal ne i re nto we do trzy dzie sto -
kro t no œci pro gno zo wa ne go prze ciêt ne go wy na gro dze nia mie siê cz ne go na da ny rok, co
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od po wia da 250% mie siê cz ne go prze ciêt ne go wy na gro dze nia w da nym ro ku (art. 19
ust. 1 usta wy o s.u.s.). Prze pis ten do ty czy wszy s t kich ubez pie czo nych osi¹ ga j¹ cych
przy cho dy po 1998 r. W myœl wska za nej re gu la cji, od 1 sty cz nia 1999 r. nad wy¿ ka
przy cho dów po nad 250% prze ciê te go wy na gro dze nia nie jest os k³ad ko wa na i ja ko ta ka
nie mo ¿e sta no wiæ pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry lub re nty.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Bu cior
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o wy jaœ nie nie na stê pu j¹ cych kwe stii. Sa -
mo dziel ny Pub li cz ny Dzie ciê cy Szpi tal Kli ni cz ny w War sza wie z sie dzi ba mi
przy uli cy Mar sza³ kow skiej 24 i uli cy Dzia³ dow skiej 1 jest za d³u ¿o ny na mniej 
wiê cej 30 mi lio nów z³. Dy rek cja szpi ta la za pro po no wa ³a w ra mach pro gra mu
na praw cze go re duk cjê eta tów na u czy cie li aka de mic kich, przy czym naj wiê k -
sze re duk cje ma j¹ do ty czyæ le ka rzy pra cu j¹ cych w Kli ni ce Pe dia trii, He ma to -
lo gii i On ko lo gii. Dzie siê ciu pra cu j¹ cym w niej ad iun ktom ze spe cja li za cj¹
z pe dia trii oraz on ko lo gii i he ma to lo gii dzie ciê cej, w tym trzem z ty tu ³em do -
kto ra ha bi li to wa ne go i sied miu z do kto ra tem, za pro po no wa no pra cê w wy -
mia rze 0,3 eta tu, a w po zo sta ³ym cza sie pra cê w ra mach tak zwa ne go
wo lon ta ria tu. Le ka rze nie wy ra zi li na to zgo dy. Jak w ta kich wa run kach ma
fun kcjo no waæ je dy ny na Ma zow szu od dzia³ he ma to lo gi cz ny, któ ry ze wzglê -
du na du ¿e do œwiad cze nie pra cu j¹ cych tam le ka rzy pe³ ni fun kcje le cz ni cze
nie tyl ko w ra mach je d ne go wo je wó dz twa, ale s³u ¿y pa cjen tom z ca ³ej Pol ski?

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹, któ ra stwa rza za gro ¿e nie dla zdro wia,
a na wet ¿y cia pa cjen tów cho rych na cho ro by he ma to lo gi cz ne i on ko lo gi cz ne,
zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie i in ter wen cjê w try bie pil nym.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

War sza wa, 2012.04.25

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go w spra wie

Sa mo dziel ne go Pub li cz ne go Dzie ciê ce go Szpi ta la Klo ni cz ne go w War sza wie przed k³a -
dam na rê ce Pa na Mar sza³ ka po ni¿ sze wy jaœ nie nie.

Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej (Dz. U. 2011, Nr 112,
poz. 654) w art. 54 na k³a da na or gan two rz¹ cy szpi ta la kli ni cz ne go obo wi¹ zek po kry cia 
ujem ne go wy ni ku fi nan so we go szpi ta la, a w przy pad ku bra ku ta kiej mo¿ li wo œci, ob li -
gu je or gan two rz¹ cy b¹dŸ do lik wi da cji szpi ta la, b¹dŸ do zmia ny for my or ga ni za cyj -
no-pra w nej. Dla Sa mo dziel ne go Pub li cz ne go Dzie ciê ce go Szpi ta la Kli ni cz ne go
w War sza wie or ga nem two rz¹ cym jest War szaw ski Uni wer sy tet Me dy cz ny.

Kie ru j¹c siê tros k¹ o byt szpi ta la i do b ra po wie rzo nych je go opie ce pa cjen tów oraz
pra cu j¹ cych tam na u czy cie li aka de mic kich, je go Dy rek cja zo sta ³a zob li go wa na do
przy go to wa nia i wdro ¿e nia pro gra mu na praw cze go oraz przed sta wie nie ra cjo nal ne go
pro gra mu re struk tu ry za cyj ne go obe jmu j¹ ce go ró w nie¿ re struk tu ry za cjê za trud nie nia. 
Roz mo wy z kie ro wni ka mi kli nik i za k³a dów na te mat ko nie cz no œci re struk tu ry za cji za -
trud nie nia per so ne lu w Sa mo dziel nym Pub li cz nym Dzie ciê cym Szpi ta lu Kli ni cz nym
roz po czê ³y siê na prze ³o mie wrzeœ nia i paŸ dzier ni ka 2011 r. i by ³y zwi¹ za ne ze sta le po -
gar sza j¹ c¹ siê sy tua cj¹ fi nan so w¹ Szpi ta la.
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Pod ko niec 2011 r. kie ro wni cy kli nik zo sta li po in for mo wa ni o pro po zy cji Dy rek cji
w Za kre sie re duk cji wy mia ru eta tów le kar skich. Wska zu j¹c li cz bê eta tów do zre du ko -
wa nia Dy rek cja bra ³a pod uwa gê na stê pu j¹ ce pa ra me try: li cz bê ³ó ¿ek w od dzia le, li cz bê 
ho spi ta li za cji w od dzia le, pro cent wy ko rzy sta nia ³ó ¿ek, dzia ³al noœæ od dzia ³u, po li kli ni -
ki, pra co wni spe cja li sty cz nych, od dzia ³ów dzien nych, wp³y wy po zy s ki wa ne z dzia ³al no -
œci Kli ni ki (z NFZ i Mi ni ster stwa Zdro wia), ko sz ty po no szo ne przez od dzia ³y, w tym
ko sz ty wy na gro dzeñ.

Dy rek cja po zo sta wi ³a roz wi¹ za nia szcze gó ³o we ca³ ko wi cie do de cyz ji kie ro wni ków
od dzia ³ów, ja ko osób od po wie dzial nych za or ga ni za cjê pra cy i zna j¹ cych pod leg ³ych im
pra co wni ków.

W od nie sie niu do Kli ni ki Pe dia trii, He ma to lo gii i On ko lo gii, zde cy do wa no o re duk -
cji eta tów le kar skich z 17,525 do 13,00, a wiêc o 4,525 eta tu (do dat ko wo w Kli ni ce by ³o 
za trud nio nych 5 re zy den tów), je dnak ¿e wo bec od st¹ pie nia od wrê cze nia wy po wie dzeñ
zmie nia j¹ cych dwóm oso bom re duk cja wy nios ³a 3,925 eta tu, po zo sta ³o 13,6 eta tu le -
kar skie go. Pod su mo wu j¹c, w Kli ni ce Pe dia trii, He ma to lo gii i On ko lo gii nie na st¹ pi ³a
naj wiê k sza re duk cja eta tów ani w wy mia rze bez wzglê dnym, ani pro cen to wym. Ni ko mu 
te¿ nie pro po no wa no za war cia umo wy cywilnoprawnej (wo lon ta ria tu).

Nie zwyk le is tot ny w spra wie jest fakt, i¿ wstêp ny bi lans za rok 2011 wy ka zu je stra -
tê Szpi ta la ok. 28 mln z³, a w tym stra ta ge ne ro wa na przez Kli ni kê Pe dia trii, He ma to lo -
gii i On ko lo gii to kwo ta ok. 11 mln z³, a wiêc pra wie 40%, przy czym wy na gro dze nia
w Kli ni ce wy no si ³y 4 mln z³, co sta no wi ok. 20% ko sz tów.

Przed k³a da j¹c po wy ¿ sze, prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e pro b lem fun kcjo no wa nia Szpi -
ta li Kli ni cz nych na le ¿y do szcze gól nie z³o ¿o nych, ja ko ¿e wy ró¿ nia je okreœ lo na spe cy fi -
ka wy ni ka j¹ ca z re a li za cji za dañ dydaktyczno-naukowych w po wi¹ za niu z udzie la niem
œwiad czeñ zdro wot nych i po pra wa trud nej sy tua cji szpi ta li wy ma ga wie lo p³a sz czyz no -
wych dzia ³añ ró¿ nych or ga nów.

Mi ni ster stwo Zdro wia uwa¿a roz wi¹ za nie te go pro ble mu za je den z prio ry te tów
i przy udzia le za in te re so wa nych stron pro wa dzi pra ce nad usta le niem op ty mal nych
roz wi¹ zañ prawno-organizacyjnych w tym ob sza rze – co wi¹ ¿e siê z sze re giem uz go d-
nieñ i kon sul ta cji i wy ma ga okreœ lo nej ce zu ry cza so wej.

¯y wiê na dzie jê, ¿e po wy ¿ sze wy jaœ nie nie zo sta nie przy jê te przez Pa na Se na to ra do
ak cep tu j¹ cej wia do mo œci i po zwa lam so bie li czyæ na wspar cie Wy so kiej Iz by dzia ³añ
Mi ni stra Zdro wia w oma wia nym ob sza rze.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
w MI NI STER STWIE ZDRO WIA
Alek san der Sop liñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê in for ma cja mi do ty cz¹ cy mi sta rañ o sta -
no wis ko sze fa Ko mi sji Eu ro pej skiej dla pre ze sa Ra dy Mi ni strów zwra cam siê 
do Pa na Pre mie ra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Po pier wsze: czy s¹ po de jmo wa ne przez stro nê pol sk¹ lub in n¹ ja kie kol -
wiek for mal ne lub nie for mal ne za bie gi, któ re do ty cz¹ ob jê cia przez Pa na
w per spek ty wie naj bli¿ szych lat wa¿ ne go sta no wis ka w struk tu rach Unii Eu -
ro pej skiej?

Po dru gie: czy do 2015 r. za mie rza Pan ubie gaæ siê o wa¿ ne sta no wis ko
w struk tu rach eu ro pej skich?

Po trze cie: w ja kim stop niu po li ty ka eu ro pej ska Pañ skie go rz¹ du jest pod -
po rz¹d ko wa na stra te gii po zy s ka nia dla Pol ski wa¿ ne go sta no wis ka w struk -
tu rach Unii Eu ro pej skiej?

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
RZECZNIKA PRASOWEGO RZ¥DU

War sza wa, 10 ma ja 2012 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na skie ro wa ne do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oœ wiad cze nie Pa na se na -

to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
29 mar ca 2012 r. w spra wie sta rañ o sta no wis ko sze fa Ko mi sji Eu ro pej skiej dla pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów, prze ka za ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 r., znak BPS/043-
-08-285/12, z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, up rzej mie przed sta wiam na stê -
pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie chcia³ bym przy pom nieæ, ¿e Pan se n a tor Jan Ma ria Jac kow ski w oœ wiad-
 cze niu z³o ¿o nym pod czas 3. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 22 gru dnia 2011 r. w spra -
wie sta no wis ka pol skie go rz¹ du pre zen to wa ne go na szczy cie Unii Eu ro pej skiej na po -
cz¹t ku gru dnia 2011 ro ku oraz wy po wie dzi mi ni stra spraw za gra ni cz nych Rad ka
Si kor skie go w Ber li nie i wy po wie dzi pre ze sa Ra dy Mi ni strów na fo rum Eu ro pej skiej
Par tii Lu do wej py ta³ ju¿ o to, czy pre mier Do n ald Tusk za mie rza ubie gaæ siê o wa¿ ne
sta no wis ko w struk tu rach Unii Eu ro pej skiej do 2015 ro ku. W od po wie dzi na oœ wiad -
cze nie Pa na se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go z dnia 22 gru dnia 2011 r. po in for mo -
wa ³em, ¿e w wy wia dzie dla ty go dni ka „Wprost”, pre zes Ra dy Mi ni strów za zna czy³, ¿e
nie jest za in te re so wa ny ka rie r¹ miê dzy na ro do w¹ oraz stwier dzi³, ¿e „nie ma rzy mi siê
¿a dna wy so ka fun kcja w Bruk se li”.

Chcia³ bym tak ¿e za zna czyæ, ¿e po li ty ka eu ro pej ska pol skie go rz¹ du nie jest pod po -
rz¹d ko wa na stra te gii po zy s ka nia dla Pol ski wa¿ ne go sta no wis ka w struk tu rach Unii
Eu ro pej skiej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pa we³ Graœ
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o wy jaœ nie nie na stê pu j¹ cej kwe stii.
W 2008 r. og ³o szo no i prze pro wa dzo no prze targ na pier wszy etap bu do wy
sta dio nu. Kwo ta net to wy no si ³a oko ³o 110 mi lio nów z³. Zwy ciêz ca, fir ma
Pol-Aqua wy wi¹ za ³a siê z kon trak tu i zle co no jej wy ko ny wa nie do dat ko wych
ro bót za bez pie cza j¹ cych o war to œci kil ku mi lio nów z³o tych do mo men tu wy ³o -
nie nia zwy ciêz cy dru gie go eta pu bu do wy sta dio nu, co na st¹ pi ³o 15 kwiet nia
2009 r. Zwy ciêz c¹ oka za ³o siê kon sor cjum, w któ rym g³ó wn¹ ro lê od gry wa ³a
fir ma PBG. Ucze stni cz¹ ce w po stê po wa niu prze tar go wym fir my skie ro wa ³y
kil ka set py tañ do og ³a sza j¹ ce go prze targ w zwi¹z ku z du ¿y mi ob o strze nia mi
do ty cz¹ cy mi dwu dzie sto czte ro mie siê cz ne go ter mi nu wy ko na nia za mó wie nia 
i bar dzo wy so ki mi ka ra mi, rzê du kil ku mi lio nów za ka ¿ dy dzieñ opóŸ nie nia,
plus do dat ko w¹ ka r¹ umo wn¹. Kon sor cjum PBG, któ re osta te cz nie wy gra ³o,
nie za da ³o ¿a dne go py ta nia.

Kon sor cjum za o fe ro wa ³o o blis ko 50 mi lio nów ni¿ sz¹ ce nê ni¿ dru ga fir -
ma, Pol-Aqua. Co cie ka we, by ³a to pra wie ta ka sa ma kwo ta, jak kwo ta wkal -
ku lo wa ne go ry zy ka ka ry za nie ter mi no we wy ko na nie umo wy, któ r¹ to kwo tê 
Pol-Aqua do da ³a do ce ny, wie dz¹c, ja ko wy ko naw ca pier wsze go eta pu, ¿e
do trzy ma nie okreœ lo ne go przez za ma wia j¹ ce go ter mi nu jest nie real ne. War to
za zna czyæ, ¿e wszys cy wy ko naw cy wie dzie li o tym fak cie. Ce ny za o fe ro wa -
ne de fa cto przez dwóch kon ku ren tów by ³y bar dzo zbli ¿o ne i wy no si ³y nie -
spe³ na 1 mi liard 200 mi lio nów z³ net to, tym cza sem po zo sta li ucze stni cy
prze tar gu ofe ro wa li kwo ty zde cy do wa nie wy ¿ sze, od 1 mi liar da 700 mi lio -
nów w gó rê. Wo bec te go mo¿ na przy pu sz czaæ, ¿e prze targ by³ usta wio ny,
a fir ma wy gry wa j¹ ca od ra zu wie dzia ³a, ¿e nie zmie œci siê w ter mi nie, ale po -
ra dzi so bie póŸ niej. Tak te¿ siê sta ³o. Zo sta ³y pod pi sa ne dwa anek sy do umo -
wy wy ³¹ cza j¹ ce od po wie dzial noœæ z ty tu ³u kar umo wnych za prze kro cze nie
ter mi nu, któ re to ka ry wy nios ³y by blis ko 300 mi lio nów z³. Bu do wa ofi cjal nie
za koñ czy ³a siê w li s to pa dzie 2011 r., czy li sie dem mie siê cy po ter mi nie. To je -
sz cze pod wy¿ szy ³o kwo tê net to za wy ko na nie umo wy. Po dat ni cy stra ci li na
tym kil ka set mi lio nów z³o tych, a opi nia pub li cz na po raz ko lej ny zo sta ³a wpro -
wa dzo na w b³¹d, za ró wno co do nie u czci we go prze tar gu, jak i dzi wnych
prak tyk zwi¹ za nych z pod pi sy wa niem anek sów.

Oczy wi œcie wy ko naw ca t³u ma czy swo je opóŸ nie nie nie do pe³ nie niem obo -
wi¹z ków przez za ma wia j¹ ce go lub in we sto ra za stêp cze go, ale te wy jaœ nie -
nia s¹ nie pra w dzi we. Front ro bót i wa run ki for mal no pra wne by ³y zna ne po
pier wszym eta pie, a wy ko naw ca dru gie go eta pu przy st¹ pi³ do bu do wy do -
pie ro kil ka mie siê cy po pod pi sa niu umo wy, co wska zu je na je go ca³ ko wi te
nie przy go to wa nie do pro jek tu. Po za tym ³at wiej „prze ko naæ” de cy den tów po
stro nie Skar bu Pañ stwa kwo t¹ kil ku mi lio nów z³o tych, ni¿ p³a ciæ kil ka set mi -
lio nów ka ry. Do daj my, ¿e de cy den ci, jak s³y szy my, do sta j¹ je sz cze za to na -
gro dê.

Sku tek jest ta ki, ¿e sta dion ko sztu je o kil ka dzie si¹t pro cent wiê cej ni¿ po -
wi nien, ma wie le wad kon struk cyj nych ta kich jak: prze cie ka j¹ cy dach, wad li -
wa in fra struk tu ra te le ko mu ni ka cyj na, scho dy ma j¹ ce wa dê mon ta ¿o w¹.
Tym cza sem fir ma bê d¹ ca wy ko naw c¹ unik nê ³a od po wie dzial no œci.

Je œ li w na szym kra ju co kol wiek ma siê zmie niæ, to przy pa dek Sta dio nu
Na ro do we go mu si byæ zba da ny, a win ni mu sz¹ zo staæ uka ra ni.

Jan Ma ria Jac kow ski
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Od po wiedŸ
MI NI STRA
SPOR TU I TU RY STY KI

War sza wa, 15 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Ja na Ma rii Jac kow skie go prze ka -

za ne pis mem z dnia 4 kwiet nia 2012 r. (sygn. BPS/043-08-285/12) w spra wie bu do wy
Sta dio nu Na ro do we go, z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów up rzej mie in for mu jê
co na stê pu je.

Wy ko naw cy ro bót ka ¿ de go eta pu bu do wy Sta dio nu Na ro do we go zo sta li wy ³o nie ni
w dro dze po stê po wañ o udzie le nie za mó wie nia pub li cz ne go, któ re by ³y prze pro wa dza -
ne zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 29 sty cz nia 2004 r. Pra wo za mó wieñ pub li cz -
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn. zm.). Zwy ciêz c¹ prze tar gu na II etap
bu do wy Sta dio nu Na ro do we go roz strzyg niê te go w kwiet niu 2009 r. by ³o Kon sor cjum
w sk³a dzie: AL PI NE BAU DE UT SCHLAND AG, Ber lin Nie mcy; AL PI NE BAU GmbH,
Salz burg Au s tria; AL PI NE Con stru c tion Pol ska Sp. z o.o., Kra ków; HYD RO BU DO WA
POL SKA SA, Wy so go to wo; PBG SA, Wy so go to wo, któ re go li de rem by ³o Al pi ne Bau
De ut schland (a nie PBG). Pra wid ³o woœæ przed mio to we go prze tar gu nie zo sta ³a za kwe stio -
no wa na przez up ra wnio ny do te go pod miot (o wa¿ no œci po stê po wa nia o udzie le nie
za mó wie nia oraz je go zgo d no œci z prze pi sa mi nie œwiad czy iloœæ za da nych py tañ
w trak cie po stê po wa nia). Wy bo ru naj ko rzy stniej szej ofer ty do ko na no, kie ru j¹c siê po -
sta no wie nia mi art. 91 Pra wa za mó wieñ pub li cz nych. W zwi¹z ku z tym, ¿e Pra wo za mó -
wieñ pub li cz nych za naj ko rzy stniej sz¹ ofer tê uwa ¿a, co do za sa dy, ofer tê za wie ra j¹ c¹
naj ni¿ sz¹ ce nê, to wy ko naw c¹ zo sta³ wy bra ny pod miot, któ ry za o fe ro wa³ naj ni¿ sz¹ ce -
nê, tj. Kon sor cjum Al pi ne.

¯a dne ka ry umo wne, za strze ¿o ne w umo wie o ro bo ty bu dow la ne za war tej z ge ne -
ral nym wy ko naw c¹ – Kon sor cjum Al pi ne, nie zo sta ³y wy ³¹ czo ne. W zwi¹z ku z tym obo -
wi¹ zek ich za p³a ty is t nie je na dal. Po miê dzy kon sor cjum ge ne ral ne go wy ko naw cy
a spó ³k¹ Na ro do we Cen trum Spor tu Sp. z o.o., pe³ ni¹ c¹ fun kcjê in we sto ra za stêp cze go, 
is t nie je spór co do wy so ko œci kar. W przy pad ku bra ku po ro zu mie nia w tej spra wie
spra wa zo sta nie roz poz na na przez w³a œci wy s¹d.

Zgo d nie z ugo d¹ za war t¹ w czer wcu 2011 ro ku z Kon sor cjum Al pi ne Spó ³ka Na ro -
do we Cen trum Spor tu Sp. z o.o. na li czy ³a ka ry za nie od by te im pre zy ma so we. Na li czo -
ne zo sta ³y tak ¿e ka ry zwi¹ za ne z opóŸ nie niem na pra wy scho dów kas ka do wych: 10 mln
z³o tych za od wo ³a ne im pre zy oraz 350 tys. z³ za nie ter mi no we za koñ cze nie na pra wy
scho dów kas ka do wych.

Za war cie anek sów do umo wy z ge ne ral nym wy ko naw c¹ by ³o wy ni kiem dwóch
zda rzeñ.

Po pier wsze, w ma ju 2010 r., na pod sta wie eks per tyz przed sta wio nych przez kon -
sor cjum ge ne ral ne go wy ko naw cy oraz je go wnios ku o zmia nê har mo no gra mu bu do wy
ze wzglê du na wy j¹t ko wo trud ne wa run ki pa nu j¹ ce zi m¹ 2009/2010 r., prze su niê to
ter min za koñ cze nia in we sty cji o 57 dni (no wy ter min 30 czer wca 2011 r.). W wy ni ku
wy kry cia przez Spó ³kê Na ro do we Cen trum Spor tu Sp. z o.o. w kwiet niu 2011 r. wad li -
we go mon ta ¿u scho dów kas ka do wych oraz in nych na ru szeñ wa run ków umo wy stro ny
usta li ³y wa run ki ugo dy ma j¹ cej na ce lu zwiê k sze nie tem pa i efek ty wno œci prac na bu -
do wie Sta dio nu Na ro do we go. Na pod sta wie ugo dy wio d¹ c¹ ro lê w kon sor cjum i od po -
wie dzial noœæ prze jê ³a Hyd ro bu do wa Pol ska SA. Ter min za koñ cze nia prac prze wi dzia -
nych g³ó wn¹ umo w¹ z ge ne ral nym wy ko naw c¹ usta lo no na 29 li s to pa da 2011 r. Ce na
kon trak tu po zo sta ³a bez zmian.
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Po dru gie, za war cie anek sów do umo wy z ge ne ral nym wy ko naw c¹ by ³o wy ni kiem
mo dy fi ka cji kon cep cji wy ko rzy sta nia Sta dio nu Na ro do we go, jak ró w nie¿ wy mo gów
Unii Eu ro pej skich Zwi¹z ków Pi³ kar skich (UEFA) do ty cz¹ cych do dat ko wych in sta la cji
i zmian w pro jek cie. W trak cie bu do wy pod jê to de cyz jê o wzmoc nie niu fun kcji ko mer -
cyj nej Sta dio nu m.in. po przez prze bu do wê p³y ty g³ó wnej pod k¹ tem za sto so wa nia sy s -
te mu mu ra wy mo du ³o wej, umo¿ li wia j¹ cej pe³ niej sze wy ko rzy sta nie mo¿ li wo œci
obie k tu. Sta nem op ty mal nym jest sy tua cja, w któ rej do cho dy uzy s ki wa ne z dzia ³al no -
œci ko mer cyj nej pro wa dzo nej na Sta dio nie Na ro do wym bê d¹ Ÿród ³em fi nan so wa nia na -
k³a dów nie zbê d nych na je go utrzy ma nie.

Mo dy fi ka cja kon cep cji wy ko rzy sta nia obie k tu, jak ró w nie¿ do dat ko we wy ma ga nia
UEFA spo wo do wa ³y ko nie cz noœæ wpro wa dze nia zmian w sto sun ku do pier wot ne go
pro jek tu. Wy ko na nie wcze œ niej nie pla no wa nych ro bót po ci¹ g nê ³o za so b¹ do dat ko we
ko sz ty.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e na Sta dio nie Na ro do wym nie wy stê pu j¹ wa dy kon struk cyj ne,
któ re mog ³y by skut ko waæ u sz ko dze niem czê œci lub ca ³o œci obie k tu.

In ne wa dy, ja kie zo sta ³y stwier dzo ne pod czas od bio rów po szcze gól nych ro bót, s¹
wa da mi dro b ny mi i s¹ usu wa ne zgo d nie z przy jê tym har mo no gra mem. Bio r¹c pod
uwa gê wiel koœæ in we sty cji oraz za kres prac, ja kie zo sta ³y wy ko na ne, na le ¿y stwier dziæ,
¿e iloœæ stwier dzo nych wad jest nie wiel ka.

W tym miej scu na le ¿y stwier dziæ, ¿e (I) wa dy scho dów kas ka do wych zo sta ³y usu -
niê te – za nie ter mi no we usu niê cie wa dy zo sta ³y na li czo ne ka ry umo wne, o czym by ³a
mo wa po wy ¿ ej, (II) dach sta dio nu zo sta³ wy ko na ny zgo d nie z pro jek tem – dach jest
w zu pe³ no œci spra w ny, (III) in fra struk tu ra te chni cz na zo sta ³a wy ko na na zgo d nie z za -
war t¹ umo w¹, (IV) in fra struk tu ra te le ko mu ni ka cyj na zo sta ³a do sto so wa na do do dat -
ko wych wa run ków ja kie po sta wi ³a po li cja.

W dniu 30 li s to pa da 2011 r. spó ³ka Na ro do we Cen trum Spor tu sp. z o.o. z³o ¿y ³a
w Po wia to wym In spek to ra cie Nad zo ru Bu dow la ne go wnio sek o po zwo le nie na u¿y t ko -
wa nie. De cyz j¹ z dnia 15 gru dnia 2011 r. udzie lo no po zwo le nia na czê œ cio we u¿y t ko -
wa nie pod wa run kiem wy ko na nia prac okreœ lo nych w tej de cyz ji w ter mi nie do
30 kwiet nia 2012 r. W chwi li obe c nej wy ko ny wa ne s¹ te pra ce. W mia rê po stê pu prac
sy s te ma ty cz nie uzy s ki wa ne s¹ ko lej ne po zwo le nia – po zwo le nie z 25 sty cz nia 2012 r.
w za kre sie p³y ty ¿el be to wej bois ka, po zwo le nie z 9 lu te go 2012 r. w za kre sie dro gi po ¿a -
ro wej i p³y ty bois ka. W chwi li obe c nej Sta dion po sia da po zwo le nie na u¿y t ko wa nie ca -
³e go Sta dio nu (zgo da uzu pe³ nia j¹ ca wy da na 9 lu te go 2012 r.).

Z wy ra za mi sza cun ku

Joan na Mu cha
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Klei ny

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³a sza j¹ siê przed siê bior cy, któ rzy syg -

na li zu j¹ mi, i¿ obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug
w za kre sie mo¿ li wo œci sko rzy sta nia z tak zwa nej ul gi na z³e d³u gi za wie ra j¹
wy ma ga nia, któ re w bar dzo is tot ny spo sób ogra ni cza j¹ mo¿ li woœæ sko rzy sta -
nia z niej przez po dat ni ka wie rzy cie la.

Ta ka mo¿ li woœæ sko rzy sta nia z ul gi na z³e d³u gi po wsta je wów czas, gdy
spe³ nio nych jest wie le wa run ków do ty cz¹ cych za ró wno sa mej wie rzy tel no œci 
i wa run ków jej po wsta nia, jak i osób d³u¿ ni ka oraz wie rzy cie la.

Je den z wa run ków jest zwi¹ za ny ze sta tu sem po dat ko wym d³u¿ ni ka
i wie rzy cie la. Obaj na dzieñ do ko ny wa nia ko rek ty mu sz¹ byæ po dat ni ka mi
za re je stro wa ny mi ja ko po dat ni cy VAT czyn ni. Wa ru nek ten jest zwi¹ za ny
z fak tem, ¿e tyl ko ta cy po dat ni cy s¹ zdol ni do do ko ny wa nia ko rek ty.

W prak ty ce ob ro tu go spo dar cze go oraz na u ce pra wa po dat ko we go pod -
kreœ la siê je dnak, i¿ na wet ma j¹c wzgl¹d na ochro nê in te re sów bu d¿e tu,
mo¿ na by zre zyg no waæ z wy mo gu, aby d³u¿ nik by³ za re je stro wa ny ja ko po -
dat nik VAT czyn ny. Roz wi¹ za nie ta kie wy da je siê za sa dne tak ¿e je œ li siê
weŸ mie pod uwa gê, ¿e ko rek ta po dat ku na li czo ne go u d³u¿ ni ka ma byæ do ko -
ny wa na wstecz. Wy star cza j¹ ce za tem by ³o by, aby d³u¿ nik za re je stro wa ny
by³ w cha rak te rze po dat ni ka VAT czyn ne go w dniu po wsta nia na le¿ no œci,
któ rej do ty czyæ bê dzie po tem ul ga na z³e d³u gi, nie wy da je siê zaœ ko nie cz ne,
by mia³ on ta ki sta tus tak ¿e w chwi li ko rzy sta nia przez po dat ni ka wie rzy cie la 
z ul gi na z³e d³u gi.

Je dno czeœ nie chcia³ bym pod kreœ liæ, i¿ ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy
pro wa dz¹ do na stê pu j¹ cych nie po ¿¹ da nych efek tów: po dat nik d³u¿ nik, po
otrzy ma niu od po dat ni ka wie rzy cie la in for ma cji o tym, ¿e ten pier wszy pla nu -
je sko rzy staæ z ul gi na z³e d³u gi, wy re je stro wu je siê z re je stru po dat ni ków
VAT i w ten spo sób de fi ni ty wnie unie mo¿ li wia po dat ni ko wi wie rzy cie lo wi
sko rzy sta nie z ul gi na z³e d³u gi.

Ma j¹c to na uwa dze, zwra cam siê z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi:
1. Czy Pan Mi n i s ter do strze ga ko nie cz noœæ no we li za cji prze pi sów usta wy 

o po dat ku od to wa rów i us ³ug w za kre sie ul gi na z³e d³u gi, któ ra to no we li za -
cja do pro wa dzi ³a by do usu niê cia przed sta wio nych nie pra wid ³o wo œci?

2. Czy w Mi ni ster stwie Fi nan sów trwa j¹ ak tu al nie pra ce le gis la cyj ne ma -
j¹ ce za przed miot no we li za cjê prze pi sów w za kre sie ul gi na z³e d³u gi? Je œ li
tak, to ja kie s¹ za ³o ¿e nia tych zmian oraz na ja kim eta pie znaj du j¹ siê pra ce
le gis la cyj ne?

Ka zi mierz Klei na

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem Pa na Mar sza³ ka z dnia 4 kwiet nia 2012 r., nr BPS-043-08-

-286/12, przy któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ka zi mie rza Klei ny
z³o ¿o ne na 8. po sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r. w spra wie syg na ³ów od
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przed siê bior ców, ¿e obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug w za -
kre sie mo¿ li wo œci sko rzy sta nia z tzw. ul gi na z³e d³u gi za wie ra j¹ wy ma ga nia, któ re ogra -
ni cza j¹ mo¿ li woœæ sko rzy sta nia z niej przez po dat ni ka wie rzy cie la, up rzej mie in for mu jê.

Jak s³u sznie wska za³ Pan Se n a tor w swoim wy st¹ pie niu prze pi sy usta wy z dnia
11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i us ³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),
zwa nej da lej „usta w¹ o VAT”, prze wi du j¹ mo¿ li woœæ sko rzy sta nia przez po dat ni ków
z tzw. ul gi na z³e d³u gi, za k³a da j¹ cej – przy spe³ nie niu okreœ lo nych w tej usta wie wa -
run ków – pra wo do sko ry go wa nia po dat ku na le¿ ne go w przy pad ku nie œci¹ gal nych wie -
rzy tel no œci. Ce lem tej ul gi jest zmniej sze nie ob ci¹ ¿eñ po dat ko wych u po dat ni ka,
u któ re go po wsta³ obo wi¹ zek za p³a ty po dat ku z ty tu ³u do sta wy to wa rów lub œwiad cze -
nia us ³ug, w od nie sie niu do któ rych kon tra hent nie ure gu lo wa³ na le¿ no œci okreœ lo -
nych w umo wie lub na fak tu rze.

Szcze gó ³o we za sa dy roz li cze nia po dat ku od to wa rów i us ³ug w od nie sie niu do nie -
œci¹ gal nych wie rzy tel no œci zo sta ³y okreœ lo ne w art. 89a i 89b usta wy o VAT.

Ar ty ku³ 89a ust. 1 usta wy o VAT do pu sz cza mo¿ li woœæ do ko na nia przez po dat ni ka
po dat ku od to wa rów i us ³ug ko rek ty po dat ku na le¿ ne go z ty tu ³u do sta wy to wa rów lub
œwiad cze nia us ³ug na te ry to rium kra ju, w przy pad ku wie rzy tel no œci, któ rych nie -
œci¹ gal noœæ zo sta ³a up raw do po dob nio na, a za ta kie uwa ¿a siê wie rzy tel no œci, któ re nie 
zo sta ³y ure gu lo wa ne w ci¹ gu 180 dni od up ³y wu ter mi nu ich p³at no œci okreœ lo ne go
w umo wie lub na fak tu rze (art. 89a ust. 1a usta wy o VAT).

Szcze gó ³o we wy mo gi, któ re wa run ku j¹ do ko na nie ko rek ty po dat ku na le¿ ne go
w ww. try bie zo sta ³y okreœ lo ne w art. 89a ust. 2 usta wy o VAT. Wa run ki te mu sz¹ byæ
spe³ nio ne ³¹ cz nie i s¹ na stê pu j¹ ce:

1) do sta wa to wa rów lub œwiad cze nie us ³ug mu si byæ do ko na na na rzecz po dat ni ka,
o któ rym mo wa w art. 15 ust. 1, za re je stro wa ne go ja ko po dat nik VAT czyn ny, nie --
bê d¹ ce go w trak cie po stê po wa nia upad ³o œcio we go lub w trak cie lik wi da cji;

2) wie rzy tel no œci zo sta ³y up rze d nio wy ka za ne w de kla ra cji ja ko ob rót opo dat ko wa ny 
i po da tek na le¿ ny;

3) wie rzy ciel i d³u¿ nik na dzieñ do ko na nia ko rek ty, o któ rej mo wa w ust. 1, mu sz¹
byæ po dat ni ka mi za re je stro wa ny mi ja ko po dat ni cy VAT czyn ni;

4) wie rzy tel no œci nie zo sta ³y zby te;
5) od da ty wy sta wie nia fak tu ry do ku men tu j¹ cej wie rzy tel noœæ, nie up ³y nê ³y 2 la ta,

li cz¹c od koñ ca ro ku, w któ rym zo sta ³a wy sta wio na fak tu ra;
6) wie rzy ciel za wia do mi³ d³u¿ ni ka o za mia rze sko ry go wa nia po dat ku na le¿ ne go ze

wzglê du na wy st¹ pie nie oko li cz no œci, o któ rych mo wa w art. 89a ust. 1, a d³u¿ nik,
w ci¹ gu 14 dni od dnia otrzy ma nia za wia do mie nia nie ure gu lo wa³ na le¿ no œci w ja --
kiej kol wiek for mie.

Za tem aby sko rzy staæ z ul gi na z³e d³u gi w œwiet le prze pi sów o po dat ku od to wa rów
i us ³ug wy ma ga ne jest m.in. aby wie rzy ciel i d³u¿ nik na dzieñ do ko na nia ko rek ty po -
dat ku na le¿ ne go by li za re je stro wa ni ja ko po dat ni cy VAT czyn ni.

Od po wia da j¹c na py ta nie pier wsze Pa na Se na to ra in for mu jê, ¿e w mo jej oce nie
brak jest uza sa dnie nia do od st¹ pie nia od te go wa run ku. Ta ka li be ra li za cja prze pi sów
po dat ko wych w prak ty ce oz na cza ³a by bo wiem nie u za sa dnio ne zwiê k sze nie udzia ³u
bu d¿e tu pañ stwa w ry zy ku go spo dar czym po dat ni ka. Wy wi¹ zy wa nie siê kon tra hen tów 
z ich wza jem nych zo bo wi¹ zañ jest ele men tem pro wa dzo nej dzia ³al no œci go spo dar czej,
któ rej ry zy ko po no si przede wszy s t kim przed siê bior ca i ry zy ka te go nie mo¿ na prze rzu -
caæ na Skarb Pañ stwa.

Uz na nie, ¿e d³u¿ nik na dzieñ do ko na nia ko rek ty po dat ku na le¿ ne go nie mu sia³ by
byæ po dat ni kiem za re je stro wa nym ja ko po dat nik VAT czyn ny mog ³o by pro wa dziæ do
sy tua cji, w któ rej nikt nie po niós ³by ciê ¿a ru po dat ko we go z ty tu ³u do ko na nia czyn no -
œci opo dat ko wa nej VAT przy je dno czes nym za cho wa niu pra wa do od li cze nia po dat ku
przy na by ciu to wa rów i us ³ug zwi¹ za nych z t¹ czyn no œci¹. In sty tu cja ul gi na z³e d³u gi
jest roz wi¹ za niem szcze gól nym, a jej sto so wa nie z ca ³¹ pe w no œci¹ mu si uw zglê dniaæ
po sza no wa nie pod sta wo wych za sad po dat ku VAT, któ re go kon struk cja opie ra siê na
opo dat ko wa niu kon sum pcji. Sy tua cja, gdzie nikt nie po niós ³by ob ci¹ ¿e nia tym po dat -
kiem nie w¹t pli wie ³a ma ³a by ta k¹ kon struk cjê.
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Do dat ko wo za zna czyæ na le ¿y, ¿e zw³o ka d³u¿ ni ka, skut ku j¹ ca po wsta niem za to rów 
p³at ni czych, jest zja wis kiem do strze ¿o nym, w od nie sie niu do któ re go na grun cie pra wa 
cy wil ne go przy jê to sto so wne re gu la cje, m.in. w usta wie z dnia 12 czer wca 2003 r. o ter -
mi nach za p³a ty w trans ak cjach han dlo wych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z póŸn. zm.).
Zgo d nie z art. 5–7 tej usta wy, je ¿e li stro ny w umo wie prze wi dzia ³y ter min za p³a ty d³u¿ -
szy ni¿ 30 dni, wie rzy ciel mo ¿e ¿¹ daæ od se tek usta wo wych za okres po cz¹w szy od
31. dnia po spe³ nie niu swo je go œwiad cze nia nie pie niê¿ ne go i do rê cze niu d³u¿ ni ko wi
fak tu ry lub ra chun ku – do dnia za p³a ty, ale nie d³u¿ szy ni¿ do dnia wy ma gal no œci
œwiad cze nia pie niê¿ ne go. Je ¿e li d³u¿ nik, w ter mi nie okreœ lo nym w umo wie, nie do ko na 
za p³a ty na rzecz wie rzy cie la, wie rzy cie lo wi przy s³u gu j¹ bez od rêb ne go wez wa nia od set -
ki, w wy so ko œci od se tek za zw³o kê, okreœ lo nej na pod sta wie usta wy z dnia 29 sier pnia
1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) lub od set ki
wy ¿ sze – uz go dnio ne miê dzy wie rzy cie lem a d³u¿ ni kiem. Od set ki przy s³u gu j¹ z mo cy
pra wa (po cz¹w szy od 31. dnia po spe³ nie niu œwiad cze nia), ró w nie¿ w przy pad ku gdy
ter min za p³a ty nie zo sta³ okreœ lo ny w umo wie.

Od po wia da j¹c na py ta nie dru gie Pa na Se na to ra up rzej mie in for mu jê, ¿e trwa j¹ ce
obe c nie pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug ma j¹ na ce lu
przede wszy s t kim im ple men ta cjê prze pi sów dy rek ty wy Ra dy 2010/45/UE z dnia
13 lip ca 2010 r. zmie nia j¹ cej dy rek ty wê 2006/112/WE w spra wie wspól ne go sy s te mu
po dat ku od war to œci do da nej w od nie sie niu do prze pi sów do ty cz¹ cych fak tu ro wa nia
(Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1) oraz dy rek ty wy Ra dy 2008/8/WE z dnia 12 lu te -
go 2008 r. zmie nia j¹ cej dy rek ty wê 2006/112/WE w od nie sie niu do miej sca œwiad cze -
nia (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) – w za kre sie, w któ rym je sz cze ta dy rek ty wa 
nie zo sta ³a im ple men to wa na, a tak ¿e œciœ lej sze do sto so wa nie prze pi sów usta wy o VAT
do prze pi sów unij nych. Nie prze wi du jê na obe c nym eta pie prac, aby no we la obe jmo wa -
³a ró w nie¿ za ga dnie nia do ty cz¹ ce ul gi na z³e d³u gi.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Klei ny

skie ro wa ne do prze wo dni cz¹ ce go Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wiz ji Ja na Dwo ra ka
oraz do pre ze sa Za rz¹ du Spó ³ki Te le wiz ja Pol ska SA Ju liu sza Brau na

Na fa li prze mian ustro jo wych w Pol sce po wsta³ ka szub ski ma ga zyn te le -
wi zyj ny „Rodnô Ze mia” emi to wa ny od 1990 r. w Te le wiz ji Gdañsk. Pro gram
ten by³ bar dzo po pu lar ny. W la tach 2000 –2005 re gu lar nie og l¹ da ³o go od
100 ty siê cy do 150 ty siê cy wi dzów. Nie ste ty, po dwu dzie stu la tach TVG po -
sta no wi ³a ten za s³u ¿o ny pro gram zdj¹æ z an te ny. T³u ma czo no to bra kiem fun -
du szy. Wpierw, przez co naj mniej dwa la ta, na gmin nie zmie nia no go dzi ny
emi sji pro gra mu, skra ca no go oraz ob ni ¿a no staw ki za je go re a li za cjê, tak ¿e
w koñ co wym okre sie re dak tor pro gra mu Eu ge niusz Pry cz kow ski re a li zo wa³
go prak ty cz nie za dar mo.

Osta te cz nie za nie cha no emi sji „Ro dny Ze mi”.
Wie le szcze gó ³ów zwi¹ za nych z uni ce stwie niem pro gra mu od s³a nia nam

Biu le tyn Ra dy Jê zy ka Ka szub skie go z 2011 r., w któ rym opub li ko wa no re fe -
rat pod ty tu ³em „Fun kcjo no wa nie i kres te le wi zyj ne go ma ga zy nu ka szub skie -
go «Rodnô Ze mia» (1990 –2010)”. Przez po nad rok mie sz kañ cy re gio nu
nie u stan nie do po mi na j¹ siê o re ak ty wa cjê au dy cji.

W ci¹ gu dwu dzie stu lat is t nie nia pro gra mu po wsta ³o pra wie ty si¹c od cin -
ków. Wziê ³o w nim udzia³ kil ka na œcie ty siê cy roz mów ców, g³ó wnie in te li gen -
cji kaszubsko-pomorskiej. Za so by te sta no wi¹ naj wiê k sze ar chi wum jê zy ka
ka szub skie go i wie dzy o nim. Wo kó³ pro gra mu ro dzi ³y siê ró¿ ne ini cja ty wy
o cha rak te rze kulturalno-spo³ecznym, na przy k³ad zjaz dy pi sa rzy ka szub -
skich w Wej he ro wie czy o¿y wie nie kon tak tów z Ka szu ba mi z Ka na dy. Te
kon tak ty wci¹¿ s¹ piêk n¹ lek cj¹ pol skie go pa trio tyz mu dla wszy s t kich mie sz -
kañ ców Po mo rza i Pol ski. Trze ba pod kreœ liæ, ¿e ma ga zyn mia³ te¿ du ¿e zna -
cze nie w za cho wa niu i roz wo ju jê zy ka ka szub skie go, utrwa la³ œwia do moœæ
re gio nal n¹, je dno czeœ nie kon sek wen tnie pod kreœ la j¹c pol sk¹ to¿ sa moœæ na -
ro do w¹ Ka szu bów. Z ko lei dla wie lu osób o je sz cze nie w pe³ ni zde fi nio wa -
nym po czu ciu na ro do wym i et ni cz nym pro gram sta wa³ siê od nie sie niem
i Ÿród ³em wie dzy w tym za kre sie, opar tej na nie po dwa ¿al nych hi sto ry cz nych
zwi¹z kach z Pol sk¹.

Po zdjê ciu ma ga zy nu z an te ny obe c noœæ ka szub szczyz ny w TVG wró ci ³a
do sta nu sprzed 1990 r. W osta t nim cza sie za u wa ¿a my co raz po wa¿ niej sze
ne ga ty wne kon sek wen cje po li ty cz ne de cyz ji Te le wiz ji Gdañsk z koñ ca
2010 r. Œwia de ctwem te go jest po wsta nie pier wsze go w dzie jach sto wa rzy -
sze nia ka szub skie go o cha rak te rze na ro do wym. Wy ni ki spi su po wsze chne -
go, w któ rym a¿ sie dem na œcie ty siê cy osób po da ³o przy na le¿ noœæ na ro do w¹
ka szub sk¹, ugrun to wu j¹ sens dzia ³a nia no we go sto wa rzy sze nia. Dla te go
ape lu jê o na tych mia sto wy po wrót pro gra mu „Rondô Ze mia” na an te nê pod
do tych cza so w¹ re dak cj¹. Pro gram mia³ za wsze wy so k¹ re no mê. W tej chwi li, 
kie dy u czê œci Ka szu bów na no wo po ja wia j¹ siê py ta nia o w³a s n¹ to¿ sa moœæ, 
ko nie cz ne jest przy wró ce nie mie sz kañ com te go pro gra mu ja ko au to ry te tu
w kszta³ to wa niu ich œwia do mo œci na ro do wej i et ni cz nej i za je go spra w¹
umo¿ li wie nie po zy s ka nia na le ¿y tej wie dzy i od po wie dzi na w¹t pli wo œci kreo -
wa ne przez no we sto wa rzy sze nie.

W imie niu Ka szub skie go Ze spo ³u Par la men tar ne go i z je go upo wa¿ nie nia
zwra cam siê z py ta niem, ja kie dzia ³a nia po de jmu je Te le wiz ja Pol ska, aby
przy wró ciæ pro gram „Rodnô Ze mia”.

Ka zi mierz Klei na
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Od po wiedŸ
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP

War sza wa, 27 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo o sygn. DPz.WSW.051.568.1.2012 z 17 kwiet nia 2012 r.

up rzej mie wy jaœ niam, ¿e sfor mu ³o wa nia za war te w oœ wiad cze niu se na to ra Ka zi mie rza
Klei ny w spra wie au dy cji „Ro dnô ze mia” nie znaj du j¹ po twier dze nia w fak tach.

Pan Eu ge niusz Pry cz kow ski, któ ry ni gdy nie by³ pra co wni kiem eta to wym Te le wiz ji
Pol skiej, na zle ce nie TVP Gdañsk re a li zo wa³ cyk li cz n¹ au dy cjê „Ro dno ze mia”. Ni gdy
nie by ³a to je go au tor ska au dy cja. Od 1990 ro ku au dy cjê re a li zo wa ³a œp. Iza be la Tro ja -
now ska, po mys ³o daw czy ni i pier wsza au tor ka au dy cji. Po jej œmier ci pra ce nad au dy -
cj¹ kon ty nuo wa³ p. Ar tur Jab ³oñ ski, póŸ niej szy pre zes Zrze sze nia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Pan Eu ge niusz Pry cz kow ski wraz z gru p¹ au to rów i re a li za to rów przy go to wy -
wa³ pro gram w la tach 1999 –2010.

W ro ku 2010 p. Eu ge niusz Pry cz kow ski wy star to wa³ w wy bo rach sa mo rz¹ do wych
w po wie cie kar tus kim. Na pod sta wie opi nii Biu ra Pra w ne go TVP SA na czas kam pa nii
wy bor czej i wy bo rów sa mo rz¹ do wych emi sja au dy cji zo sta ³a za wie szo na. Pan E. Pry cz -
kow ski uzy s ka³ man dat ra dne go po wia tu kar tus kie go w wy bo rach sa mo rz¹ do wych
2010 i ob j¹³ sta no wis ko wi ce prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Po wia tu Kar tus kie go. Zgo d nie ze
sta no wis kiem Ko mi sji Ety ki TVP SA dal sze re a li zo wa nie przez p. E. Pry cz kow skie go
au dy cji do ty cz¹ cej Ka szub i je dno czeœ nie pia sto wa nie fun kcji sa mo rz¹ do wej w ka -
szub skim po wie cie na ru sza za sa dy Ety ki Dzien ni kar skiej TVP SA.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e nie jest pra w d¹, ¿e po za wie sze niu emi sji „Ro dnë ze mia” obe c -
noœæ ka szub szczyz ny na an te nie TVP Gdañsk wró ci ³a do po zio mu sprzed 1990 ro ku.
W 2008 ro ku TVP Od dzia³ w Gdañ sku ol brzy mim na k³a dem w³a s nych œrod ków uru -
cho mi³ pro duk cjê dru gie go, emi to wa ne go do dziœ pro gra mu ka szub skie go „Te dë jo”.
W 2009 ro ku, kie dy oba pro gra my przez pe³ ny rok by ³y na an te nie TVP Gdañsk, wy da -
no na ich pro duk cjê oraz przy go to wa nie in nych au dy cji o te ma ty ce ka szub skiej kwo tê
zna cz nie prze kra cza j¹ c¹ 400 ty siê cy z³o tych. By ³o to po nad 20 go dzin pre mie ro wych
emi sji. Do te go na le ¿y do li czyæ po wtór ki.

W³a dze TVP Gdañsk wie lo kro t nie spo ty ka ³y siê z Za rz¹ dem Zrze sze nia Kaszubsko-
-Pomorskiego i pro po no wa ³y na wi¹ za nie wspó³ pra cy, któ ra po zwo li w trud nej sy tua cji
fi nan so wej na szej Spó ³ki na pro duk cjê dru giej cyk li cz nej au dy cji prze zna czo nej dla
spo ³e cz no œci ka szub skiej.

W ka ¿ dej chwi li TVP Gdañsk jest go to we re a li zo waæ, obok pro gra mu „Te dë jo”, pro -
duk cjê au dy cji „Ro dnë ze mia”, wa run kiem je dnak ko nie cz nym jest po zy s ka nie œrod -
ków fi nan so wych. W tym miej scu pod kreœ lam je dnak, ¿e tre œci i za ³o ¿e nia pro gra mów
„Te dë jo” i „Ro dnë ze mia” po kry wa j¹ siê, spe³ nia j¹c iden ty cz n¹ ro lê.

W mo jej opi nii nie jest mo¿ li wa na to miast wspó³ pra ca z p. E. Pry cz kow skim, któ ry
zo sta³ ucze stni kiem for ma tu „Su ro wi Ro dzi ce”. Au dy cja ta by ³a ju¿ kil ka krot nie emi to -
wa na na ró¿ nych an te nach gru py TVN.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, na le ¿y z ca ³¹ mo c¹ pod kreœ liæ, ¿e te ma ty ka ka szub ska
jest obe c na na an te nie TVP Gdañsk. Pan se n a tor Ka zi mierz Klei na nie za u wa ¿a pro gra -
mu „Te dë jo” w TVP Gdañsk. Pro gram ten emi tu je my od 2008 ro ku i ma on swo j¹ od da -
n¹ wi do wniê, wy so k¹ og l¹ dal noœæ i do bre opi nie w œro do wis ku. Cyk li cz na au dy cja
„Te dë jo” pod re dak cj¹ Ka ro li ny Ra szei re a li zu je ró w nie¿ ma te ria ³y new so we o te ma ty ce 
ka szub skiej dla Od dzia ³u Gdañsk i an ten cen tral nych. Je den z osta t nich od cin ków
„Te dë jo” by³ po œwiê co ny VII Dniu Je dno œci Ka szu bów w Bru sach. Za za an ga ¿o wa nie
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i pro pa go wa nie tej te ma ty ki otrzy ma liœ my po dziê ko wa nie od bur mi strza Brus p. Wi tol -
da Os sow skie go. Ko lej ny od ci nek „Te dë jo” (emi sja 15 kwiet nia) by³ po œwiê co ny pod su -
mo wa niu Spi su Po wsze chne go, w któ rym mie sz kañ cy Ka szub de kla ro wa li swo j¹
przy na le¿ noœæ na ro do w¹. Przy go to wy wa liœ my te¿ ma te ria³ fil mo wy na ten te mat do
Wia do mo œci i dla TVP IN FO.

Up rzej mie pro szê o przy jê cie po wy ¿ szych wy jaœ nieñ.

Z wy ra za mi sza cun ku

TE LE WIZ JA POL SKA SA
Biu ro Za rz¹ du
i Spraw Kor po ra cyj nych
DY REK TOR
El ¿bie ta Po nik ³o

Od po wiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI

War sza wa, 11 czer wca 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Ka zi mie rza Klei nê pod czas

8. po sie dze nia Se na tu RP, 29 mar ca 2012 ro ku up rzej mie in for mu jê, ¿e wy jaœ nie nia
do ty cz¹ ce au dy cji pt. „Ro dnô ze mia”, emi to wa nej na an te nie TVP Gdañsk i prze zna czo -
nej dla mniej szo œci ka szub skiej prze ka za ³a p. El ¿bie ta Po nik ³o, dy rek tor Biu ra Za -
rz¹ du i Spraw Kor po ra cyj nych Te le wiz ji Pol skiej SA. W za ³¹ cze niu prze ka zu jê ich treœæ.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e te le wiz ja pub li cz na ma usta wo wo za gwa ran to wa n¹ sa mo -
dziel noœæ w kszta³ to wa niu pro gra mu. Do ty czy to ró w nie¿ spo so bu wy pe³ nia nia mi sji,
ja k¹ jest pro duk cja au dy cji uw zglê dnia j¹ cych po trze by mniej szo œci na ro do wych i et ni -
cz nych. Za rz¹d TVP SA sa mo dziel nie po de jmu je de cyz je do ty cz¹ ce for ma tu ta kich au -
dy cji oraz ich miej sca w ra mów ce pro gra mo wej po szcze gól nych od dzia ³ów.

Do dat ko wo prag nê po in for mo waæ, ¿e Kra jo wa Ra da Ra dio fo nii i Te le wiz ji, wy cho -
dz¹c na prze ciw po trze bom mniej szo œci i chc¹c za gwa ran to waæ re a li za cjê usta wo wych
obo wi¹z ków me diów pub li cz nych w za kre sie przy go to wy wa nia i emi to wa nia au dy cji
prze zna czo nych dla mniej szo œci na ro do wych i et ni cz nych, pod jê ³a de cyz jê o ca³ ko wi -
tym fi nan so wa niu ze œrod ków po cho dz¹ cych z op ³at abo na men to wych wszy s t kich za -
pla no wa nych przez TVP SA w 2012 ro ku au dy cji prze zna czo nych dla mniej szo œci.

Z po wa ¿a niem

Jan Dwo rak
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Za³¹cznik
Pi smo
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP

War sza wa, 27 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
An na Szyd³owska-¯urawska
Dy rek tor
De par ta men tu Pre zy dial ne go KRRiT

Sza no wna Pa ni Dy rek tor,
w od po wie dzi na pis mo o sygn. DPz.WSW.051.568.1.2012 z 17 kwiet nia 2012 r.

up rzej mie wy jaœ niam, ¿e sfor mu ³o wa nia za war te w oœ wiad cze niu se na to ra Ka zi mie rza
Klei ny w spra wie au dy cji „Ro dnô ze mia” nie znaj du j¹ po twier dze nia w fak tach.

Pan Eu ge niusz Pry cz kow ski, któ ry ni gdy nie by³ pra co wni kiem eta to wym Te le wiz ji
Pol skiej, na zle ce nie TVP Gdañsk re a li zo wa³ cyk li cz n¹ au dy cjê „Ro dnô ze mia”. Ni gdy
nie by ³a to je go au tor ska au dy cja. Od 1990 ro ku au dy cjê re a li zo wa ³a œp. Iza be la Tro ja -
now ska, po mys ³o daw czy ni i pier wsza au tor ka au dy cji. Po jej œmier ci pra ce nad au dy -
cj¹ kon ty nuo wa³ p. Ar tur Jab ³oñ ski, póŸ niej szy pre zes Zrze sze nia Ka szub sko-
-Po mor skie go. Pan Eu ge niusz Pry cz kow ski wraz z gru p¹ au to rów i re a li za to rów przy -
go to wy wa³ pro gram w la tach 1999 –2010.

W ro ku 2010 p. Eu ge niusz Pry cz kow ski wy star to wa³ w wy bo rach sa mo rz¹ do wych
w po wie cie kar tus kim. Na pod sta wie opi nii Biu ra Pra w ne go TVP SA na czas kam pa nii
wy bor czej i wy bo rów sa mo rz¹ do wych emi sja au dy cji zo sta ³a za wie szo na. Pan E. Pry cz -
kow ski uzy s ka³ man dat ra dne go po wia tu kar tus kie go w wy bo rach sa mo rz¹ do wych
2010 i ob j¹³ sta no wis ko wi ce prze wo dni cz¹ ce go Ra dy Po wia tu Kar tus kie go. Zgo d nie ze
sta no wis kiem Ko mi sji Ety ki TVP SA dal sze re a li zo wa nie przez p. E. Pry cz kow skie go
au dy cji do ty cz¹ cej Ka szub i je dno czeœ nie pia sto wa nie fun kcji sa mo rz¹ do wej w ka -
szub skim po wie cie na ru sza za sa dy Ety ki Dzien ni kar skiej TVP SA.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e nie jest pra w d¹, ¿e po za wie sze niu emi sji „Ro dnë ze mia” obe c -
noœæ ka szub szczyz ny na an te nie TVP Gdañsk wró ci ³a do po zio mu sprzed 1990 ro ku.
W 2008 ro ku TVP Od dzia³ w Gdañ sku ol brzy mim na k³a dem w³a s nych œrod ków uru -
cho mi³ pro duk cjê dru gie go, emi to wa ne go do dziœ pro gra mu ka szub skie go „Te dë jo”.
W 2009 ro ku, kie dy oba pro gra my przez pe³ ny rok by ³y na an te nie TVP Gdañsk, wy da -
no na ich pro duk cjê oraz przy go to wa nie in nych au dy cji o te ma ty ce ka szub skiej kwo tê
zna cz nie prze kra cza j¹ c¹ 400 ty siê cy z³o tych. By ³o to po nad 20 go dzin pre mie ro wych
emi sji. Do te go na le ¿y do li czyæ po wtór ki.

W³a dze TVP Gdañsk wie lo kro t nie spo ty ka ³y siê z Za rz¹ dem Zrze sze nia Kaszubsko-
-Pomorskiego i pro po no wa ³y na wi¹ za nie wspó³ pra cy, któ ra po zwo li w trud nej sy tua cji
fi nan so wej na szej Spó ³ki na pro duk cjê dru giej cyk li cz nej au dy cji prze zna czo nej dla
spo ³e cz no œci ka szub skiej.

W ka ¿ dej chwi li TVP Gdañsk jest go to we re a li zo waæ, obok pro gra mu „Te dë jo”, pro -
duk cjê au dy cji „Ro dnë ze mia”, wa run kiem je dnak ko nie cz nym jest po zy s ka nie œrod -
ków fi nan so wych. W tym miej scu pod kreœ lam je dnak, ¿e tre œci i za ³o ¿e nia pro gra mów
„Te dë jo” i „Ro dnë ze mia” po kry wa j¹ siê, spe³ nia j¹c iden ty cz n¹ ro lê.

W mo jej opi nii nie jest mo¿ li wa na to miast wspó³ pra ca z p. E. Pry cz kow skim, któ ry
zo sta³ ucze stni kiem for ma tu „Su ro wi Ro dzi ce”. Au dy cja ta by ³a ju¿ kil ka krot nie emi to -
wa na na ró¿ nych an te nach gru py TVN.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, na le ¿y z ca ³¹ mo c¹ pod kreœ liæ, ¿e te ma ty ka ka szub ska
jest obe c na na an te nie TVP Gdañsk. Pan se n a tor Ka zi mierz Klei na nie za u wa ¿a pro gra -
mu „Te dë jo” w TVP Gdañsk. Pro gram ten emi tu je my od 2008 ro ku i ma on swo j¹ od da -
n¹ wi do wniê, wy so k¹ og l¹ dal noœæ i do bre opi nie w œro do wis ku. Cyk li cz na au dy cja
„Te dë jo” pod re dak cj¹ Ka ro li ny Ra szei re a li zu je ró w nie¿ ma te ria ³y new so we o te ma ty ce 
ka szub skiej dla Od dzia ³u Gdañsk i an ten cen tral nych. Je den z osta t nich od cin ków
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„Te dë jo” by³ po œwiê co ny VII Dniu Je dno œci Ka szu bów w Bru sach. Za za an ga ¿o wa nie
i pro pa go wa nie tej te ma ty ki otrzy ma liœ my po dziê ko wa nie od bur mi strza Brus p. Wi tol -
da Os sow skie go. Ko lej ny od ci nek „Te dë jo” (emi sja 15 kwiet nia) by³ po œwiê co ny pod su -
mo wa niu Spi su Po wsze chne go, w któ rym mie sz kañ cy Ka szub de kla ro wa li swo j¹
przy na le¿ noœæ na ro do w¹. Przy go to wy wa liœ my te¿ ma te ria³ fil mo wy na ten te mat do
Wia do mo œci i dla TVP IN FO.

Up rzej mie pro szê o przy jê cie po wy ¿ szych wy jaœ nieñ.

Z wy ra za mi sza cun ku

TE LE WIZ JA POL SKA SA
Biu ro Za rz¹ du
i Spraw Kor po ra cyj nych
DYREKTOR
El ¿bie ta Po nik ³o
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Oœ wiad cze nie se na to ra Bog da na Kli cha

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do przy wró ce nia

mo¿ li wo œci pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych tak ¿e przez or ga ni za cje in ne
ni¿ or ga ni za cje po ¿yt ku pub li cz ne go.

Pro wa dze nie mie sz kañ chro nio nych dla osób wy ma ga j¹ cych po no w nej
ad ap ta cji w spo ³e czeñ stwie to za da nie w³a s ne gmi ny. Miej skie oœ rod ki po mo -
cy spo ³e cz nej w dro dze kon kur sów po wie rza j¹ pro wa dze nie ta kich mie sz -
kañ, do fi nan so wu j¹c bie ¿¹ ce ko sz ty re a li za cji za da nia. Zgo d nie z art. 25
ust. 1 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej z dnia 12 mar ca 2004 r. (DzU z 2004 r.
nr 64 poz. 593, z póŸn. zm.): „or ga ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej
mo g¹ zle caæ za da nia z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, udzie la j¹c do ta cji na fi -
nan so wa nie lub do fi nan so wa nie zle co ne go za da nia, or ga ni za cjom po za -
rz¹ do wym pro wa dz¹ cym dzia ³al noœæ w za kre sie po mo cy spo ³e cz nej”.

Usta w¹ z dnia 8 gru dnia 2006 r. o fi nan so wym wspar ciu two rze nia lo ka li 
so cjal nych, mie sz kañ chro nio nych, noc le go wni i do mów dla bez dom nych
(DzU z 2006 r. nr 251 poz. 1844) zmie nio no art. 53 ust. 3 w ten spo sób, ¿e s³o -
wa „mie sz ka nie chro nio ne mo ¿e byæ pro wa dzo ne przez ka ¿ d¹ je dno stkê or -
ga ni za cyj n¹ po mo cy spo ³e cz nej” za mie nio no na wy ra zy „mie sz ka nie
chro nio ne mo ¿e byæ pro wa dzo ne przez ka ¿ d¹ je dno stkê or ga ni za cyj n¹ po mo -
cy spo ³e cz nej lub or ga ni za cjê po ¿yt ku pub li cz ne go”.

In ten cj¹ usta wo daw cy, na co wska zu je ste no gram z po sie dze nia Ko mi sji
In fra struk tu ry, Ko mi sji Po li ty ki Spo ³e cz nej oraz Ko mi sji Sa mo rz¹ du Te ry to -
rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, ob ra du j¹ cych w dniu 5 gru dnia 2006 r., któ re
za pro po no wa ³y wpro wa dze nie w tym za kre sie do pro jek tu usta wy po praw ki, 
przy jê tej przez Sejm, by ³o umo¿ li wie nie or ga ni za cjom po ¿yt ku pub li cz ne go
po zy s ki wa nia fi nan so we go wspar cia w zwi¹z ku z pro wa dze niem mie sz ka -
nia chro nio ne go na za sa dach okreœ lo nych usta w¹ o po mo cy spo ³e cz nej.

W przy pad ku zle ca nia za dañ po le ga j¹ cych na pro wa dze niu mie sz ka nia
chro nio ne go zmia na usta wy w przed mio to wym za kre sie spo wo do wa ³a do -
dat ko wo za wê ¿e nie krê gu pod mio tów nie pub li cz nych mo g¹ cych ucze stni czyæ 
w kon kur sach ofert wy ³¹ cz nie do or ga ni za cji po ¿yt ku pub li cz ne go. Po zo sta -
³ym pod mio tom, o któ rych mo wa w art. 25 ust. 1 przed mio to wej usta wy, nie
mo¿ na obe c nie zle caæ za dañ po le ga j¹ cych na pro wa dze niu mie sz ka nia chro -
nio ne go. Ta kie roz wi¹ za nie pra w ne nie znaj du je me ry to ry cz ne go uza sa dnie -
nia, a przy tym skut ku je is tot nym ogra ni cze niem mo¿ li wo œci re a li za cji te go
ty pu za dañ przez pod mio ty pub li cz ne.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ o spo wo do wa nie zmia ny tre œci
art. 53 ust. 3 na na stê pu j¹ c¹: „Mie sz ka nie chro nio ne mo ¿e byæ pro wa dzo ne
przez ka ¿ d¹ je dno stkê or ga ni za cyj n¹ po mo cy spo ³e cz nej al bo pod miot, o któ -
rym mo wa w art. 25 ust. 1 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej”.

Bog dan Klich
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Od po wiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 25 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na Oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Bog da na Kli cha na 8. po sie -

dze niu Se na tu a dniu 29 mar ca 2012 r., prze s³a ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012
ro ku, znak BPS/043-08-289/12, w spra wie przy wró ce nia mo¿ li wo œci pro wa dze nia
mie sz kañ chro nio nych tak ¿e przez or ga ni za cje in ne ni¿ or ga ni za cje po ¿yt ku pub li cz ne -
go, przed sta wiam po ni¿ sze wy jaœ nie nia.

Prze pis art. 53 ust. 3 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej okreœ la -
j¹ cy pod mio ty up ra wnio ne do pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych zo sta³ zmie nio ny
prze pi sem art. 25 usta wy z dnia 8 gru dnia 2006 r. o fi nan so wym wspar ciu two rze nia
lo ka li so cjal nych, mie sz kañ chro nio nych, noc le go wni i do mów dla bez dom nych,
o czym pi sze se n a tor Bog dan Klich w swoim oœ wiad cze niu. Po wy ¿ sza zmia na roz sze -
rzy ³a kr¹g pod mio tów up ra wnio nych do pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych o or ga -
ni za cje po ¿yt ku pub li cz ne go, bo wiem wcze œ niej ta for ma po mo cy spo ³e cz nej mog ³a byæ
œwiad czo na wy ³¹ cz nie przez je dno stki or ga ni za cyj ne po mo cy spo ³e cz nej. Za tem nie ma
pod staw do stwier dze nia, ¿e zmia ny usta wy o po mo cy spo ³e cz nej ogra ni czy ³y mo¿ li -
woœæ pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych or ga ni za cjom in nym ni¿ or ga ni za cje po ¿yt ku 
pub li cz ne go, wy ra ¿o ne go w Oœ wiad cze niu se na to ra a pro œba o pod jê cie dzia ³añ zmie -
rza j¹ cych do przy wró ce nia mo¿ li wo œci pro wa dze nia ta kiej for my po mo cy spo ³e cz nej
tak ¿e przez po zo sta ³e pod mio ty – w kon tek œ cie przed sta wio nych zmian w obo wi¹ zu -
j¹ cych prze pi sach pra wa – nie znaj du je uza sa dnie nia.

Po nad to in for mu jê, ¿e ww. prze pis art. 53 ust. 3 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej wska -
zu j¹c, ¿e mie sz ka nie chro nio ne mo ¿e byæ pro wa dzo ne przez ka ¿ d¹ je dno stkê or ga ni za -
cyj n¹ po mo cy spo ³e cz nej, da je mo¿ li woœæ pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych ka ¿ dej
je dno stce or ga ni za cyj nej po mo cy spo ³e cz nej pro wa dzo nej za ró wno przez je dno stkê sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go, jak i na je go zle ce nie przez pod miot nie pub li cz ny, o któ rym
mo wa w art. 25 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej. Za tem w prak ty ce ka ta log pod mio tów
up ra wnio nych do pro wa dze nia mie sz kañ chro nio nych jest bar dzo sze ro ki.

Prag nê tak ¿e wy jaœ niæ, ¿e zgo d nie z prze pi sem art. 3 usta wy z dnia 24 kwiet nia
2003 r. o dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie dzia ³al noœæ po ¿yt ku
pub li cz ne go mo ¿e byæ pro wa dzo na przez or ga ni za cje po za rz¹ do we w sfe rze za dañ
pub li cz nych. Do ta kich za dañ na le ¿¹ tak ¿e za da nia w za kre sie po mo cy spo ³e cz nej,
w tym po mo cy ro dzi nom i oso bom w trud nej sy tua cji ¿y cio wej oraz wy ró wny wa nia
szans tych ro dzin i osób oraz dzia ³al noœæ na rzecz in te gra cji i re in te gra cji za wo do wej 
i spo ³e cz nej osób za gro ¿o nych wy klu cze niem spo ³e cz nym. Op rócz ww. or ga ni za cji
po za rz¹ do wych (np. fun da cji, sto wa rzy szeñ) dzia ³al noœæ po ¿yt ku pub li cz ne go mo ¿e
byæ pro wa dzo na przez oso by pra w ne i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta -
wie prze pi sów o sto sun ku Pañ stwa do Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, o sto sun ku Pañ stwa do in nych ko œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz
o gwa ran cjach wol no œci su mie nia i wy zna nia, je ¿e li ich ce le sta tu to we obe jmu j¹
pro wa dze nie dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go, sto wa rzy sze nia je dno stek sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go, spó³ dziel nie so cjal ne, spó ³ki ak cyj ne i spó ³ki z ogra ni czo n¹
od po wie dzial no œci¹ oraz klu by spor to we bê d¹ ce spó ³ka mi dzia ³a j¹ cy mi na pod sta -
wie prze pi sów usta wy z dnia 25 czer wca o spor cie, któ re nie dzia ³a j¹ w ce lu osi¹g -
niê cia zy s ku oraz prze zna cza j¹ ca ³oœæ do cho du na re a li za cjê ce lów sta tu to wych
oraz nie prze zna cza j¹ zy s ku do po dzia ³u miê dzy swoich udzia ³ow ców, ak cjo na riu szy

264 8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.



i pra co wni ków. Za tem ka ta log pod mio tów up ra wnio nych do pro wa dze nia mie sz kañ
chro nio nych, okreœ lo ny w prze pi sie art. 53 ust. 3 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej jest
bar dzo sze ro ki.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e or ga ni za cje po ¿yt ku pub li cz ne go, op rócz ko nie cz no -
œci pro wa dze nia dzia ³al no œci w ob sza rach tzw. po ¿yt ku pub li cz ne go, mu sz¹ spe³ niaæ
do dat ko we wa run ki, do ty cz¹ ce m.in. ja wno œci dzia ³a nia, kon tro li w or ga ni za cji, prze j-
rzy sto œci fi nan so wej. Na to miast in ne, ni¿ or ga ni za cje po ¿yt ku pub li cz ne go, pod mio ty,
któ re pro wa dz¹ dzia ³al noœæ po ¿yt ku pub li cz ne go nie pod le ga j¹ ta kim obo wi¹z kom. Za -
tem obe c ne brzmie nie prze pi su art. 53 ust. 3 usta wy o po mo cy spo ³e cz nej, do ty cz¹ ce
po wy ¿ sze go ka ta lo gu, gwa ran tu je, ¿e oma wia na for ma po mo cy spo ³e cz nej bê dzie re a li -
zo wa na na le ¿y cie, efek ty wnie i rze tel nie, bo wiem dzia ³al noœæ or ga ni za cji po ¿yt ku pub -
li cz ne go pod le ga nad zo ro wi mi ni stra w³a œci we go do spraw za bez pie cze nia spo ³e cz ne go
(obe c nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej), któ ry mo ¿e prze pro wa dziæ kon tro lê –
w za kre sie dzia ³al no œci w ob sza rze po mo cy spo ³e cz nej – z ini cja ty wy w³a s nej lub na
wnio sek or ga nu ad mi ni stra cji pub li cz nej lub in nej or ga ni za cji po za rz¹ do wej. Je dno -
czeœ nie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e nad zór Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie za stê pu je
is t nie j¹ ce go nad zo ru i kon tro li wy ko ny wa nej nad or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi przez
in ne up ra wnio ne pod mio ty (m.in. w³a œci we go mi ni stra w przy pad ku fun da cji oraz sta -
ro sty – w przy pad ku sto wa rzy szeñ).

Z sza cun kiem

Ja ros ³aw Du da
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê do Pa na w spra wie pla no wa nej przez Pañ ski rz¹d re for my

szkol ni ctwa, któ ra ma na ce lu ogra ni cze nie li cz by go dzin lek cyj nych przed -
mio tów hu ma ni sty cz nych, w tym hi sto rii.

W ko œcie le œw. Sta ni s³a wa Ko stki w Kra ko wie od 19 mar ca trwa strajk
g³o do wy prze ciw ko ogra ni cze niu li cz by go dzin lek cji hi sto rii i in nych przed -
mio tów hu ma ni sty cz nych w no wych pro gra mach na u cza nia w szko ³ach œre d- 
nich. W straj ku bie rze udzia³ gru pa opo zy cjo ni stów z lat osiem dzie si¹ tych
oraz hi sto ry cy. Pro te stu j¹ cy s¹ zde ter mi no wa ni i pod jê li strajk g³o do wy z po -
wo du ca³ ko wi te go ig no ro wa nia przez rz¹d wcze œ niej szych kry ty cz nych opi nii 
na te mat re for my szkol ni ctwa.

Brak dia lo gu ze stro ny rz¹ du pchn¹³ straj ku j¹ cych do pod jê cia tak dra -
ma ty cz nej de cyz ji, ale po mi mo up ³y wu ko lej nych dni straj ku ¿a den przed sta -
wi ciel rz¹ du nie uda³ siê na miej sce, by pod j¹æ roz mo wy z pro te stu j¹ cy mi.
Z ca ³ej Pol ski p³y n¹ wy ra zy wspar cia oraz so li dar no œci ze straj ku j¹ cy mi. Na
te mat bar dzo ne ga ty wnych skut ków pla no wa nej re for my szkol ni ctwa za bra -
³o g³os wie lu przed sta wi cie li œwia ta na u ki, li cz ne by ³y tak ¿e pro te sty or ga ni -
za cji stu den ckich, ro dzi ców, na u czy cie li oraz or ga ni za cji pa trio ty cz nych,
kom ba tan ckich, dzien ni kar skich i in nych. Rz¹d wy da je siê byæ g³u chy na
wszy s t kie te g³o sy sprze ci wu.

Wy da je siê, ¿e re for ma szkol ni ctwa, któ ra ma na ce lu dra sty cz ne ogra ni -
cze nie li cz by lek cji hi sto rii w szko ³ach œre dnich, nie jest do koñ ca prze myœ la -
na. Li cz ne g³o sy kry ty cz ne po œwiad cza j¹ to osta t nie twier dze nie. Je dno czeœ-
 nie bar dzo nie po ko j¹ cym zja wis kiem jest niep o dej mo wa nie przez rz¹d dia lo -
gu na te mat kon tro wer syj nej re for my. Jest to tym bar dziej nie po ko j¹ ce, i¿
rz¹d przy j¹³ ta k¹ me to dê za re gu ³ê swe go dzia ³a nia, co stoi w sprze cz no œci
z za sa da mi de mo kra ty cz ne go pañ stwa.

Pod czas pla no wa nia re form szkol ni ctwa war to od no siæ siê do myœ li naj -
wiê k szych Po la ków, dla te go na ko niec war to sko men to waæ pla ny rz¹ du s³o -
wa mi Mar sza³ ka Jó ze fa Pi³ sud skie go: „Na ród, któ ry nie sza nu je swej
prze sz³o œci, nie za s³u gu je na sza cu nek te raŸ niej szo œci i nie ma pra wa do
przy sz³o œci”.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z na stê pu j¹ cy mi py ta -
nia mi.

Czy rz¹d po czy ni³ od po wie d nie dzia ³a nia i pod j¹³ roz mo wy ze straj ku -
j¹ cy mi w Kra ko wie?

Czy re for ma szkol ni ctwa po le ga j¹ ca na zmniej sze niu li cz by go dzin lek -
cji hi sto rii w d³u gim okre sie nie przy nie sie bar dzo ne ga ty wnych skut ków
dla pol skiej m³o dzie ¿y w po sta ci bra ku wie dzy na te mat hi sto rii w³a s ne go
pañ stwa?

Czy rz¹d roz wa ¿a wy co fa nie siê z nie ko rzy stnej dla Pol ski re for my?

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Kli ma
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Od po wiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

War sza wa, 2012.04.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Kli mê w spra -

wie pla no wa nej re for my szkol ni ctwa (nr BPS/043/08-290/12), up rzej mie wy jaœ niam.
Ce lem wpro wa dza nych po cz¹w szy od ro ku szkol ne go 2009/2010 zmian pro gra mo -

wych i or ga ni za cyj nych w kszta³ ce niu ogól nym jest pod nie sie nie ja ko œci i efek ty wno œci
kszta³ ce nia, a tym sa mym lep sze przy go to wa nie m³o dzie ¿y do ¿y cia w spo ³e czeñ stwie
opar tym na wie dzy.

Zmia ny do ty cz¹ ró w nie¿ edu ka cji hi sto ry cz nej i po le ga j¹ na przy jê ciu in ne go, ni¿
do tych czas sto so wa ny, spo so bu or ga ni za cji na u cza nia hi sto rii, jak ró w nie¿ ce lów i me -
tod na u cza nia te go przed mio tu. W myœl no wej pod sta wy pro gra mo wej g³ó wnym ce lem
na u cza nia hi sto rii po win no byæ kszta³ to wa nie u u cz niów myœ le nia hi sto ry cz ne go,
a g³ó wny na cisk po ³o ¿o ny jest na roz wi ja nie w ra mach edu ka cji hi sto ry cz nej kom pe -
ten cji po zwa la j¹ cych u cz niom na twór czy i ak ty w ny udzia³ w pro ce sie po zna wa nia
prze sz³o œci.

Pro gram na u cza nia hi sto rii w gim naz jum i szko ³ach po nad gim naz jal nych po dzie lo -
ny zo sta³ na dwa eta py. Pier wszy, je dno li ty i obo wi¹z ko wy dla wszy s t kich u cz niów etap
edu ka cji hi sto ry cz nej obe jmu je na u cza nie w kla sach I –III gim naz jum i kla sie pier wszej
szkó³ po nad gim naz jal nych i ma na ce lu za pe wnie nie wszy s t kim u cz niom wspól ne go
fun da men tu wie dzy z tej dzie dzi ny.

Na u cza nie hi sto rii w gim naz jum roz po czy na siê od naj da w niej szych dzie jów cz³o -
wie ka, po przez sta ro ¿yt noœæ, œre dnio wie cz ne, cza sy no wo ¿yt ne i za my ka na I woj nie
œwia to wej (1918 r.) – dziê ki ta kie mu roz wi¹ za niu na u czy ciel gim naz jum ma do omó -
wie nia z u cz nia mi wê¿ szy ni¿ do tych czas za kres ma te ria ³u przy nie zmniej szo nej li cz bie
go dzin. W kla sie I ka ¿ de go ty pu szko ³y po nad gim naz jal nej u cz nio wie bê d¹ mie li ty go -
dnio wo 2 go dzi ny hi sto rii, pod czas któ rych bê d¹ mog li rze tel nie za poz naæ siê z hi sto ri¹
dwu dzie sto le cia miê dzy wo jen ne go, II woj ny œwia to wej i dzie ja mi naj now szy mi. Po wo -
dem prze nie sie nia hi sto rii naj now szej do pier wszej kla sy szko ³y po nad gim naz jal nej by -
³a nie za da wa la j¹ ca zna jo moœæ naj now szych dzie jów Pol ski wœród u cz niów
i ab sol wen tów szkó³ po nad gim naz jal nych. Je d n¹ z przy czyn te go zja wis ka jest do tych -
cza so wa kon cep cja na u cza nia te go przed mio tu. Za ró wno w szko le pod sta wo wej, jak
i w gim naz jum, a po tem w li ceum, za tem trzy kro t nie, po de jmo wa no pró bê omó wie nia
ca ³e go kur su hi sto rii – od sta ro ¿yt ne go Egip tu po czy na j¹c, a na wy da rze niach lat
1989 –1991 koñ cz¹c. Prak ty ka wy gl¹ da ³a nie ko rzy stnie. Na omó wie nie osta t nie go
pó³ wie cza, w ty po wej trze ciej kla sie gim naz jum i w ró w nie ty po wej trze ciej kla sie li -
ceum, bra ko wa ³o za zwy czaj cza su.

Na stê p nie, w za le¿ no œci od wy bra nych przed mio tów re a li zo wa nych w za kre sie
roz sze rzo nym u cz nio wie bê d¹ mie li za pe wnio n¹ edu ka cjê hi sto ry cz n¹ po przez
ucze stni ctwo w za jê ciach z te go przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym b¹dŸ po -
przez ucze stni ctwo w za jê ciach Hi sto ria i spo ³e czeñ stwo. Przy jê te roz wi¹ za nie po -
zwa la na in dy wi dua li za cjê na u cza nia hi sto rii w szko ³ach po nad gim naz jal nych
i uw zglê dnia zró¿ ni co wa ne po trze by i ce le edu ka cyj ne m³o dzie ¿y zwi¹ za ne z wy bo -
rem stu diów.

Wy jaœ niam ró w nie¿, ¿e li cz ba go dzin prze zna czo na na na u cza nie hi sto rii nie tyl ko
nie uleg ³a zmniej sze niu w sto sun ku do do tych cza so wej na ¿a dnym z eta pów edu ka cyj -
nych, a w przy pad ku li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go u cz nio wie bê d¹ mie li mo¿ li woœæ ucze -
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nia siê hi sto rii w wy ¿ szym wy mia rze go dzin ni¿ jest to mo¿ li we obe c nie. Ob ra zu je to
po ni¿ sze ze sta wie nie.

Po prze d nia pod sta wa

pro gra mo wa

Li cz ba go dzin
ty go dnio wo/cykl

kszta³ ce nia

No wa pod sta wa pro gra mo wa

Li cz ba go dzin ty go dnio wo/cykl kszta³ ce nia

Hi sto ria
i spo ³e czeñ stwo

/hi sto ria

Hi sto ria
i spo ³e czeñ stwo

/hi sto ria

za kres

pod sta wo wy

Hi sto ria

– za kres

roz sze rzo ny

Hi sto ria
i spo ³e czeñ stwo

– przed miot

uzu pe³ nia j¹ cy

Ra zem

Szko ³a pod sta wo wa
(kla sy IV –VI)

4 h 4 h – – –

Gim naz jum 6 h 6 h – – –

Li ceum 5 h 2 h 8 h 4 h
2 + 8 = 10 h

lub
2 + 4 = 6 h

Te chni kum 5 h 2 h – 4 h 2 + 4 = 6 h

Za sa dni cza
szko ³a za wo do wa

2 h 2 h – – –

War to ró w nie¿ zwró ciæ uwa gê, ¿e okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej w spra wie ra mo wych pla nów na u cza nia w szko ³ach pub li cz nych mi ni mal ne 
li cz by go dzin prze zna czo nych na na u cza nie po szcze gól nych przed mio tów na ko lej nych 
eta pach kszta³ ce nia to li cz by go dzin, któ re mu sz¹ siê od byæ fak ty cz nie, nie za le¿ nie od
wy st¹ pie nia w szko ³ach ró¿ ne go ro dza ju sy tua cji, w wy ni ku któ rych do tych czas za zwy -
czaj czêœæ go dzin z ró¿ nych przy czyn „prze pa da ³a”.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê Pa na Se na to ra, ¿e Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej nie lek ce wa ¿y ³o i nie lek ce wa ¿y ¿a dnych opi nii do ty cz¹ cych pla no -
wa nych i wpro wa dza nych zmian w sy s te mie oœ wia ty. Wszy s t kie opi nie i g³o sy, w tej,
jak ró w nie¿ w in nych spra wach, by ³y i s¹ ana li zo wa ne i roz wa ¿a ne. Je s te œ my na to -
miast prze ko na ni, ¿e wpro wa dze nie zmian w kszta³ ce niu ogól nym, w tym ró w nie¿
w edu ka cji hi sto ry cz nej by ³o ko nie cz ne i spo wo du je pod nie sie nie pre sti ¿u i zwiê k sze -
nia za in te re so wa nia u cz niów hi sto ri¹ (li cz ba u cz niów wy bie ra j¹ cych hi sto riê ja ko
przed miot ma tu ral ny zma la ³a z 22% w 2005 r. do mniej ni¿ 7% w 2011 r.).

Od no sz¹c siê do py ta nia do ty cz¹ ce go pro te stu g³o do we go, up rzej mie in for mu jê, ¿e
re ak cja ze stro ny mi ni stra edu ka cji na ro do wej by ³a na tych mia sto wa i sta now cza. Wie -
rz¹c, ¿e pro test jest po dyk to wa ny au ten ty cz n¹ tros k¹ o edu ka cjê hi sto ry cz n¹ m³o dych
Po la ków, od sa me go po cz¹t ku MEN sta ra ³o siê rze tel nie wy jaœ niæ nie po ro zu mie nia, ja -
kie na ro s ³y wo kó³ na u cza nia hi sto rii.

Aby wy jaœ niæ wszy s t kie w¹t pli wo œci, na tych miast w od po wie dzi na pro test w Kra -
ko wie 20 mar ca 2012 r. zor ga ni zo wa na zo sta ³a kon fe ren cja pra so wa, na któ rej na u -
kow cy, na u czy cie le i eks per ci przed sta wi li rze tel n¹ in for ma cjê o pod sta wie
pro gra mo wej na u cza nia hi sto rii w li ceum, o ko rzy œciach wy ni ka j¹ cych z no wo czes ne -
go spo so bu ucze nia te go przed mio tu dla wie dzy hi sto ry cz nej u cz niów, jak ró w nie¿ o li cz-
 bie go dzin hi sto rii w szko ³ach. Wszy s t kie in for ma cje, do ku men ty i wy jaœ nie nia wraz
z oœ wiad cze niem mi ni stra edu ka cji na ro do wej, zo sta ³y prze ka za ne pro te stu j¹ cym po -
przez ku ra to ra oœ wia ty. S¹ one do stêp ne na stro nach in ter ne to wych mi ni ster stwa
www.men.gov.pl.

Mi n i s ter Edu ka cji Na ro do wej wy sto so wa ³a ró w nie¿ za pro sze nie do pro te stu j¹ cych
w Kra ko wie na spot ka nie, pod czas któ re go pla no wa no omó wiæ no we roz wi¹ za nia w re -
a li za cji i or ga ni za cji na u cza nia hi sto rii w szko ³ach po nad gim naz jal nych w zwi¹z ku
z wpro wa dze niem od 1 wrzeœ nia 2012 ro ku zmian pro gra mo wych. Cho dzi ³o przede
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wszy s t kim o rze tel ne wy jaœ nie nie nie po ro zu mieñ zwi¹ za nych z no w¹ kon cep cj¹ na u -
cza nia hi sto rii oraz o me ry to ry cz n¹ dys ku sjê, któ ra po zwo li ³a by roz wiaæ wszel kie w¹t -
pli wo œci. Ucze stni cy pro te stu nie przy jê li je dnak za pro sze nia na spot ka nie.

Wy ra ¿am tak ¿e na dzie jê, ¿e do rze tel ne go po zna nia ce lów i is to ty zmian w edu ka cji
hi sto ry cz nej, op rócz wspo mnia nych wy ¿ ej dzia ³añ in for ma cyj nych Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej, przy czy ni ³a siê ró w nie¿ zor ga ni zo wa na w dniu 16 kwiet nia br. przez
Pre zy den ta RP Pa na Bro ni s³a wa Ko mo row skie go de ba ta eks per cka w spra wie pro gra -
mu na u cza nia hi sto rii.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA
EDU KA CJI NA RO DO WEJ
Joan na Ber dzik
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pla no wa na bu do wa grze bo wis ka i spa lar ni dla zwie rz¹t przy ul. Krze -

mie niec kiej w Kra ko wie, przy obe c nie fun kcjo nu j¹ cym wy sy pis ku œmie ci Ba -
rycz, bê d¹ cym w bez po œre dnim s¹ sie dz twie Wie li cz ki, jest de cyz j¹ nie do
za ak cep to wa nia dla mie sz kañ ców mia sta i gmi ny Wie li cz ka. Is t nie j¹ ce i na -
dal czyn ne wy sy pis ko Ba rycz jest ju¿ dzi siaj wy star cza j¹ co uci¹¿ li w¹ in we -
sty cj¹ dla mie sz kañ ców Wie li cz ki ze wzglê du na wszech o bec ny fe tor oraz
ci¹g ³y trans port od pa dów ko mu nal nych przez wie lic kie osied la. Je dno czeœ -
nie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e po kon sul ta cjach spo ³e cz nych prze pro wa dzo nych
pod ko niec lat dzie wiêæ dzie si¹ tych wy sy pis ko to mia ³o ogra ni czaæ swo j¹
dzia ³al noœæ i w kon sek wen cji zo staæ za mkniê te.

Wie li cz kê za mie sz ku je ok. 50 tys. mie sz kañ ców. Szcze gól nie osied la
Krzy sz ko wi ce, œw. Bar ba ry, Szy ma now skie go, znaj du j¹ ce siê w bez po œre d-
nim s¹ sie dz twie pla no wa nej in we sty cji, cha rak te ry zu je gê sta za bu do wa
wie lo ro dzin na. W blis kim oto cze niu znaj du j¹ siê te re ny spor to we i re krea cyj -
ne, tj. ba sen, bois ka, miej ski park, szko ³y, przed szko la, in fra struk tu ra
sportowo-edukacyjna.

Ko pal nia So li „Wie li cz ka” od lat pro wa dzi dzia ³al noœæ le cz ni cz¹, co prze ³o -
¿y ³o siê na uzy s ka nie przez ni¹ sta tu su pod ziem ne go sa n a to rium. Ulo ko wa -
nie tak szkod li we go przed siêw ziê cia przy gra ni cy Wie li cz ki mo ¿e do pro wa -
dziæ do zmniej sze nia za in te re so wa nia ku ra cju szy i tu ry stów.

Ju¿ dzi siaj mo¿ na po wie dzieæ, ¿e in we sty cja ta bê dzie ne ga ty wnie wp³y -
waæ na stan dard ¿y cia mie sz kañ ców oraz œro do wis ko na tu ral ne.

Dla te go, przy ³¹ cza j¹c siê do ape lu kil ku ty siê cy mie sz kañ ców Wie li cz ki
oraz przy jmu j¹c ar gu men ty re zo lu cji pod jê tej przez Ra dê Miej sk¹ w Wie li -
czce, zwra cam siê z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ wstrzy mu j¹ cych re a li za cjê te go 
pro jek tu.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Kli ma

Od po wiedŸ

War sza wa, 9 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Ma cie ja Kli my, z³o ¿o ne pod czas

8. po sie dze nia se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej dnia 29 marca 2012 r., znak:
BPS/043-08-291/12, w spra wie pod jê cia dzia ³añ wstrzy mu j¹ cych re a li za cjê pro jek tu
po le ga j¹ ce go na bu do wie grze bo wis ka i spa lar ni zw³ok zwie rz¹t w Kra ko wie, za ³¹ czam
na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

In we sty cja zwi¹ za na z bu do w¹ grze bo wis ka i spa lar ni dla zw³ok zwie rz¹t po win na
byæ zgo d na z prze pi sa mi ochro ny œro do wis ka. Zgo d nie z usta w¹ z dnia 3 paŸ dzier ni ka
2008 r. o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ -
stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, dla pla no -
wa nych przed siêw ziêæ mo g¹ cych za wsze zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko oraz
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pla no wa nych przed siêw ziêæ mo g¹ cych po ten cjal nie zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do -
wis ko wy ma ga ne jest uzy s ka nie de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach. Zgo d -
nie z art. 75 ww. usta wy or ga nem w³a œci wym do jej wy da nia jest wójt, bur mistrz lub
pre zy dent mia sta.

Je ¿e li w ra mach przed mio to we go po stê po wa nia prze pro wa dza na jest oce na od dzia -
³y wa nia przed siêw ziê cia na œro do wis ko, wów czas przed wy da niem de cyz ji o œro do wis -
ko wych uwa run ko wa niach or gan w³a œci wy do jej wy da nia za pe wnia mo¿ li woœæ udzia ³u 
spo ³e czeñ stwa w po stê po wa niu. Na le ¿y przez to ro zu mieæ, ¿e ka ¿ dy za in te re so wa ny
w przed mio to wej spra wie ma pra wo sk³a da nia uwag i wnios ków w ta kim po stê po wa -
niu, zgo d nie z prze pi sa mi usta wy o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go
ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia
na œro do wis ko.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e in we sty cja po le ga j¹ ca na bu do wie spa lar ni zw³ok
zwie rzê cych, zgo d nie z §2 ust. 1 pkt. 46 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 9 li s to -
pa da 2010 r. w spra wie przed siêw ziêæ mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), sta no wi przed siêw ziê cie mo g¹ ce za wsze zna cz¹ co od dzia ³y -
waæ na œro do wis ko i bê dzie wy ma ga ³a prze pro wa dze nia po stê po wa nia w spra wie oce ny 
od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Na to miast, w przy pad ku grze bo wis ka zw³ok zwie rz¹t,
zgo d nie z §3 ust. 1 pkt. 73 ww. roz po rz¹ dze nia obo wi¹ zek prze pro wa dze nia oce ny od -
dzia ³y wa nia przed siêw ziê cia na œro do wis ko dla pla no wa ne go przed siêw ziê cia mo g¹ ce -
go po ten cjal nie zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko stwier dza or gan w³a œci wy do
wy da nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach, uw zglê dnia j¹c uwa run ko wa -
nia, o któ rych mo wa w art. 63 oma wia nej usta wy.

W œwiet le po wy ¿ szych wy jaœ nieñ na le ¿y stwier dziæ, ¿e to or gan w³a œci wy do wy da -
nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach, jest w³a œci wy do wy ra ¿e nia zgo dy na
re a li za cjê oma wia nej in we sty cji na da nym te re nie.

War to, ró w nie¿ pod kreœ liæ, ¿e ww. za ga dnie nia do ty cz¹ ce po stê po wa nia ze zw³o ka -
mi zwie rz¹t re gu lu j¹ prze pi sy sanitarno-weterynaryjne, w szcze gól no œci prze pi sy roz -
po rz¹ dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paŸ dzier-
 ni ka 2009 r. okreœ la j¹ ce go prze pi sy sa ni tar ne do ty cz¹ ce pro du k tów ubo cz nych po cho -
dze nia zwie rzê ce go, nie przez na czo nych do spo ¿y cia przez lu dzi, i uchy la j¹ ce go roz po -
rz¹ dze nie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. WE, L 300, P. 0001 – 0033), bê d¹ ce w za kre sie
kom pe ten cji Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Prze ka zu jê Pa nu pro b lem, z któ rym zwró ci³ siê do mnie bur mistrz je d nej
z gmin wo je wó dz twa opol skie go. Po ru szo na kwe stia do ty czy za pi sa nych
w usta wie z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go za sad po dzia ³u wp³y wów z ty tu ³u po dat ku do cho do we go od
osób pra w nych.

Jak ar gu men tu je bur mistrz, w œwiet le wska za nej usta wy po da tek do cho -
do wy od osób pra w nych prze ka zy wa ny jest co do za sa dy do je dno stki sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go, na te re nie któ rej mie œci siê sie dzi ba fir my. Na to miast
w przy pad ku, gdy po dat nik po dat ku do cho do we go od osób pra w nych po sia -
da za k³ad (od dzia³) po ³o ¿o ny na ob sza rze je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go 
in nej ni¿ w³a œci wa dla je go sie dzi by, czêœæ do cho du z ty tu ³u udzia ³u we wp³y -
wach z te go po dat ku jest prze ka zy wa na do bu d¿e tu je dno stki sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go, na któ rej ob sza rze znaj du je siê ten za k³ad (od dzia³),
pro por cjo nal nie do li cz by za trud nio nych w nim osób na pod sta wie umo wy
o pra cê.

Opi sa ne roz wi¹ za nie usta wo we pro wa dzi do sy tua cji, któ ra w oce nie
wie lu sa mo rz¹ dów jest dla nich bar dzo nie ko rzy stna. Cho dzi tu przede wszys t -
kim o przy pad ki, kie dy na te re nie da nej gmi ny fun kcjo nu j¹ za k³a dy pra cy
bê d¹ ce je dy nie od dzia ³a mi wiê k szych pod mio tów dzia ³a j¹ cych po za t¹ gmi -
n¹. Je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie ucze stni cz¹ wów czas w do sta te cz - 
nym stop niu w zy s kach wy pra co wa nych na ich te re nie, na to miast mu sz¹ li -
czyæ siê ze wszy s t ki mi nie do go dno œcia mi, ja kie wy ni ka j¹ z dzia ³al no œci tych
za k³a dów pra cy (na przy k³ad za nie czy sz cze nie, wzmo ¿o ny ruch na dro gach).

Pro szê za tem Pa na Mi ni stra o zwe ry fi ko wa nie za pi sów usta wy o do cho -
dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go pod k¹ tem opi sa ne go pro ble mu.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 4.05.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 4 kwiet nia 2012 r. Nr: BPS/043-08-292/12, do ty -

cz¹ cym oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ry szar da Kno sa lê pod czas 8. po sie dze -
nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., w spra wie za sa dno œci prze pi sów usta wy
z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, w za kre -
sie udzia ³u je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go we wp³y wach z po dat ku do cho do we go
od osób pra w nych, up rzej mie wy jaœ niam.

Zgo d nie z za sa da mi usta la nia i gro ma dze nia do cho dów je dno stek sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go z ty tu ³u udzia ³u we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od osób pra w nych,
okreœ lo ny mi w usta wie z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), udzia ³y we wp³y wach z po -
dat ku do cho do we go od osób pra w nych s¹ prze ka zy wa ne – pro por cjo nal nie do li cz by
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za trud nio nych – ró w nie¿ do bu d¿e tu je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, na któ rej ob -
sza rze znaj du je siê za k³ad (od dzia³) po dat ni ka po dat ku do cho do we go. Po da tek od osób
pra w nych za p³a co ny przez po dat nik jest wiêc roz dzie la ny po miê dzy je dno stki sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go, na ob sza rze któ rych po dat nik pro wa dzi dzia ³al noœæ.

Ce lem wpro wa dze nia ta kie go roz wi¹ za nia, by ³a ra cjo na li za cja sy s te mu fi nan so wa -
nia je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Miej sce œwiad cze nia pra cy kon kret ne go pra -
co wni ka, prze s¹ dza o tym, któ ra je dno stka sa mo rz¹ du te ry to rial ne go uzy s ka do cho dy
z ty tu ³u udzia ³u w po dat ku do cho do wym od osób pra w nych, za p³a co nym przez pra co -
daw cê. Na to miast do cho dy z ty tu ³u udzia ³u we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od
osób fi zy cz nych kie ro wa ne s¹ do bu d¿e tu je dno stki w³a œci wej dla miej sca za mie sz ka -
nia po dat ni ka.

Prze pis art. 10 ust. 1 usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go po -
zwa la na uzy s ka nie udzia ³u we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od osób pra w nych,
wy li czo ne go pro por cjo nal nie do li cz by za trud nio nych w nim osób na pod sta wie umo wy 
o pra cê, co umo¿ li wia osi¹g niê cie do cho du, któ ry po zwo li na zre kom pen so wa nie wy -
dat ków po no szo nych w zwi¹z ku z fun kcjo no wa niem za k³a du (od dzia ³u) na te re nie da -
nej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Spo sób po dzia ³u udzia ³u je dno stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od osób pra w nych,
okreœ lo ny w tym prze pi sie, uw zglê dnia ob ci¹ ¿e nia dla bu d¿e tów i uci¹¿ li wo œci dla mie -
sz kañ ców z po wo du pro wa dzo nej na ich te re nie dzia ³al no œci, o co po stu lo wa ³y œro do -
wis ka sa mo rz¹ do we.

Je dno czeœ nie prag nê za u wa ¿yæ, ¿e je dno stka sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, na te re nie
któ rej fun kcjo nu je przed siê bior stwo, op rócz do cho dów z ty tu ³u udzia ³u we wp³y wach
z po dat ku do cho do we go od osób pra w nych, otrzy mu je tak ¿e in ne do cho dy zwi¹ za ne
z dzia ³al no œci¹ przed siê bior stwa np. po da tek od nie ru cho mo œci, op ³a tê eks ploa ta cyj n¹.

W obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym, ka ¿ da gmi na na te re nie któ rej za trud nie ni s¹
pra co wni cy za k³a dów (od dzia ³ów) po no si za ró wno ko sz ty ich fun kcjo no wa nia, jak i ma
pro por cjo nal ny udzia³ w czê œci do cho dów z te go ty tu ³u. W mo jej oce nie po zy ty wne
aspek ty obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji prze ma wia j¹ za ich za cho wa niem w nie zmie nio nym
kszta³ cie.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym up rzej mie in for mu jê, ¿e nie prze wi du je siê po de jmo wa nia
dzia ³añ zmie rza j¹ cych do zno we li zo wa nia usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go, w za kre sie udzia ³u je dno stek sa mo rz¹ du we wp³y wach z po dat ku do -
cho do we go od osób pra w nych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Pro b lem, na któ ry prag nê zwró ciæ uwa gê, po wsta³ na grun cie sto so wa nia
art. 2 ust. 5 usta wy z dnia 7 czer wca 2001 r. o zbio ro wym za o pa trze niu
w wo dê i zbio ro wym od pro wa dza niu œcie ków. W myœl przed mio to wej re gu la -
cji pod po jê ciem „przy ³¹ cze ka na li za cyj ne” na le ¿y ro zu mieæ „od ci nek prze wo -
du ³¹ cz¹ ce go we wnê trz n¹ in sta la cjê ka na li za cyj n¹ w nie ru cho mo œci od bior cy 
us ³ug z sie ci¹ ka na li za cyj n¹ za pier wsz¹ stu dzien k¹, li cz¹c od stro ny bu dyn -
ku, a w przy pad ku jej bra ku do gra ni cy nie ru cho mo œci grun to wej”.

Przed sta wio na de fi ni cja bu dzi w szcze gól no œci w¹t pli woœæ, czy in we stor
po wi nien po kry waæ ró w nie¿ ko sz ty wy ko na nia in sta la cji na od cin ku, któ ry
wy kra cza po za gra ni ce je go nie ru cho mo œci (tj. czy ten od ci nek in sta la cji
uz naæ na le ¿y tak ¿e za przy ³¹ cze ka na li za cyj ne). Wpraw dzie w przed mio to wej
spra wie wy po wie dzia³ siê ju¿ na wet S¹d Naj wy ¿ szy, któ ry ar gu men to wa³, ¿e 
od ci nek po za gra ni ca mi da nej nie ru cho mo œci na le ¿y trak to waæ ja ko urz¹ dze -
nie ka na li za cyj ne, a tym sa mym ko sz ta mi je go wy ko na nia na le ¿y ob ci¹ ¿yæ
w³a œci we przed siê bior stwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, nie mniej je dnak is t -
nie nie nie pre cy zyj nej de fi ni cji na dal jest Ÿród ³em nie je dno li tych roz strzyg -
niêæ. Szcze gól nie do tkli wie od czu wa j¹ to in we sto rzy, na któ rych na k³a da siê
obo wi¹ zek wy ko na nia wspo mnia nej in sta la cji w ca ³o œci, a wiêc nie rzad ko ró w-
 nie¿ na od cin ku wy kra cza j¹ cym zna cz nie po za gra ni ce ich nie ru cho mo œci. Je d- 
no czeœ nie wy pa da pod kreœ liæ, ¿e nie któ re or ga ny przy jmu j¹ in ter pre ta cjê ko -
rzy stniej sz¹ dla in we sto rów, zo bo wi¹ zu j¹c ich do po kry cia ko sz tów wy ko na -
nia przy ³¹ cza je dy nie na ob sza rze ich nie ru cho mo œci.

Pro szê za tem o za i ni cjo wa nie zmia ny prze pi sów wspo mnia nej usta wy
w ce lu do pre cy zo wa nia po jê cia „przy ³¹ cze ka na li za cyj ne” w ta ki spo sób, aby
mo¿ li we by ³o sto so wa nie prze pi sów wy ¿ ej wy mie nio nej usta wy w spo sób je d-
no li ty na te re nie ca ³e go kra ju.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ry szar da Kno sa li, prze ka za ne przy

piœ mie z dnia 4 kwiet nia br. znak BPS/043-08-293/12 w spra wie sto so wa nia art. 2
ust. 5 usta wy z dnia 7 czer wca 2001 r. o zbio ro wym za o pa trze niu w wo dê i zbio ro wym
od pro wa dza niu œcie ków, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

De fi ni cjê „przy ³¹ cza ka na li za cyj ne go” okreœ la art. 2 pkt 5 usta wy z dnia 7 czer wca
2001 r. o zbio ro wym za o pa trze niu w wo dê i zbio ro wym od pro wa dza niu œcie ków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), ja ko „od ci nek prze wo du ³¹ cz¹ ce go we wnê trz n¹ in sta -
la cjê ka na li za cyj n¹ w nie ru cho mo œci od bior cy us ³ug z sie ci¹ ka na li za cyj n¹, za pier wsz¹ 
stu dzien k¹, li cz¹c od stro ny bu dyn ku, a w przy pad ku jej bra ku do gra ni cy nie ru cho mo -
œci grun to wej”.
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Zgo d nie z §3 pkt 11 roz po rz¹ dze nia z dnia 16 sier pnia 1999 r. Mi ni stra Spraw We -
wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie wa run ków te chni cz nych u¿y t ko wa nia bu dyn ków 
mie sz kal nych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) „in sta la cja ka na li za cyj na” to „uk ³ad
prze wo dów ka na li za cyj nych w bu dyn ku wraz z ar ma tu r¹ i wy po sa ¿e niem, ma j¹ cy po -
cz¹ tek w miej scu po ³¹ cze nia prze wo dów z przy bo ra mi ka na li za cyj ny mi w po mie sz cze -
niach, a za koñ cze nie na wlo tach po zio mych prze wo dów ka na li za cyj nych do pier wszych 
od stro ny bu dyn ku stu dzie nek umie sz czo nych na ze wn¹trz bu dyn ku”.

De fi ni cja przy ³¹ cza jest wa¿ nym roz strzyg niê ciem prze s¹ dza j¹ cym o fak ty cz nej tre -
œci obo wi¹z ku wska za ne go w art. 15 ust. 2 usta wy. Je go tre œci¹ jest bu do wa przy ³¹ czy
do sie ci, zaœ ad re sa tem oso ba ubie ga j¹ ca siê o przy ³¹ cze nie nie ru cho mo œci do sie ci,
czy li od bior ca us ³ug. Usta wa prze wi du je bo wiem, ¿e ko sz ty wy ko na nia przy ³¹ czy po no -
si od bior ca us ³ug a nie przed siê bior stwo wod.-kan.

Dla okreœ le nia za kre su obo wi¹z ków od bior cy us ³ug w za kre sie bu do wy przy ³¹ czy
is tot na jest uchwa ³a S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 13 wrzeœ nia 2007 r. (III CZP 79/07)
w któ rej wska za no, ¿e od ci nek prze wo du ka na li za cyj ne go ³¹ cz¹ cy we wnê trz n¹ in sta la -
cjê ka na li za cyj n¹ w nie ru cho mo œci te go od bior cy z is t nie j¹ c¹ sie ci¹ ka na li za cyj n¹ sta -
no wi w czê œci le ¿¹ cej po za gra ni c¹ nie ru cho mo œci grun to wej urz¹ dze nie ka na li za cyj ne. 
W orze cze niu tym SN wy zna czy³ wy raŸ n¹ gra ni cê dla przy ³¹ czy wska zu j¹c, ¿e jest ni¹
gra ni ca nie ru cho mo œci grun to wej, po za któ r¹ od bior ca us ³ug nie jest pod mio tem zo bo -
wi¹ za nym do po no sze nia ko sz tów bu do wy prze wo du, tym sa mym ten od ci nek prze wo -
du nie jest przy ³¹ czem w ro zu mie niu usta wy o zbio ro wym za o pa trze niu w wo dê
i zbio ro wym od pro wa dza niu œcie ków.

Po nad to in for mu jê, ¿e de fi ni cjê przy ³¹ cza ka na li za cyj ne go zmie nio no w trak cie prac 
par la men tar nych w 2005 r., z uwa gi na du ¿y na cisk spo ³e cz ny spo wo do wa ny re a li zo -
wa ny mi ze œrod ków UE pro gra ma mi in we sty cji ka na li za cyj nych, mi mo ¿e pro jekt
rz¹ do wy nie za wie ra³ ta kiej zmia ny. Ogra ni cza j¹c d³u goœæ przy ³¹ cza do od cin ka prze -
wo du znaj du j¹ ce go siê w gra ni cach nie ru cho mo œci zmniej szo no ko sz ty bu do wy przy -
³¹ cza przez pod miot przy ³¹ cza ny, zwiêk sza j¹c tym sa mym do stêp noœæ us ³ug
ka na li za cyj nych.

Do pre cy zo wa nie de fi ni cji przy ³¹ cza ka na li za cyj ne go przy naj bli¿ szej no we li za cji
usta wy o zbio ro wym za o pa trze niu w wo dê i zbio ro wym od pro wa dza niu œcie ków, po -
przez ogra ni cze nie go do od cin ka znaj du j¹ ce go siê w gra ni cach nie ru cho mo œci pod -
³¹ cza nej, zgo d ne bê dzie z in ten cj¹ S¹ du Naj wy ¿ sze go wy ra ¿o n¹ w przy to czo nej wy ¿ ej
uchwa le i uje dno li ci za sa dy re a li za cji przy ³¹ czy wod.-kan.

Ak tu al nie w Mi ni ster stwie pod jê te zo sta ³y dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do op ra co wa nia
pro jek tu za ³o ¿eñ zmian w usta wie o zbio ro wym za o pa trze niu w wo dê i zbio ro wym od -
pro wa dza niu œcie ków, któ re obe jmo waæ bê d¹ m.in. de fi ni cjê przy ³¹ cza.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Wzrost wy dat ków zwi¹ za nych z ogrze wa niem do mów z wy ko rzy sta niem 
naj pow sze chniej sto so wa nych Ÿró de³ ciep ³a, do ty czy to w szcze gól no œci
ogrze wa nia ole jo we go, ga zo we go lub elek try cz ne go, spo wo do wa³, ¿e co raz
wiê cej osób, pla nu j¹c bu do wê do mu, roz wa ¿a za sto so wa nie al ter na ty wnych
roz wi¹ zañ w tym za kre sie. Z te go wzglê du wra ca do ³ask na przy k³ad ogrze -
wa nie nie ru cho mo œci za po mo c¹ ko min ka. Do stêp ne obe c nie te chno lo gie po -
zwa la j¹ nie tyl ko na pe³ n¹ swo bo dê, je œ li cho dzi o wy bór ro dza ju ko min ka,
ale ró w nie¿ na sku te cz ne roz pro wa dze nie po ca ³ym do mu ciep ³a po cho dz¹ ce -
go z te go Ÿród ³a. Nad to co raz po wsze chniej sze sta je siê bu do wa nie do mów
ener go o sz czê dnych, któ re cha rak te ry zu j¹ siê nis ki mi stra ta mi ciep ³a, co tak -
¿e sprzy ja wy ko rzy sta niu ko min ków ja ko urz¹ dzeñ ogrzew czych.

In we sto rzy je dnak wska zu j¹, ¿e nie rzad ko zda rza j¹ siê pro ble my z od -
bio rem do mu mie sz kal ne go, w któ rym ja ko pod sta wo we Ÿród ³o ciep ³a za sto -
so wa no w³a œ nie ko mi nek. W³a œci we or ga ny po wo ³u j¹ siê na prze pi sy
roz po rz¹ dze nia mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie
wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tuo -
wa nie. Jak wy ni ka z §49 wska za ne go ak tu, „bu dy nek i po mie sz cze nia prze -
zna czo ne na po byt lu dzi oraz in ne bu dyn ki, je ¿e li wy ni ka to z ich
prze zna cze nia, po win ny byæ wy po sa ¿o ne w in sta la cje (urz¹ dze nia) do ogrze -
wa nia po mie sz czeñ w okre sie ob ni ¿o nych tem pe ra tur, umo¿ li wia j¹ ce utrzy -
ma nie tem pe ra tu ry po wie trza we wnê trz ne go od po wie dniej do ich
prze zna cze nia”. Przy to czo na nor ma ko re spon du je z §132 ust. 1 roz po rz¹ dze -
nia, któ ry sta no wi, i¿ „bu dy nek, któ ry ze wzglê du na swo je prze zna cze nie
wy ma ga ogrze wa nia, po wi nien byæ wy po sa ¿o ny w in sta la cjê ogrzew cz¹ lub
in ne urz¹ dze nia ogrzew cze, nie bê d¹ ce pie ca mi, trzo na mi ku chen ny mi lub ko -
min ka mi”. Wska za ne prze pi sy mo g¹ byæ pod sta w¹ do za kwe stio no wa nia
zgo d no œci z pra wem ta kich in we sty cji, w przy pad ku któ rych ko mi nek sta no -
wi je dy ne lub g³ó wne urz¹ dze nie ogrzew cze. Dla te go te¿ in we sto rzy zmu sze -
ni s¹ do za mon to wa nia, nie ja ko pro for ma, in ne go Ÿród ³a ogrze wa nia, na
przy k³ad nie wiel kie go pie cy ka elek try cz ne go, i wska za nia w do ku men ta cji,
¿e jest to pod sta wo wa in sta la cja ogrzew cza. Jest to je dnak je dy nie za bieg po -
zor ny, bo wiem w trak cie u¿y t ko wa nia ta ki dom z po wo dze niem ogrze wa ny
jest ju¿ wy ³¹ cz nie za po mo c¹ ko min ka.

Z uwa gi na opi sa ny stan rze czy war to roz wa ¿yæ do sto so wa nie prze pi sów 
wspo mnia ne go roz po rz¹ dze nia w ta ki spo sób, aby w wiê k szym stop niu od -
po wia da ³o ono obe c nym re a liom. W szcze gól no œci war to wzi¹æ pod uwa gê za -
sa dnoœæ do pu sz cze nia ogrze wa nia ko min ko we go ja ko g³ó wne go b¹dŸ na wet
je dy ne go Ÿród ³a ogrze wa nia. Pro szê za tem Pa na Mi ni stra o roz wa ¿e nie mo¿ li -
wo œci do ko na nia sto so wnych zmian w tym za kre sie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la
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Od po wiedŸ

War sza wa, 25 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Ry szar da Kno sa lê – Se na to ra

Rze czy po spo li tej Pol skiej, prze s³a ne przy piœ mie Mar sza³ ka Se na tu RP z dnia
04.04.2012 r., znak: BPS/043-08-293/12, w spra wie roz wa ¿e nia mo¿ li wo œci za sto so -
wa nia ogrze wa nia ko min ko we go ja ko g³ó wne go Ÿród ³a ogrze wa nia oraz do ko na nia
w tym za kre sie sto so wnych zmian w prze pi sach roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu -
ry w spra wie wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy -
tuo wa nie, up rzej mie in for mu jê i wy jaœ niam.

W prze pi sie §132 ust. 1 i 2 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki
i ich usy tuo wa nie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.) zo sta ³y okreœ lo ne wa run ki ogra ni -
cza j¹ ce za sto so wa nie pie ców i trzo nów ku chen nych na pa li wo sta ³e, wy klu czo no tak ¿e
mo¿ li woœæ za sto so wa nia ko min ków ja ko Ÿród ³a ciep ³a do ogrze wa nia po mie sz czeñ.

Ka ¿ de urz¹ dze nie opa la ne dre wnem (ko mi nek ot war ty, ko mi nek z za mkniê tym
wk³a dem ko min ko wym) mo ¿e byæ in sta lo wa ne zgo d nie z §132 ust. 3 wy ³¹ cz nie
w okreœ lo nych ro dza jach bu dyn ków i po mie sz cze niach ale nie ja ko urz¹ dze nie grzew -
cze, lecz urz¹ dze nie o du ¿ej war to œci este ty cz nej two rz¹ ce przy tul ny i ciep ³y na strój.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z art. 9 ust. 1 usta wy z dnia 7 lip ca
1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z póŸn. zmia na mi)
w szcze gól nie uza sa dnio nych przy pad kach do pu sz cza siê od stêp stwo od prze pi sów
roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run -
ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tuo wa nie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.), przy czym od stêp stwo nie mo ¿e po wo do waæ za gro ¿e nia ¿y -
cia lu dzi i bez pie czeñ stwa mie nia.

Do dat ko wo up rzej mie in for mu jê, ¿e w przy pad ku nad bu do wy, roz bu do wy, prze bu -
do wy i zmia ny spo so bu u¿y t ko wa nia bu dyn ków is t nie j¹ cych, prze pi sy roz po rz¹ dze nia
mo g¹ byæ spe³ nio ne w spo sób in ny ni¿ okreœ lo ny w roz po rz¹ dze niu, sto so wnie do
wska zañ eks per ty zy te chni cz nej uz go dnio nej od po wie d nio z w³a œci wym ko men dan tem 
wo je wó dz kim Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej lub pañ stwo wym wo je wó dz kim in spek to -
rem sa ni tar nym – zgo d nie z prze pi sem §2 ust. 2 ww. roz po rz¹ dze nia.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e obe c ne uwa run ko wa nia pra w ne w przed -
mio to wej ma te rii s¹ umo ty wo wa ne ko nie cz no œci¹ za pe wnie nia bez pie czeñ stwa u¿y t -
ko wni kom ko min ków (m.in. za po bie ga nie za cza dze niom), na to miast mi ni ster stwo nie
pla nu je zmian w przed mio to wym za kre sie.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ja nusz ¯bik
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Trwa ba da nie przy czyn tra gi cz nej w skut kach ka ta stro fy ko le jo wej pod

Szcze ko ci na mi, lecz ju¿ wie my, ¿e przy czy ny wi¹ ¿¹ siê ze sta nem te chni cz -
nym sy s te mów od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo ru chu. Nie roz strzy ga -
j¹c, czy za wi ni³ cz³o wiek, czy za wiod ³a ma szy na – bo nie czas na to i ta kie
roz strzyg niê cie na le ¿y do in nych – prag nê zwró ciæ uwa gê Pa na Pre mie ra na
stan in fra struk tu ry wa run ku j¹ cej bez pie czeñ stwo trans por tu. Po za dys ku sj¹
po zo sta je bo wiem fakt, ¿e mo¿ li we by ³o by wy po sa ¿e nie te go od cin ka tra sy
ko le jo wej w ta kie urz¹ dze nia, by do ka ta stro fy nie do sz³o.

Pa nie Pre mie rze, zwra cam siê do Pa na z ape lem o zle ce nie re sor to wi in -
fra struk tu ry do ko na nia kom plek so we go prze gl¹ du sy s te mów te chni cz nych
i or ga ni za cyj nych od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo na ko lei. Mo ¿e siê bo -
wiem zda rzyæ, ¿e po ci¹g do wie zie pa sa ¿e rów z opóŸ nie niem czy w gor szych
wa run kach, lecz nie ma przy zwo le nia na to, by nie do wióz³ ich ¿y wych. Nie
wol no w tym za kre sie czy niæ o sz czê dno œci i nie wy ko rzy sty waæ œwia to wych
osi¹g niêæ te chni ki ko le jo wej.

Sta ni s³aw Ko gut

Od po wiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

War sza wa, 26 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne przy piœ mie DSPA-4813-259-(1)/12 z dnia 10 kwiet nia

2012 r. oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta pod czas 8. po sie dze -
nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. w spra wie do ko na nia kom plek so we go prze -
gl¹ du sy s te mów te chni cz nych i or ga ni za cyj nych od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo
na ko lei, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

Struk tu ra trans por tu ko le jo we go, w szcze gól no œci w przy pad ku za rz¹d ców in fra -
struk tu ry ko le jo wej i prze woŸ ni ków ko le jo wych, jest opar ta m.in. na po sia da nych sy s -
te mach za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem za wie ra j¹ cych ró w nie¿ opi sy sto so wa nych
pro ce dur w za kre sie za pe wnie nia bez pie czeñ stwa ru chu ko le jo we go.

Za rz¹d cy in fra struk tu ry i prze woŸ ni cy ko le jo wi zo bo wi¹ za ni s¹ do do sko na le nia
swoich sy s te mów za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem, wnios ku j¹c ko nie cz noœæ za an ga ¿o -
wa nia od po wie d nich œrod ków fi nan so wych na po pra wê bez pie czeñ stwa w ro cz nych
pla nach rzeczowo-finansowych po szcze gól nych przed siê biorstw. W za le¿ no œci od kon -
dy cji fi nan so wej, za ró wno za rz¹d ców in fra struk tu ry jak i prze woŸ ni ków ko le jo wych za -
le ¿y wiel koœæ œrod ków prze zna czo nych na in we sty cje i ro bo ty utrzy ma nio we, zwi¹ za ne
z bez pie czeñ stwem ru chu ko le jo we go.

Po nad to ucze stni cy ryn ku ko le jo we go s¹ zob li go wa ni prze pi sa mi pra wa kra jo we go
do bie ¿¹ ce go mo ni to ro wa nia sta nu bez pie czeñ stwa, w tym do prze pro wa dza nia we-  wnê -
trz nych au dy tów, kon tro li utrzy ma nia, dia gno sty ki in fra struk tu ry i po jaz dów oraz or ga -
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ni za cji pra cy. Wskazane za ga dnie nia s¹ ró w nie¿ ob jê te przed mio tem kon tro li pla no wych 
re a li zo wa nych przez in spek to rów Urzê du Trans por tu Ko le jo we go (UTK). Urz¹d Trans -
por tu Ko le jo we go po przez swo je wnios ki for mu ³o wa ne po prze pro wa dzo nych kon tro lach
ak ty w nie ucze stni czy w bu do wa niu bez pie czeñ stwa ca ³e go sy s te mu ko le jo we go.

In for ma cjê z kom plek so we go prze gl¹ du sy s te mów te chni cz nych i or ga ni za cyj nych
od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo na ko lei przed sta wia my na przy k³a dzie wy bra -
nych re pre zen ta ty wnych Spó ³ek Gru py PKP (za ró wno za rz¹d cy in fra struk tu ry jak
i prze woŸ ni ków).

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA ja ko g³ó wny za rz¹d ca in fra struk tu ry ko le jo wej
w Pol sce, zgo d nie z wy mo ga mi pra wa unij ne go i kra jo we go, otrzy ma ³y od Pre ze sa UTK
pod ko niec 2010 r. au to ry za cjê bez pie czeñ stwa, po uzy s ka niu ak cep ta cji wpro wa dzo -
ne go w spó ³ce sy s te mu za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem (SMS). Sy s tem za rz¹ dza nia bez -
pie czeñ stwem zo sta³ ut wo rzo ny w opar ciu o za ak cep to wa ne przez UTK in struk cje, wy-
 tycz ne oraz in ne re gu la cje we wnê trz ne spó ³ki zwi¹ za ne z bez pie czeñ stwem ko lei.
Do ku men ty te miê dzy in ny mi opi su j¹ pro ce du ry prze pro wa dza nia kom plek so wych
prze gl¹ dów te chni cz nych i or ga ni za cyj nych sy s te mów od po wie dzial nych za bez pie -
czeñ stwo ru chu ko le jo we go. W szcze gól no œci, pro ce du ra SMS-PW-01 (Utrzy ma nie li nii
ko le jo wej w spra w no œci te chni cz nej i or ga ni za cyj nej), okreœ la pod sta wo we za sa dy pro -
wa dze nia prze gl¹ dów te chni cz nych (dia gno sty ki i do zo ru te chni cz ne go) na wie rzchni
i pod to rza ko le jo we go, ko le jo wych bu dow li oraz obie k tów in ¿y nie ryj nych, urz¹ dzeñ
ener ge ty ki trak cyj nej i nie trak cyj nej, urz¹ dzeñ ste ro wa nia ru chem ko le jo wym,
urz¹ dzeñ de tek cji sta nów awa ryj nych ta bo ru (dsat) i te le ko mu ni ka cyj nych oraz prze -
jaz dów ko le jo wych (szcze gó ³o we za sa dy tych prze gl¹ dów za war te s¹ w in struk cjach
i wy ty cz nych spó ³ki, re gu la cjach we wnê trz nych oraz ak tach pra wa kra jo we go). Pro ce -
du ra SMS-PW-02 (Utrzy ma nie po jaz dów ko le jo wych), opi su je za sa dy prze gl¹ dów te ch-
ni cz nych i or ga ni za cyj nych w od nie sie niu do po jaz dów ko le jo wych eks ploa to wa nych
przez spó ³kê. Po stê po wa nie w przy pad ku stwier dzo nych nie pra wid ³o wo œci okreœ la
pro ce du ra SMS-PW-03 (Po stê po wa nie w przy pad ku zda rzeñ ko le jo wych) wraz z w³a -
œci wy mi re gu la cja mi we wnê trz ny mi. Sam sy s tem za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem ja ko
œro dek or ga ni za cyj ny ma j¹ cy za gwa ran to waæ okreœ lo ny po ziom bez pie czeñ stwa ru -
chu ko le jo we go ró w nie¿ pod le ga prze gl¹ dom i mo ni to rin go wi, ma j¹ cym na ce lu je go
ci¹g ³e do sko na le nie. Opi su j¹ to pro ce du ry SMS-PD-01 – SMS-PD-06. Po nad to, na
pod sta wie ma te ria ³ów prze ka za nych przez biu ra me ry to ry cz ne Spó ³ki PKP PLK SA
do ko ny wa ne s¹ na bie ¿¹ co prze gl¹ dy te chni cz ne zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi pro ce du -
ra mi i in struk cja mi.

,,PKP In ter ci ty” SA otrzy ma ³a pod ko niec 2010 r. cer ty fi kat bez pie czeñ stwa czêœæ B, 
po twier dza j¹ cy ak cep ta cjê przez Pre ze sa UTK re gu la cji we wnê trz nych przy jê tych przez
prze woŸ ni ka w ce lu spe³ nie nia kra jo wych wy ma gañ w za kre sie bez pie czeñ stwa wy ko -
ny wa nia prze wo zów na sie ci ko le jo wej. Po sia da nie cer ty fi ka tu bez pie czeñ stwa w czê œci 
B jest od 01 sty cz nia 2011 r. wa run kiem ko nie cz nym do umo¿ li wie nia prze woŸ ni ko wi
ko le jo we mu do stê pu do in fra struk tu ry ko le jo wej.

W ce lu do sko na le nia sy s te mu za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem (SMS) PKP In ter ci ty
SA pro wa dzi siê au dy ty we wnê trz ne SMS, re a li zo wa ne przez ze spo ³y au dy to rów z³o ¿o -
ne z pra co wni ków spó ³ki po sia da j¹ cych cer ty fi ka ty au dy to ra we wnê trz ne go sy s te mu
za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem w trans por cie ko le jo wym. W wy ni ku do tych czas prze -
pro wa dzo nych au dy tów we ry fi ka cyj nych pro ce dur SMS, do Urzê du Trans por tu Ko le jo -
we go zg³o szo no zmia ny do wiê k szo œci pro ce dur, któ re zo sta ³y zwe ry fi ko wa ne
i udos ko na lo ne. Ca ³a do ku men ta cja SMS PKP In ter ci ty SA zo sta ³a w sty cz niu 2012 r.
za ktua li zo wa na. Zmia ny wpro wa dzo ne w do ku men ta cji SMS wy ni ka ³y w szcze gól no œci z:

– no wych re gu la cji pra w nych ma j¹ cych zna cze nie dla sy s te mów za rz¹ dza nia bez pie --
czeñ stwem, ja kie we sz³y w ¿y cie w 2011 r.,

– wy ni ków au dy tów we wnê trz nych SMS w spó ³ce,
– ana li zy wnios ków do ty cz¹ cych SMS, ja kie wp³y nê ³y do Pe³ no moc ni ka Za rz¹ du

ds. SMS od pra co wni ków i je dno stek or ga ni za cyj nych spó ³ki,
– kon sul ta cji we wnê trz nych w za kre sie SMS w spó ³ce,
– zmian re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go spó ³ki.
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W ra mach wdra ¿a nia sy s te mu zrz¹ dza nia bez pie czeñ stwem w PKP In ter ci ty SA
pro wa dzo ne s¹ szko le nia po szcze gól nych grup za wo do wych po le ga j¹ ce na po u cze -
niach okre so wych i szko le niu kad ry kie ro wni czej za k³a dów oraz Cen tra li Spó ³ki pro wa -
dzo nych przez Pe³ no moc ni ka ds. SMS. Fun kcjo no wa nie SMS w spó ³ce nad zo ro wa ne
jest przez za rz¹d spó ³ki, któ ry po wo ³a³ do te go ce lu Pe³ no moc ni ka ds. SMS. Obe c nie
fun kcjê Pe³ no moc ni ka ds. SMS pe³ ni Na czel nik Wy dzia ³u ds. SMS w Biu rze Prze wo zów
Cen tra li Spó ³ki. Na szczeb lu Za k³a dów PKP In ter ci ty SA w spra wach zwi¹ za nych
z wdra ¿a niem i fun kcjo no wa niem SMS, jak ró w nie¿ w za kre sie au dy tów i szko leñ,
z Pe³ no moc ni kiem ds. SMS wspó³ pra cu j¹ ko or dy na to rzy za k³a do wi SMS.

W „PKP In ter ci ty” SA du ¿y na cisk k³a dzie siê na pro ces szko le nia pra co wni ków,
w tym na po u cze nia okre so we. Ro cz ny wy miar go dzi no wy po u czeñ okre so wych dla
pra co wni ków za trud nio nych na sta no wis kach bez po œre dnio zwi¹ za nych z bez pie czeñ -
stwem i pro wa dze niem ru chu ko le jo we go oraz pro wa dz¹ cych po jaz dy trak cyj ne, w tym
ró w nie¿ kie ro wni ka po ci¹ gu i ma szy ni sty wy no si mi n i mum 16 go dzin lek cyj nych.

W opar ciu o po sta no wie nia „In struk cji o przy go to wa niu za wo do wym pra co wni ków
PKP In ter ci ty SA BA-5” (za twier dzo na przez Pre ze sa UTK De cyz j¹ Nr TTN-500-223/10
z dn. 28.10.2010 r.), do po ³o wy gru dnia ka ¿ de go ro ku w³a œci we me ry to ry cz nie ko mór ki 
or ga ni za cyj ne op ra co wu j¹ (na rok na stê p ny) wy ty cz ne w spra wie or ga ni za cji po u czeñ
okre so wych, wy kaz sta no wisk, na któ rych za trud nie ni pra co wni cy pod le ga j¹ obo wi¹z -
ko wym po u cze niom okre so wym, a tak ¿e ra mo w¹ te ma ty kê po u czeñ okre so wych. „Rocz-
ny pro gram po u czeñ okre so wych” pod le ga za twier dze niu przez pre ze sa za rz¹ du spó ³ki
lub cz³on ka za rz¹ du – Dy rek to ra ds. Te chni cz nych. Za twier dzo ny ro cz ny pro gram po u -
czeñ okre so wych, Biu ro Spraw Pra co wni czych prze ka zu je wszy s t kim za in te re so wa -
nym je dno stkom or ga ni za cyj nym w ter mi nie do koñ ca gru dnia ka ¿ de go ro ku.

Ro cz ny pro gram po u czeñ okre so wych uw zglê dnia miê dzy in ny mi te ma ty kê z za kre -
su ru chu ko le jo we go, syg na li za cji, obo wi¹z ków pra co wni ków, bu do wy i eks ploa ta cji
wa go nów oraz po jaz dów trak cyj nych. Na po u cze niach okre so wych oma wia ne s¹ tak ¿e
oko li cz no œci, przy czy ny i skut ki zda rzeñ ko le jo wych, wy da rzeñ zwi¹ za nych z bez pie -
czeñ stwem po dró¿ nych oraz eks ploa ta cj¹ po jaz dów ko le jo wych.

Po u cze nia okre so we pro wa dzo ne s¹ przez pra co wni ków za trud nio nych na sta no -
wis kach: in struk to ra ru chu, in struk to ra wa go no we go, ma szy ni sty in struk to ra lub wy -
zna czo nych pra co wni ków o ró wno rzê dnych kwa li fi ka cjach po sia da j¹ cych wie dzê
spe cja li sty cz n¹. Dla pra co wni ków dru ¿yn trak cyj nych po u cze nia pro wa dz¹ in struk to -
rzy ru chu, ma szy ni œci in struk to rzy, i in struk to rzy wa go no wi. Po u cze nia okre so we dla
dru ¿yn kon duk tor skich pro wa dz¹ in struk to rzy ru chu i in struk to rzy wa go nów.

Zgo d nie z wy mo ga mi okreœ lo ny mi w art. 23 i 24 Usta wy z dnia 28 mar ca 2003 r.
o trans por cie ko le jo wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z póŸn. zm.) na pod sta wie in -
for ma cji prze ka za nych przez PKP In ter ci ty SA, wszy s t kie eks ploa to wa ne wa go ny i po -
jaz dy trak cyj ne w spó ³ce, po sia da j¹ wa¿ ne œwia de ctwa do pu sz cze nia do eks ploa ta cji
ty pu po jaz du ko le jo we go oraz wa¿ ne œwia de ctwa spra w no œci te chni cz nej. Po nad to
wszy s t kie ty py po jaz dów ko le jo wych po sia da j¹ za twier dzo n¹ przez Pre ze sa UTK Do ku -
men ta cjê Sy s te mu Utrzy ma nia (DSU), zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra In fra struk -
tu ry z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2005 r. w spra wie ogól nych wa run ków te chni cz nych
eks ploa ta cji po jaz dów ko le jo wych (Dz. U. Nr 212 poz. 1771, z póŸn. zm.).

„PKP In ter ci ty” SA op ra co wa ³a i wdro ¿y ³a pro ce du ry w ce lu za pe wnie nia pra wid ³o -
we go pro ce su utrzy ma nia po jaz dów ko le jo wych, okreœ le nia kom pe ten cji wy ma ga nych
na sta no wis kach od po wie dzial nych za utrzy ma nie po jaz dów oraz usta le nia od po wie d -
nie go za kre su od po wie dzial no œci. Spó ³ka ta sto su je pro ce du ry s³u ¿¹ ce zbie ra niu in for -
ma cji do ty cz¹ cych utrzy ma nia po jaz dów ko le jo wych, nie pra wid ³o we go dzia ³a nia,
uste rek i na praw a tak ¿e me to dy wy ko rzy sta nia tych in for ma cji do po de jmo wa nia dzia -
³añ na praw czych, w ce lu zwiê k sze nia po zio mu bez pie czeñ stwa. Sy s tem utrzy ma nia ta -
bo ru ko le jo we go „PKP In ter ci ty” SA opar ty jest na po zio mach utrzy ma nia ta bo ru, czy li
ze sta wie niu czyn no œci utrzy ma nio wych wy ko ny wa nych dla da ne go po jaz du z okreœ le -
niem za kre su tych czyn no œci. Wdro ¿o na zo sta ³a pro ce du ra ma j¹ ca na ce lu za pe wnie -
nie zgo d no œci sta nu te chni cz ne go u¿y t ko wa ne go ta bo ru ko le jo we go ze stan dar da mi
obo wi¹ zu j¹ cy mi w za kre sie utrzy ma nia w okre sie ca ³e go wie lo let nie go cyk lu u¿y t ko wa -

280 8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.



nia po jaz dów (od mo men tu za ku pu do lik wi da cji). Op ra co wa ne i wdro ¿o ne pro ce du ry
uw zglê dnia j¹ wy ma ga nia te chni cz ne i or ga ni za cyj ne okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni -
stra In fra struk tu ry z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2005 w spra wie ogól nych wa run ków te chni cz-
 nych eks ploa ta cji po jaz dów ko le jo wych (Dz. U. nr 212, poz. 1771 z póŸn. zm.) oraz
w te chni cz nych spe cy fi ka cjach in ter o pe ra cyj no œci (TSI), jak ró w nie¿ w DSU i do ku -
men ta cjach te chni cz nych po szcze gól nych ty pów po jaz dów.

W „PKP In ter ci ty” SA pro wa dzo ne s¹ tak ¿e dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu po pra wê sy s te -
mów te chni cz nych, m.in.:

1. w zwi¹z ku z re a li za cj¹ „Na ro do we go pro gra mu wdro ¿e nia ERTMS/ETCS w Pol sce” 
oraz za war tym po ro zu mie niem po miê dzy PKP PLK SA oraz „PKP In ter ci ty” SA do --
ty cz¹ cym pi lo ta ¿o we go wdro ¿e nia sy s te mu na od cin ku li nii E30, na st¹ pi za bu do --
wa urz¹ dzeñ przy to ro wych i po k³a do wych na lo ko mo ty wach se rii EP09 w ra mach
re a li za cji ww. za da nia. PKP PLK SA oraz Bom bar dier Trans por ta tion (ZWUS) Pol --
ska sp. z o.o. za war ³y sto so wne po ro zu mie nie w spra wie op ra co wa nia i za bu do wa --
nia oma wia nych urz¹ dzeñ na dwóch lo ko mo ty wach se rii EP09 któ rych w³a œci cie --
lem jest „PKP In ter ci ty” SA. Obe c nie pro jekt jest w trak cie re a li za cji,

2. w trak cie przy go to wa nia do re a li za cji jest pro jekt za ku pu i in sta la cja urz¹ dzeñ po --
k³a do wych ETCS SRS 3.x.0 w 9 lo ko mo ty wach ES64U4 „Hu sarz” (EU44) oraz te --
sty li nio we na od cin kach in fra struk tu ry wy po sa ¿o nych w urz¹ dze nia ETCS po --
ziom 1 i 2,

3. za war to umo wê na do sta wê no wo czes nych sy s te mów ra dio te le fo nów po ci¹ go --
wych „Ko li ber” dla lo ko mo tyw elek try cz nych i spa li no wych w ilo œci 77 szt. – ter --
min re a li za cji 31.12.2012 r. Do ce lo wo wy mia na ra dio te le fo nów do ty czyæ bê dzie
ca ³e go ta bo ru trak cyj ne go „PKP In ter ci ty” SA,

4. bio r¹c pod uwa gê, ¿e œre dni wiek ta bo ru trak cyj ne go spó ³ki wy no si 30,2 lat, przy
czym dla:
– lo ko mo tyw elek try cz nych wy no si œre dnio:                 28,5 lat,
– elek try cz nych ze spo ³ów trak cyj nych wy no si œre dnio:   4,3 lat,
– lo ko mo tyw spa li no wych wy no si œre dnio:                    40,9 lat,

„PKP In ter ci ty” SA re a li zu je pro ces wy mia ny ta bo ru trak cyj ne go, w tym miê dzy in ny mi:
– za kup 20 szt. po ci¹ gów ze spo ³o wych ETR610 New Pen do li no z fir m¹ Al stom wy po --

sa ¿o nych w ETCS po zio mu II. Umo wa w tej spra wie zo sta ³a pod pi sa na 30 ma ja
2011 r. Ter min re a li za cji – ko niec 2014 r.

– zo sta ³a roz po czê ta pro ce du ra przy go to wa nia prze tar gu na za kup 20 szt. elek try cz --
nych ze spo ³ów trak cyj nych do prêd ko œci 160 km/godz. Pla no wa ne jest je go og ³o --
sze nie do koñ ca 2012 r.

– pro wa dzo na jest obe c nie eks ploa ta cja prób na grun to wnie zmo der ni zo wa nej przez
ZNTK Ole œni ca lo ko mo ty wy elek try cz nej EU07A-01 przy sto so wa nej do prêd ko œci
160 km/godz.

– od ro ku 2009 w eks ploa ta cji w spó ³ce jest 10 szt. lo ko mo tyw elek try cz nych ty pu
ES64U4, se rii EU44 „Hu sarz” pro duk cji Sie mens AG.

– od ro ku 2008 spó ³ka eks ploa tu je 14 szt. elek try cz nych ze spo ³ów trak cyj nych se rii
ED74 pro duk cji PE SA Byd goszcz.

Je d nym z naj wa¿ niej szych prio ry te tów w dzia ³al no œci „PKP In ter ci ty” SA jest bez -
pie czeñ stwo po dró¿ nych, dla te go spó ³ka d¹ ¿y do wpro wa dza nia no wo czes nych roz -
wi¹ zañ or ga ni za cyj nych, te chni cz nych i te chno lo gi cz nych, w tym ró w nie¿ w dzie dzi nie
bez pie czeñ stwa trans por tu ko le jo we go. W tym ce lu re a li zo wa ne s¹ mo der ni za cje ta bo -
ru spó ³ki oraz za ku py no wo czes nych po jaz dów ko le jo wych a kwa li fi ka cje pra co wni ków 
s¹ sta le do sko na lo ne.

Ró w nie¿ w PKP Car go SA za pe wnie nie w³a œci we go po zio mu bez pie czeñ stwa jest je d-
 nym z prio ry te to wych i naj wa¿ niej szych dzia ³añ oraz ce lów, któ re re a li zo wa ne s¹ po -
przez spe³ nia nie wy ma ga nych stan dar dów bez pie czeñ stwa, mo n i to r ing, oce nê za gro -
¿eñ, po de jmo wa nie œrod ków pro fi lak ty cz nych i szko le nia pra co wni ków.

PKP Car go SA ja ko prze woŸ nik ko le jo wy œwiad czy us ³u gi prze wo zo we w sze ro kim
za kre sie, za ró wno na ryn ku kra jo wym, jak i miê dzy na ro do wym. Pod sta wo wym przed -
mio tem dzia ³al no œci Spó ³ki jest prze wóz rze czy oraz œwiad cze nie us ³ug z tym zwi¹ za -
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nych, w tym g³ó wnie: trans port ko le jo wy, prze ³a du nek to wa rów, ma ga zy no wa nie
to wa rów, wy na jem po jaz dów trak cyj nych.

Wdro ¿e nie za sad i wy ma gañ zwi¹ za nych z bez pie czeñ stwem ru chu ko le jo we go za -
war tych w pra wie kra jo wym i unij nym oz na cza ³o w po cz¹t ko wym eta pie op ra co wa nie
sy s te mu za rz¹ dza nia bez pie czeñ stwem (SMS), do sto so wa ne go do spe cy fi ki dzia ³a nia
i pro ce sów za cho dz¹ cych w spó ³ce. PKP Car go SA ja ko je d no z pier wszych przed siê -
biorstw ko le jo wych otrzy ma ³a ak cep ta cjê SMS w kwiet niu 2009 r., co na stê p nie ot war -
³o dro gê do sta ra nia siê o przy zna nie cer ty fi ka tu bez pie czeñ stwa.

Idea two rze nia je dno li tych sy s te mów bez pie czeñ stwa Unii Eu ro pej skiej ma prze ³o -
¿e nie na wy ko na nie na stê pu j¹ cych za dañ:

– okreœ la nie i spe³ nia nie wspól nych ce lów w za kre sie bez pie czeñ stwa,
– upo rz¹d ko wa nie za ga dnieñ zwi¹ za nych z bez pie czeñ stwem,
– kreo wa nie kom plek so wych me cha niz mów kon trol nych i do sko na l¹ cych,
– stwo rze nie wspól nych wskaŸ ni ków i me tod oce ny.
Za rz¹ dza nie ry zy kiem sta no wi dla PKP Car go SA bar dzo wa¿ ny el e ment wp³y wa j¹ cy 

na po ziom bez pie czeñ stwa. Sa mo po jê cie ry zy ka obe jmu je za ró wno ry zy ko po wsta ³e
bez po œre dnio wsku tek dzia ³al no œci przed siê bior stwa ko le jo we go, jak i ry zy ko wspól ne
po wsta j¹ ce na sty ku dzia ³a nia wszy s t kich ucze stni ków pro ce su prze wo zo we go, a tak ¿e 
ry zy ko dzia ³a nia stron trze cich niezwi¹ za nych bez po œre dnio z sy s te mem ko le jo wym.
Za tem fun kcjo nu j¹ cy SMS ma za za da nie m.in. za pe wniæ nad zór nad ry zy kiem zwi¹ za -
nym z pro wa dzo n¹ dzia ³al no œci¹, ³¹ cz nie z ry zy kiem do ty cz¹ cym us ³ug utrzy ma nia ta -
bo ru, do staw ma te ria ³ów i us ³ug oraz ry zy kiem mo g¹ cym po wstaæ w wy ni ku
dzia ³al no œci osób trze cich. W prak ty ce oz na cza to, ¿e trze ba umieæ roz poz na waæ wszy s t -
kie ro dza je ry zy ka zwi¹ za ne go z dzia ³al no œci¹ i za sto so waæ od po wie d nie œrod ki w ce lu
je go kon tro li i ogra ni cze nia. Ca ³y pro ces za rz¹ dza nia ry zy kiem obe jmu je na stê pu j¹ ce
dzia ³a nia: iden ty fi ka cja za gro ¿eñ, wy ce na ry zy ka, okreœ le nie œrod ków za po bie gaw -
czych, wdra ¿a nie przy jê tych œrod ków, mo ni to ro wa nie re a li za cji, ana li za wy ni ków.
W PKP Car go SA wszel kie zi den ty fi ko wa ne za gro ¿e nia s¹ umie sz cza ne w re je strze za -
gro ¿eñ. Re jestr to do ku ment, w któ rym obok wpi sa ne go ro dza ju za gro ¿e nia okreœ la siê
je go Ÿród ³o, wp³yw na po ziom bez pie czeñ stwa (tzw. wskaŸ nik ry zy ka), a na stê p nie pro -
po nu je dzia ³a nia eli mi nu j¹ ce lub ogra ni cza j¹ ce ry zy ko, wraz ze wska za niem osób od -
po wie dzial nych w or ga ni za cji za wdra ¿a nie po szcze gól nych dzia ³añ. •ród ³a mi
in for ma cji na te mat za gro ¿eñ s¹: re je stry wy pad ków, po wa¿ nych wy pad ków i in cy den -
tów ko le jo wych, re je stry awa rii ta bo ru ko le jo we go, re je stry re kla ma cji wo bec do staw -
ców, wy ni ki kon tro li i au dy tów.

Dla PKP Car go SA d¹ ¿e nie do bez pie cz ne go dzia ³a nia w trans por cie ko le jo wym
wi¹ ¿e siê nie od ³¹ cz nie z pe³ n¹ or ga ni za cj¹ pro ce sów, za ró wno przy wy ko ny wa niu prze -
wo zów, jak i w przy pad ku za is t nie nia wy pad ku ko le jo we go. Dla te go wszy s t kie zda rze -
nia (wy pad ki i in cy den ty) s¹ re je stro wa ne oraz ana li zo wa ne w ce lu wy pra co wy wa nia
od po wie dniej pro fi lak ty ki.

Pod no sze nie po zio mu bez pie czeñ stwa jest re a li zo wa ne w spó ³ce m.in. po przez:
1) po de jmo wa nie sy s te mo wych oraz do raŸ nych œrod ków za po bie gaw czo –pro fi lak- 

 ty cz nych (pro ce du ry, prze pi sy, in struk cje, wy ty cz ne, roz wi¹ za nia te chni cz ne itp.),
2) okreœ le nie je dno li te go i pra wid ³o we go try bu po stê po wa nia po za is t nie niu wy pad --

ku lub in cy den tu ko le jo we go,
3) usta la nie i wy ko ny wa nie œrod ków za po bie gaw czych przy jê tych przez ko mi sje ko --

le jo we dzia ³a j¹ ce po za is t nie niu wy pad ku,
4) bie ¿¹ cy mo n i to r ing, oce na i nie zbê d ne dzia ³a nie zwi¹ za ne z kszta³ to wa niem siê

wskaŸ ni ka wy pad ko wo œci.
Ka ¿ dy wy pa dek ko le jo wy i in cy dent ko le jo wy po wsta ³y z udzia ³em PKP Car go SA

jest za re je stro wa ny przez w³a œci we te ry to rial nie ko mór ki dys po zy tor skie, bez po œre dnio 
po otrzy ma niu zg³o sze nia. Za k³a dy spó ³ki pro wa dz¹ re je stry wy pad ków i in cy den tów
po wsta ³ych na ich te re nie dzia ³a nia. Ró w nie¿ ko mór ka or ga ni za cyj na Za k³a du G³ó wne -
go spó ³ki (Cen tra la) w³a œci wa ds. bez pie czeñ stwa ru chu pro wa dzi re jestr zda rzeñ,
w któ rym uj mu je (w opar ciu o in for ma cje otrzy ma ne z za k³a dów) wy pad ki i in cy den ty
ko le jo we po wsta ³e z wi ny PKP Car go SA.
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Na pod sta w ie wskaz any ch re je st rów i pro wa d zo nej sta ty s ty ki op ra c o wy wa ne s¹
w okre s ach pó³ ro cz nych, „Ana l i zy sta nu bez pie czeñ stwa”. W ana l i zie przed sta w ia siê
sy tua cjê wy pad k o w¹, ten den c je oraz nie zbê d ne za le c e nia profi lakt yczno-or gan iza cyj ne
ma j¹ ce na ce lu pod nie s ie nie stop nia bez p ie czeñ stwa.

Pro gram dzia ³añ na rzecz po pra wy bez pie czeñ stwa ru chu ko le jo we go jest do ku -
men tem za wie ra j¹ cym szcze gó ³o w¹ li stê dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê bez pie -
czeñ stwa ru chu ko le jo we go wraz z okreœ le niem ter mi nu wy ko na nia i od po wie dzial -
nych za re a li za cjê. Op ra co wy wa ny jest co ro cz nie (w ter mi nie do dnia 15 gru dnia ro ku
po prze dza j¹ ce go) i przy jmo wa ny Uchwa ³¹ Za rz¹ du Spó ³ki.

W opar ciu o ten pro gram, ka ¿ dy za k³ad PKP Car go SA op ra co wu je w ter mi nie do
dnia 31 gru dnia (na okres je d ne go ro ku):

1) za k³a do wy pro gram dzia ³añ na rzecz po pra wy bez pie czeñ stwa ru chu ko le jo we go,
2) plan kon tro li pro fi lak ty cz nych w za kre sie bez pie czeñ stwa ru chu ko le jo we go – za --

wie ra j¹ cy m.in. wy kaz pra co wni ków za k³a du wy zna czo nych do prze pro wa dza nia
kon tro li oraz pla no wa n¹ (wy ma ga n¹) iloœæ kon tro li do wy ko na nia w da nym mie --
si¹ cu ka len da rzo wym. Z ka ¿ dej kon tro li spo rz¹ dza ne s¹ spra wo zda nia z wy ka za --
niem stwier dzo nych nie pra wid ³o wo œci. Spra wo zda nie ak cep tu je bez po œre dni
zwie rzchnik pra co wni ka.

W od nie sie niu do sy s te mów te chni cz nych od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo ru -
chu ko le jo we go na le ¿y wspo mnieæ o za sto so wa nych od wie lu lat w po jaz dach ko le jo -
wych PKP Car go SA urz¹ dze niach wspo ma ga j¹ cych czyn nik lu dz ki (ma szy ni stê
po jaz du trak cyj ne go), a mia no wi cie: SHP (Sa mo czyn ne Ha mo wa nie Po ci¹ gu) oraz CA
(Czu wak Ak ty w ny).

Za zna czyæ na le ¿y, ¿e pier wsze lo ko mo ty wy PKP Car go SA zo sta ³y te sto wo wy po sa ¿o -
ne w ETCS – Eu ro pej ski Sy s tem Ste ro wa nia Po ci¹ giem (Eu ro pean Train Con trol Sy s -
tem), któ ry za pe wnia re a li za cjê syg na li za cji ka bi no wej i ci¹g ³¹ kon tro lê pra cy
ma szy ni sty. Sy s tem ETCS jest czê œci¹ Eu ro pej skie go sy s te mu za rz¹ dza nia ru chem ko -
le jo wym (ERTMS) Eu ro pean Rail way Traf fic Ma n a ge ment Sy s tem – sta no wi¹ ce go je d no
z klu czo wych przed siêw ziêæ, któ rych ce lem jest za pe wnie nie jak naj wiê k szej in ter o pe ra -
cyj no œci trans por tu, szcze gól nie ko lei w Eu ro pie. Eu ro pej ski Sy s tem ERTMS umo¿ li wi
pod nie sie nie po zio mu bez pie czeñ stwa ru chu po ci¹ gów, zwiê k sze nie zdol no œci prze pu -
sto wej li nii ko le jo wej, zmniej sze nie ry zy ka wy pad ków, od no wê urz¹ dzeñ ³¹ cz no œci i do -
sto so wa nie do stan dar dów miê dzy na ro do wych, pod nie sie nie ja ko œci prze wo zów
w zwi¹z ku z mo¿ li wo œci¹ uru cho mie nia do dat ko wych us ³ug przy wy ko rzy sta niu GSM-R.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e za rz¹d cy in fra struk tu ry oraz prze woŸ ni cy na pod sta wie
po sia da nych do œwiad czeñ do k³a da j¹ wszel kich sta rañ, w ce lu za pe wnie nia bez pie -
czeñ stwa ru chu ko le jo we go oraz pod nie sie nia je go po zio mu.

Nie oz na cza to, ¿e Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej
uwa ¿a obe c ny stan w za kre sie bez pie czeñ stwa w trans por cie ko le jo wym za wy star cza j¹ cy.

W MTBiGM dzia ³a Ze spó³ do Spraw Bez pie czeñ stwa w Trans por cie Ko le jo wym. Ze -
spó³ za jmu je siê za ga dnie nia mi zwi¹ za ny mi z te chni k¹ ko le jo w¹, prze pi sa mi oraz czyn -
ni kiem lu dz kim, czy li wa run ka mi ja kie po win ny spe³ niaæ pra co wni cy za trud nie ni na
sta no wis kach bez po œre dnio zwi¹ za nych z pro wa dze niem i bez pie czeñ stwem ru chu ko -
le jo we go, szko le nia mi i po u cze nia mi okre so wy mi oraz ich cza sem pra cy.

Po nie wa¿ bez pie czeñ stwo w trans por cie ko le jo wym za le ¿y od wie lu czyn ni ków,
tj. czyn ni ka te chni cz ne go, pra w ne go i lu dz kie go, na ko lej nych po sie dze niach Ze spo ³u
bê d¹ roz pa try wa ne te czyn ni ki w ce lu po pra wy bez pie czeñ stwa.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
An drzej Mas sel
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Kop cia

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z dniem 1 sty cz nia 2012 r. we sz³a w ¿y cie usta wa z dnia 1 lip ca 2011 r.

o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach oraz nie któ -
rych in nych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), któ ra miê dzy in ny mi na ³o ¿y ³a na
przed siê bior ców od bie ra j¹ cych od pa dy ko mu nal ne od w³a œci cie la nie ru cho -
mo œci obo wi¹ zek uzy s ka nia wpi su do re je stru dzia ³al no œci re gu lo wa nej, pro -
wa dzo ne go przez wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta mia sta. Do wnios ku
o wpis do re je stru przed siê bior ca ten ma do ³¹ czyæ oœ wiad cze nie o na stê pu -
j¹ cej tre œci: „Zna ne mi s¹ i spe³ niam wa run ki wy ko ny wa nia dzia ³al no œci
w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci,
okreœ lo ne w usta wie z dnia 13 wrzeœ nia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po -
rz¹d ku w gmi nach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.)”. Aby z³o ¿yæ
oœ wiad cze nie o ta kiej tre œci nie zbê d ne jest we jœcie w ¿y cie prze pi su de le ga -
cyj ne go, roz po rz¹ dze nia mi ni stra œro do wis ka, o któ rym mo wa w art. 9d
ust. 2, okreœ la j¹ ce go szcze gó ³o we wy ma ga nia wska za ne w ust. 1 te go prze -
pi su, gdy¿ w in nym przy pad ku oœ wiad cze nie to bê dzie oœ wiad cze niem z³o ¿o -
nym in blan co. Do dzi siaj (23.03.2012 r.) ta kie roz po rz¹ dze nie siê nie
uka za ³o. Je dnak z gmin do cho dz¹ syg na ³y o tym, ¿e przed siê bior cy ju¿ sk³a -
da j¹ wnios ki o wpis do re je stru dzia ³al no œci re gu lo wa nej i do ³¹ cza j¹ oœ wiad -
cze nie, któ re go treœæ nie mo ¿e spe³ niæ wy mo gu usta wo we go, do pó ki nie
wej dzie w ¿y cie wska za ne roz po rz¹ dze nie.

Po nie wa¿ uwa ¿am, i¿ tak is tot ne dla oma wia nej tu kwe stii roz po rz¹ dze -
nie po win no wejœæ w ¿y cie ra zem ze zmie nia n¹ usta w¹, po zo sta ³o mi je dy nie
skie ro waæ do Pa na Mi ni stra py ta nie, kie dy wre sz cie wej dzie w ¿y cie roz po -
rz¹ dze nie wy ko naw cze, o któ rym mo wa w art. 9d ust. 2 usta wy z dnia
13 wrzeœ nia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ko peæ

Od po wiedŸ

War sza wa, 8 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo, z dnia 4 kwiet nia 2012 r., prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie se -

na to ra Ta de u sza Kop cia, z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca
2012 r. w spra wie usta wy z dnia 1 lip ca 2011 r. o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto -
œci i po rz¹d ku w gmi nach oraz nie któ rych in nych ustaw, up rzej mie przed sta wiam po -
ni¿ sze in for ma cje.

Od dnia 1 sty cz nia 2012 r. gmi na jest zo bo wi¹ za na pro wa dziæ re jestr dzia ³al no œci
re gu lo wa nej w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo -
œci. Za sa dy pro wa dze nia re je stru okreœ la j¹ za pi sy art. 64 –76 usta wy z dnia 2 lip ca
2004 r. o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807,
z póŸn. zm.), na to miast szcze gó ³o we za sa dy pro wa dze nia re je stru w za kre sie od bie ra -
nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci okreœ la j¹ prze pi sy za war te
w art. 9b –9j usta wy z dnia 13 wrzeœ nia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku
w gmi nach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.).
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Przed siê bior ca od bie ra j¹ cy od pa dy ko mu nal ne od w³a œci cie li nie ru cho mo œci jest
zo bo wi¹ za ny uzy s kaæ wpis do re je stru w gmi nie, z te re nu któ rej za mie rza od bie raæ od -
pa dy ko mu nal ne. Wpis do re je stru za st¹ pi³ ze zwo le nie na od bie ra nie od pa dów ko mu -
nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci na te re nie da nej gmi ny.

Od dnia 1 sty cz nia 2012 r. wpis do re je stru po win ni uzy s kaæ no wi przed siê bior cy,
któ rzy chc¹ pro wa dziæ dzia ³al noœæ po le ga j¹ c¹ na od bie ra niu od pa dów ko mu nal nych
od w³a œci cie li nie ru cho mo œci na te re nie da nej gmi ny. Przed siê bior cy, któ rzy przed
dniem we jœcia w ¿y cie usta wy ma j¹ wy da ne ze zwo le nie na od bie ra nie od pa dów ko mu -
nal nych, mo g¹ pro wa dziæ dzia ³al noœæ na ich pod sta wie do koñ ca 2012 r. Przed up ³y -
wem te go ter mi nu bê d¹ obo wi¹ za ni uzy s kaæ wpis do re je stru dzia ³al no œci re gu lo wa nej.

Uzy s ka nie wpi su do re je stru wi¹ ¿e siê ze z³o ¿e niem oœ wiad cze nia o spe³ nia niu wa -
run ków wy ma ga nych do wy ko ny wa nia dzia ³al no œci w za kre sie od bie ra nia od pa dów
ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci, w za kre sie po sia da nia wy po sa ¿e nia
umo¿ li wia j¹ ce go od bie ra nie od pa dów ko mu nal nych i za pe wnie nia je go od po wie d nie go
sta nu te chni cz ne go, utrzy ma nia od po wie d nie go sta nu sa ni tar ne go po jaz dów i urz¹ dzeñ
do od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci, spe³ nie nia wy ma -
gañ te chni cz nych do ty cz¹ cych wy po sa ¿e nia po jaz dów do od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci oraz za pe wnie nia od po wie d nie go usy tuo wa nia
i wy po sa ¿e nia ba zy magazynowo-transportowej. Szcze gó ³o wo wy ma ga nia te Mi n i s ter
Œro do wis ka okreœ li w dro dze roz po rz¹ dze nia.

Obe c nie pro jekt wspo mnia ne go roz po rz¹ dze nia jest pro ce do wa ny w Rz¹ do wym
Cen trum Le gis la cji, na stê p nie zo sta nie prze s³a ny do no ty fi ka cji te chni cz nej w Ko mi sji
Eu ro pej skiej, któ ra wstrzy mu je pro ces le gis la cyj ny na ok. 3 mie si¹ ce, po niej zo sta nie
skie ro wa ny do pod pi su Mi ni stra Go spo dar ki, a na stê p nie Mi ni stra Œro do wis ka.

Je dnak ¿e brak roz po rz¹ dze nia nie unie mo¿ li wia pro wa dze nia re je stru dzia ³al no œci
re gu lo wa nej w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo -
œci przez gmi ny, ani nie wstrzy mu je dzia ³al no œci no wych przed siê bior ców. Przed siê -
bior ca, któ ry po dniu 1 sty cz nia 2012 r. chce roz po cz¹æ dzia ³al noœæ w za kre sie
od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci jest zo bo wi¹ za ny uzy -
s kaæ ten wpis. W tym ce lu jest obo wi¹ za ny spe³ niæ wy ma ga nia ogól ne wy ni ka j¹ ce
z art. 9d usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach oraz do ³¹ czyæ do wnios -
ku o wpis do re je stru oœ wiad cze nie o tre œci okreœ lo nej w art. 9c ust. 4.

Z chwi l¹ we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia o szcze gó ³o wych wy ma ga niach w za kre sie
od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci pod miot, któ ry uzy s -
ka³ wpis do re je stru dzia ³al no œci re gu lo wa nej w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci oraz pod miot, któ ry ubie ga siê o ta ki wpis bê dzie
obo wi¹ za ny spe³ niæ wy ma ga nia szcze gó ³o we wy ni ka j¹ ce z te go roz po rz¹ dze nia w ter mi -
nie okreœ lo nym w roz po rz¹ dze niu. Po nad to nie za cho dzi ko nie cz noœæ sk³a da nia no we -
go oœ wiad cze nia o spe³ nie niu wa run ków wy ma ga nych do wy ko ny wa nia dzia ³al no œci
w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci, je ¿e li zo -
sta ³o ono z³o ¿o ne przed dniem we jœcia w ¿y cie ww. roz po rz¹ dze nia.

Re a su mu j¹c, nie ma prze szkód pra w nych, aby pod mio ty, któ re po dniu 1 sty cz nia
2012 r. chc¹ roz po cz¹æ dzia ³al noœæ w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od
w³a œci cie li nie ru cho mo œci, nie mog ³y wy st¹ piæ o wpis do re je stru dzia ³al no œci re gu lo -
wa nej, któ ry bê dzie sta no wi³ pod sta wê pro wa dze nia ta kiej dzia ³al no œci. Brak roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka w spra wie szcze gó ³o wych wy ma gañ w za kre sie
od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od w³a œci cie li nie ru cho mo œci nie sta no wi prze szko -
dy w uzy s ka niu te go¿ wpi su do re je stru.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Kop cia

skie ro wa ne do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W ubieg ³ym ro ku do my opie ki spo ³e cz nej mog ³y li czyæ na ne go cja cje cen

le ków, a ra ba ty udzie la ne w przy pad ku wiê k szych za ku pów by ³y prak ty cz -
nie na wy ci¹ g niê cie rê ki. Nie ste ty, no wa usta wa re fun da cyj na uszty wni ³a ce -
ny le ków re fun do wa nych, co na tych miast od bi ³o siê nie ko rzy stnie na i tak
prze cie¿ da le ce nie wy star cza j¹ cych bu d¿e tach do mów po mo cy spo ³e cz nej.
Ten swoi sty wzrost cen le ków (bo nie ma ra ba tów) sta no wi du ¿y pro b lem
i dys kom fort dla w³o da rzy tych do mów, któ rzy je sz cze nie da w no mog li ku po -
waæ far ma ceu ty ki za sym bo li cz n¹ z³o tów kê lub do staæ je wrêcz za dar mo. Ze
zna nych mi opi nii dy rek to rów do mów po mo cy spo ³e cz nej wy ni ka, ¿e po we j-
œciu w ¿y cie usta wy re fun da cyj nej ce ny le ków wzros ³y, co szcze gól nie da ³o
siê za u wa ¿yæ w gru pie far ma ceu ty ków sto so wa nych w le cze niu za bu rzeñ
psy chi cz nych.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e tra c¹ tu taj za ró wno pla ców ki, jak i ich pen sjo na riu -
sze, gdy¿ mi mo ¿e le ki ku pu j¹ w imie niu pod o pie cz nych do my po mo cy spo ³e cz -
nej, to czêœæ tych ra chun ków po kry wa j¹ oni sa mi. Po da wa ne s¹ ta kie przy -
k³a dy: za kom plet le ków, za któ re pen sjo na riu sze p³a ci li przed t¹ zmia n¹ nie -
wiel kie kwo ty, te raz mu sz¹ za p³a ciæ 194 z³, su mê ol brzy mi¹, je œ li zwa ¿y siê
na to, ¿e do chód tych lu dzi to re nta so cjal na b¹dŸ naj ni¿ sza eme ry tu ra. St¹d,
jak twier dz¹ dy rek to rzy DPS, du ¿e ry zy ko, ¿e pie niê dzy na wy kup ko nie cz -
nych le ków mo ¿e po pro stu nie star czyæ.

Choæ ogól nie zga dzam siê ze sta no wis kiem Mi ni ster stwa Zdro wia co do
te go, ¿e usta wa re fun da cyj na, wpro wa dziw szy szty wne mar ¿e i ce ny, zlik wi -
do wa ³a pa to lo gi cz ne zja wis ka po le ga j¹ ce na sprze da ¿y le ków za grosz, co
skut ko wa ³o za ku pa mi le ków nie u za sa dnio ny mi wzglê da mi me dy cz ny mi
i pro wa dzi ³o do nie kon tro lo wa ne go i nie u za sa dnio ne go wzro stu wy dat ków
NFZ (czy li ze œrod ków pub li cz nych) na re fun da cjê, to mam w¹t pli wo œci
zwi¹ za ne z tym, czy przy okaz ji zmia ny usta wy re fun da cyj nej nie wy la no
dziec ka z k¹ pie l¹.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Ko peæ

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.17

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra Ta de u sza Kop cia z dnia

4 kwiet nia 2012 r. nr BPS/043-08-296/12, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.
Prze pi sy usta wy z dnia 6 wrzeœ nia 2011 r. – Pra wo far ma ceu ty cz ne (Dz. U. z 2008 r.

Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.) nie da j¹ mo¿ li wo œci ap te kom przy stê po wa nia do prze tar gu 
ma j¹ ce go na ce lu pod pi sa nie umo wy na do star cza nie le ków do Do mów Po mo cy Spo ³e cz - 
nej. Zgo d nie z za pi sa mi ww. usta wy ap te ki ogól no do stêp ne pro wa dz¹ ob rót de ta li cz ny,
a nie hur to wy i wy da j¹ le ki na pod sta wie re cept le kar skich in dy wi dual nym pa cjen tom.
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Po nad to, ta kich up ra wnieñ nie po sia da j¹ ró w nie¿ hur to wnie far ma ceu ty cz ne, któ -
re mo g¹ do star czaæ le ki je dy nie do pod mio tów okreœ lo nych w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra
Zdro wia z dnia 12 gru dnia 2002 r. w spra wie pod mio tów up ra wnio nych do za ku pu
pro du k tów le cz ni czych w hur to wni far ma ceu ty cz nej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831), w któ -
rym nie wy mie nio no Do mów Po mo cy Spo ³e cz nej.

Do my Po mo cy Spo ³e cz nej nie po sia da j¹ wa run ków do prze cho wy wa nia le ków,
a tym sa mym do za pe wnie nia bez pie czeñ stwa i sku te cz no œci ich sto so wa nia. Do my Po -
mo cy Spo ³e cz nej, a kon kret nie ich pra co wni cy, mo g¹ je dy nie u³at wiæ swoim pod o pie cz -
nym re a li za cjê re cep ty w ap te ce ogól no do stêp nej, czy li jej oso bi sty wy kup.

Usta wa z dnia 12 ma ja 2011 r. o re fun da cji le ków, œrod ków spo ¿yw czych spe c jal ne -
go prze zna cze nia ¿y wie nio we go oraz wy ro bów (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z póŸn. zm.) nie
re gu lu je kwe stii za ku pu le ków przez Do my Po mo cy Spo ³e cz nej, a je dy nie w art. 9 ww.
usta wy opi sa ne s¹ me cha niz my za ku pu le ków przez œwiad cze nio daw ców, czy li g³ó wnie 
przez szpi ta le.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ na Ob wie sz cze niu za wie ra j¹ cym ka ta log le -
ków re fun do wa nych znaj du j¹ siê le ki, któ re s¹ bez p³at ne lub za od p³at no œci¹ ry cza³ to -
w¹. Przy wy ku pie le ków mo¿ na sko rzy staæ z te go, i¿ far ma ceu ta in for mu je pa cjen ta
o naj tañ szym od po wie dni ku, któ ry mo¿ na wy braæ w za mian za dro¿ szy lek wy pi sa ny
przez le ka rza.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Pa nie Mi ni strze!
Na spot ka niu z mar sza³ ka mi wo je wództw za in te re so wa nych ko le ja mi

du ¿ych prêd ko œci (KDP) za dek la ro wa³ Pan, i¿ do koñ ca 2013 r. czas prze jaz -
du ko le j¹ miê dzy Wroc ³a wiem a Je le ni¹ Gó r¹ zo sta nie zna cz nie skró co ny – do 
2 go dzin 30 mi nut. By³ by to bar dzo zna cz¹ cy po stêp, po nie wa¿ dziœ czas te go
prze jaz du to oko ³o 3 go dzin 30 mi nut. Przy pom nê, ¿e przed II woj n¹ œwia to w¹ 
po ci¹ gi po ko ny wa ³y tê tra sê w ci¹ gu 1 go dzi ny 47 mi nut.

Z moich póŸ niej szych roz mów z eks per ta mi i wy li czeñ wy ni ka, ¿e ten
prze jazd nie bê dzie trwa³ ty le cza su – ten czas bê dzie d³u¿ szy, o ile nie na -
st¹ pi¹ grun to wne pra ce remontowo-mordernizacyjne na tra sie.

Pro szê wiêc o udzie le nie do k³a dnych in for ma cji na te mat te go, ja ka bê -
dzie pod ko niec ro ku 2013 do pu sz czal na szyb koœæ na po szcze gól nych od cin -
kach tra sy Wroc ³aw – Je le nia Gó ra, któ ra umo¿ li wi ³a by przed sta wio ny przez
Pa na Mi ni stra czas prze jaz du.

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 7 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku ze skie ro wa nym do Pana S³a wo mi ra No wa ka Mi ni stra Trans por tu, Bu -

do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej oœ wiad cze niem se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go,
z³o ¿o nym na 8. po sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 ro ku, w spra wie po ³¹ cze -
nia ko le jo we go po miê dzy Wroc ³a wiem a Je le ni¹ Gó r¹, przed k³a dam po ni¿ sz¹ in for -
ma cjê.

Po ³¹ cze nie ko le jo we po miê dzy Wroc ³a wiem a Je le ni¹ Gó r¹ jest czê œci¹ li nii ko le jo -
wej nr 274 Wroc ³aw – Zgo rze lec. Do tych cza so wy stan te chni cz ny li nii unie mo¿ li wia³
pro wa dze nie na sa tys fak cjo nu j¹ cym po zio mie prze wo zów – zw³a sz cza pa sa ¿er skich.
Dla za cho wa nia bez pie czeñ stwa ru chu po ci¹ gów na nie któ rych od cin kach li nii nr 274
ob ni ¿o no prêd koœæ roz k³a do w¹ oraz wpro wa dzo no li cz ne pun kto we ogra ni cze nia prêd -
ko œci.

W ce lu po pra wy z³e go sta nu te chni cz ne go li nii nr 274 Wroc ³aw – Je le nia Gó ra, Mi -
ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej pod jê ³o wraz z za rz¹d c¹
in fra struk tu ry ko le jo wej – PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA – de cyz jê o roz po czê ciu in we -
sty cji o cha rak te rze modernizacyjnym-odtworzeniowym.

Za kre sem ro bót w 2010 ro ku ob jê to mo der ni za cjê na wie rzchni wraz z nie zbê d n¹
na pra w¹ pod to rza, re no wa cj¹ od wo dnie nia, ro bo ta mi to wa rzy sz¹ cy mi oraz mo der ni za -
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cj¹ urz¹ dzeñ sa mo czyn nej syg na li za cji prze jaz do wej na szla kach: Im bra mo wi ce – ¯a -
rów km 34,887-43,723, ¯a rów – Ja wo rzy na Œl¹s ka km 43.723-49,480, Miet ków –
Im bra mo wi ce km 28,600 –34,934 oraz Bo gu szów Gor ce – Bo gu szów Gor ce Za chód
w km 85,816 –88,675.

W 2011 ro ku re a li zo wa no ro bo ty mo der ni za cyj ne na szla kach: ¯a rów – Ja wo rzy na Œl¹-
ska km 43,628 –49,400 oraz Œwie bo dzi ce – Wa³ brzych Szcza wien ko km 57,298–64,900,
jak ró w nie¿ mo der ni za cjê urz¹ dzeñ sa mo czyn nej syg na li za cji prze jaz do wej wraz z in -
fra struk tu r¹ to wa rzy sz¹ c¹ na prze jeŸ dzie ko le jo wym w km 25,199.

Na 2012 ro k w ra mach za dañ in we sty cyj nych za bez pie czo ne zo sta ³y œrod ki fi nan -
so we w wy so ko œci 94 667,0 tys. z³, prze wi dzia ne na kon ty nua cjê za dañ roz po czê tych
w 2011 ro ku oraz re a li za cjê no wych za dañ na od cin kach:

· Ja wo rzy na Œl¹s ka – Œwie bo dzi ce – op ra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej, ro bo ty
bu dow la ne w za kre sie mo der ni za cji na wie rzchni to ro wej w to rze nr 2, prze jaz dów
ko le jo wych, obie k tów in ¿y nie ryj nych wraz z ro bo ta mi to wa rzy sz¹ cy mi,

· Im bra mo wi ce – ̄ a rów – op ra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej, ro bo ty bu dow la --
ne w za kre sie mo der ni za cji na wie rzchni to ro wej w to rze nr 1, prze jaz dów ko le jo --
wych, obie k tów in ¿y nie ryj nych wraz z ro bo ta mi to wa rzy sz¹ cy mi,

· K¹ ty Wroc ³aw skie – Miet ków – op ra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej, ro bo ty bu --
dow la ne w za kre sie mo der ni za cji na wie rzchni to ro wej w to rze nr 2, prze jaz dów ko --
le jo wych, obie k tów in ¿y nie ryj nych uraz z ro bo ta mi to wa rzy sz¹ cy mi, wy mia na roz --
jaz dów, prze bu do wa pe ro nów na sta cji K¹ ty Wroc ³aw skie oraz przy stan ku oso bo --
wym Miet ków, re e lek try fi ka cja to ru szla ko we go nr 2 w km 21,212 –28,620 po le ga --
j¹ ca na wy mia nie is t nie j¹ cej sie ci,

· Wa³ brzych Mia sto – Sê dzis ³aw na li nii ko le jo wej 274 Wroc ³aw Œwie bo dz ki – Zgo rze --
lec – op ra co wa nie pro jek tu budowlano-wykonawczego dla re wi ta li za cji urz¹ dzeñ
ste ro wa nia ru chem ko le jo wym,

· Wa³ brzych Mia sto – Sê dzis ³aw na li nii ko le jo wej 274 Wroc ³aw Œwie bo dz ki – Zgo rze --
lec – ro bo ty bu dow la ne dla re wi ta li za cji urz¹ dzeñ ste ro wa nia ru chem ko le jo wym.

Zgo d nie z przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów „Pro gra mem rzeczowo-finansowego wy -
ko rzy sta nia œrod ków Fun du szu Ko le jo we go w 2012 ro ku – Czêœæ B” pla no wa na jest na
li nii ko le jo wej nr 274 wy mia na na wie rzchni oraz roz jaz dów w sta cjach Smo lec i K¹ ty
Wroc ³aw skie o war to œci ko szto ry so wej wy no sz¹ cej 3 327.8 tys. z³.

W 2013 ro ku bê dzie mia ³a miej sce kon ty nua cja ro bót z ro ku 2012, tj. w to rze nr 1
na szla ku Sê dzis ³aw – Mar ci szów na d³u go œci 4,740 km to ru. Po nad to pla nu je siê re -
pro fi la cjê szyn (tryb re ge ne ra cyj ny) w to rach nr 1 i 2 na od cin ku Bo gu szów Gor ce Za -
chód – Mar ci szów, na d³u go œci 31,527 km to ru. Re a li za cja te go za kre su spo wo du je, i¿
do po ³o wy 2013 ro ku uzy s ka siê ko lej ne skró ce nie cza su jaz dy po ci¹ gów.

Pla nu je siê, i¿ do czer wca 2012 ro ku stan te chni cz ny li nii 274 zo sta nie po pra wio ny
na od cin kach li nii Œwie bo dzi ce – Wa³ brzych Szcza wien ko. tor nr 1 oraz Ja no wi ce Wiel -
kie – Wo ja nów, tor nr 2, na któ rych zo sta n¹ ukoñ czo ne pra ce roz po czê te je sz cze
w 2011 ro ku. Po zo sta ³e ro bo ty re a li zo wa ne bê d¹ w la tach 2013 –2015.

Zgo d nie z przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów do ku men tem pn. „Wie lo let ni pro gram
in we sty cji ko le jo wych do ro ku 2013 z per spek ty w¹ do ro ku 2015” za koñ cze nie prac
mo der ni za cyj nych li nii 274 na od cin ku Wroc ³aw – Je le nia Gó ra po win no na st¹ piæ
w 2015 ro ku, je dnak ¿e, jak wi daæ z przed sta wio nych za kre sów ro bót pla no wa nych na
la ta 2012 i 2013, prak ty cz ne efek ty zo sta n¹ uzy s ka ne du ¿o wcze œ niej.

W Ro cz nym Roz k³a dzie Jaz dy 2012/2013, pod nie sio ne zo sta n¹ pa ra me try eks -
ploa ta cyj ne li nii nr 274, co oz na cza, osi¹g niê cie na od cin kach spe³ nia j¹ cych nie zbê d ne 
uwa run ko wa nia te chni cz ne (geo me tria to ru, na chy le nie, itp.), V max po ci¹ gów pa sa ¿er -
skich do 100 km/h, a to wa ro wych do 80 km/h.

Dziê ki pod nie sie niu do pu sz czal nej prêd ko œci czas prze jaz du po ci¹ gów po to rze
nr 2, w re la cji Je le nia Gó ra – Wroc ³aw skró ci siê do 2 godz. 20 min, na to miast po to rze
nr 1, po któ rym pro wa dzo ny jest ruch w kie run ku po wro t nym (Wroc ³aw – Je le nia Gó ra) 
re a li za cja przed mio to we go pro jek tu umo¿ li wi skró ce nie cza su jaz dy do oko ³o 2 godz.
30 min. Po nie wa¿ nie za koñ czo no op ra co wy wa nia roz k³a du jaz dy po ci¹ gów
2012/2013 po to rze nr 1, nie mo ¿e my po daæ do k³a dne go cza su jaz dy.
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Prag nê przy tym pod kreœ liæ, i¿ kon struk cja roz k³a du jaz dy i wa run ki pro wa dze nia
ru chu, umo¿ li wia j¹ wy ko rzy sta nie cha rak te ry zu j¹ ce go siê lep szy mi pa ra me tra mi to ru
nr 2, ró w nie¿ w re la cji Wroc ³aw – Je le nia Gó ra. przy czym jest to uza le¿ nio ne od stop -
nia wy ko rzy sta nia prze pu sto wo œci li nii.

Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze, pro szê o przy jê cie ni niej sze go sta no wis ka.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
An drzej Mas sel
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z za py ta niem, czy pla nu je siê zmia ny w za sa dach wy na j-

mo wa nia mie sz kañ z za so bów pub li cz nych. Do tych cza so we za sa dy, zw³a sz -
cza w sy tua cji co raz bar dziej ogra ni czo nych mo¿ li wo œci fi nan so wych sa mo -
rz¹ dów te ry to rial nych, pro wa dz¹ do de wa sta cji is t nie j¹ cych za so bów.

Za ko nie cz ne, a je dno czeœ nie, jak mi siê wy da je, zgo d ne z za sa da mi
spra wied li wo œci spo ³e cz nej, uwa ¿am usta no wie nie re gu la cji, któ re umo¿ li -
wia j¹ nie dop ³a ca nie do mie sz kañ ko mu nal nych na jem com o wy ¿ szych do -
cho dach.

Kie dy mo¿ na li czyæ na roz po czê cie pro ce su le gis la cyj ne go, któ ry mo ¿e po -
wstrzy maæ de ka pi ta li za cjê pub li cz nych za so bów mie sz kañ?

Ja ros ³aw Ob rem ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak

BPS/043-08-297/12, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ja ros ³a wa Ob rem skie go pod -
czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., w spra wie zmian w za sa dach
wy na jmo wa nia mie sz kañ z za so bów pub li cz nych, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W by ³ym Mi ni ster stwie In fra struk tu ry przy go to wa ny zo sta³ pro jekt usta wy o zmia -
nie usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, mie sz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko -
dek su cy wil ne go. Sta no wi³ on re a li za cjê je d nej z kwe stii za war tych w przy jê tym w dniu
4 mar ca 2011 r. przez Sejm RP, rz¹ do wym do ku men cie pt. „G³ó wne pro ble my, ce le
i kie run ki pro gra mu wspie ra nia roz wo ju bu do wni ctwa mie sz ka nio we go do 2020 ro -
ku”.

Pro jekt za ³o ¿eñ prze wi dy wa³ ra cjo na li za cjê i ue la sty cz nie nie za sad go spo dar ki pub -
li cz nym za so bem mie sz ka nio wym m.in. po przez zmia ny w za sa dach naj mu lo ka li
wcho dz¹ cych w sk³ad mie sz ka nio we go za so bu gmi ny. Zgo d nie z de cyz j¹ Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów pod jê t¹ w dniu 27 czer wca 2011 r. pro jekt zo sta³ zwró co ny Mi ni stro wi In fra -
struk tu ry.

Obe c nie w zwi¹z ku z uw zglê dnie niem w wy ka zie prac le gis la cyj nych Ra dy Mi ni -
strów wnios ko wa nych przez Mi ni stra Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej 
pro po zy cji sy s te mo wych zmian w usta wie o ochro nie praw lo ka to rów, mie sz ka nio wym
za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go, pro wa dzo ne s¹ pra ce le gis la cyj ne nad
pro jek tem za ³o ¿eñ, któ ry obe jmo wa³ by szer sze spek trum za ga dnieñ ni¿ wy mie nio ny
pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, mie sz ka nio wym za so bie
gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go.
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Wœród pro po no wa nych zmian le gis la cyj nych prze wi du je siê m.in. wpro wa dze nie
za sa dy, ¿e pod sta wo wa staw ka czyn szu w pub li cz nym za so bie mie sz ka nio wym
po win na po kry waæ co naj mniej ko sz ty utrzy ma nia nie ru cho mo œci.

W³a œci ciel pub li cz ny bê dzie móg³ usta laæ wy so koœæ czyn szu po kry wa j¹ ce go co
naj mniej ko sz ty utrzy ma nia nie ru cho mo œci przy al ter na ty wnym za sto so wa niu
dwóch me tod:

– pod sta wo wa staw ka czyn szu dla da nej je dno stki te ry to rial nej (np. dziel ni cy lub ca --
³ej gmi ny) po zwa la j¹ ca na po kry cie co naj mniej ko sz tów zwi¹ za nych z utrzy ma --
niem wszy s t kich lo ka li znaj du j¹ cych siê w tej je dno stce,

– pod sta wo wa staw ka czyn szu dla nie ru cho mo œci za bu do wa nej bu dyn kiem wie lo lo --
ka lo wym, po zwa la j¹ ca na po kry cie co naj mniej ko sz tów zwi¹ za nych z utrzy ma --
niem lo ka li znaj du j¹ cych siê w tej nie ru cho mo œci.

Je dno czeœ nie do strze ga j¹c po trze by na jem ców o nis kich do cho dach, utrzy ma ny
bê dzie sy s tem zni ¿ek, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 21 czer wca 2001 r. o ochro nie
praw lo ka to rów, mie sz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póŸn. zm.).

Ce lem pro jek to wa nych roz wi¹ zañ pra w nych jest za pe wnie nie w³a œci cie lo wi za so bu
ela sty cz no œci w okreœ la niu pod sta wo wych sta wek czyn szu, przy uw zglê dnie niu fak tu,
¿e czyn sze ma j¹ po kry waæ fak ty cz ne ko sz ty zwi¹ za ne z utrzy ma niem lo ka li.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Ze wzglê du na wa gê spra wy oraz mo¿ li we wie lo p³a sz czyz no we im pli ka -

cje szcze gól ne za in te re so wa nie Se nac kie go Ze spo ³u Ener gii Od na wial nej bu -
dzi nad cho dz¹ ca no we li za cja usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne oraz pro jekt
usta wy o od na wial nych Ÿród ³ach ener gii (OZE).

Nie ste ty, zda niem wie lu eks per tów, za pro po no wa ny w po wy ¿ szych ak -
tach pra w nych kie ru nek zmian mo ¿e spo wo do waæ spo wol nie nie lub wrêcz
za ha mo wa nia ob ser wo wa ne go w osta t nich la tach roz wo ju od na wial nych
Ÿró de³ ener gii w Pol sce.

Po ana li zie uwag ze branych do dnia 6 lu te go br. przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki w pro ce sie kon sul ta cji przed mio to wych ustaw wy da je siê, ¿e bez -
sprze cz nie is t nie je do bre zro zu mie nie ko nie cz no œci prze pro wa dze nia pro ce su 
zmian obe c ne go me cha niz mu wspar cia OZE w Pol sce. Je dnak ¿e, co bu dzi
naj wiê k szy nie po kój œro do wis ka, wy da je siê, ¿e zmia ny te s¹ wpro wa dza ne
w spo sób nie w³a œci wy, bez ja kie go kol wiek zro zu mie nia ko nie cz no œci za pe w-
nie nia bez pie czeñ stwa, praw na by tych i sta bil no œci re a li zo wa nych in we sty -
cji o nie rzad ko wie lo let niej sto pie zwro tu.

Spo ra czeœæ pro po no wa nych za pi sów pro jek tów usta wy, w tym w szcze -
gól no œci usta wy OZE, wy da je siê nie spój na z ide¹ roz wo ju ener ge ty ki od na -
wial nej przy jê t¹ przez rz¹d RP w per spek ty wie lat do 2020 i 2030.

Szcze gól nie wie le kon tro wer sji bu dzi wpro wa dze nie za pi sów, któ re mo g¹ 
za ha mo waæ roz wój ener ge ty ki wia tro wej, ma j¹ cej wio d¹ c¹ po zy cjê w za kre -
sie OZE w Pol sce.

Jak wy ni ka z ewa lua cji skut ków wpro wa dze nia zmie nio nej w 2010 r.
usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne, mo¿ li wo œci przy ³¹ cze nia elek tro wni wia tro -
wych (zw³a sz cza du ¿ej mo cy) i dys try bu cji wy pro du ko wa nej przez nie ener -
gii elek try cz nej nie uleg ³y ocze ki wa nej po pra wie. W tym kon tek œ cie w ce lu
re a li za cji Kra jo we go Pla nu Dzia ³añ (KPD) zna mien na wy da je siê ko nie cz -
noœæ po szu ki wa nia i wdra ¿a nia no wych me cha niz mów wspar cia zwi¹ za -
nych z pro mo wa niem cho cia¿ by roz pro szo nej ge ne ra cji wia tro wej, tzw.
ma ³o ska lo wej.

We d³ug KPD far my wia tro we w Pol sce mo g¹ sta no wiæ do mi nu j¹ ce Ÿród ³o
ener gii od na wial nej i w ro ku 2020 do star czaæ na wet oko ³o 50% mo cy elek try cz -
nej za in sta lo wa nej w ra mach Ÿró de³ tzw. zie lo nej ener gii. By to siê je dnak sta -
³o, na le ¿y d¹ ¿yæ do ci¹g ³e go, choæ zró wno wa ¿o ne go roz wo ju te go seg men tu
OZE. Tym cza sem, zda niem eks per tów ener ge ty cz nych, za pro po no wa ne w ra -
mach no we li za cji usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne oraz usta wy OZE roz wi¹ za nia
pra w ne mo g¹ zna cz nie ogra ni czyæ in we sty cje w ten sek tor w Pol sce.

In ny mi is tot ny mi te chno lo gia mi, ja kie KPD prze wi du je w re a li za cji ce lów
do ro ku 2020, s¹ te chno lo gie bio ga zo we mo g¹ ce za pe wniæ na wet 12% mo cy
za in sta lo wa nej w sy s te mie. Zwra cam je dnak uwa gê, ¿e ten seg ment OZE
roz wi ja siê w tem pie zna cz nie wol niej szym ni¿ ocze ki wa no i is t nie je spo re
nie bez pie czeñ stwo fi nal ne go bra ku re a li za cji ce lów za war tych w KPD. Eks -
per ci tej bran ¿y zwra ca j¹ uwa gê, ¿e za pro po no wa ny pro jekt usta wy OZE ró w -
nie¿ wp³y nie na ogra ni cze nie in we sty cji w tym sek to rze.

Na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na wci¹¿ na si la j¹ ce siê pro te sty spo ³e cz -
ne oraz nie zni ka j¹ ce ba rie ry ad mi ni stra cyj ne, ogra ni cza j¹ ce i spo wal nia j¹ ce
po wsta wa nie za ró wno in sta la cji bio ga zo wych, jak i elek tro wni wia tro wych
w wie lu czê œciach na sze go kra ju.

Po wy ¿ sze po wo du je, ¿e œre dni czas przy go to wa nia pro jek tu OZE w Pol -
sce trwa od 4 do 7 lat. Z pe w no œci¹ mo¿ na wiêc stwier dziæ, i¿ re a li za cja pro -
jek tów OZE w Pol sce na po ty ka obe c nie tak du ¿o prze szkód, i¿ ich
es ka lo wa nie po przez wdra ¿a nie me cha niz mów pra w nych szko dz¹ cych roz -
wo jo wi mo ¿e daæ efekt nie mo¿ no œci osi¹g niê cia za k³a da nych kra jo wych wiel -
ko œ ci pro duk cji ener gii elek try cz nej z OZE. To z ko lei z pe w no œci¹ na ra zi nasz
kraj na za rzut nie wy wi¹ zy wa nia siê z zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z dy rek tyw 
unij nych, w tym zw³a sz cza tzw. ma py dro go wej i pa kie tu 3x20.
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Je d nym z is tot nych ob sza rów za in te re so wa nia Se nac kie go Ze spo ³u Ener -
gii Od na wial nej sta³ siê miê dzy in ny mi po wsze chny w Pol sce me cha nizm
wspó³ spa la nia, a tak ¿e spro wa dza nie do kra ju (naj czê œciej spo za UE) su row -
ców i kom po nen tów bio ma so wych.

We d³ug wy li czeñ eks per tów, z kra jo we go sy s te mu wspar cia tyl ko od
2005 r. wy a syg no wa no do te go seg men tu ener ge ty ki po nad 4,5 mi liar da z³o -
tych po mo cy pub li cz nej. W po da nej kwo cie nie uw zglê dnio no ko sz tów do sto -
so wa nia te chno lo gi cz ne go kot ³ów i nie zbê d nych urz¹ dzeñ.

Po uzy s ka niu bi lan su ko rzy œci co raz czê œciej wy da je siê, ¿e dal sze
wspie ra nie te go sy s te mu pro duk cji ener gii, zw³a sz cza na du ¿¹ ska lê i w obe c -
nym kszta³ cie, za ró wno z po wo dów eko no mi cz nych, jak i œro do wis ko wych,
jest nie u za sa dnio ne i win no ulec zmia nie.

Sza no wny Pa nie Pre mie rze, ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze, up rzej mie
pro szê o przed sta wie nie Pa na opi nii na te mat przy sz³e go sta nu i roz wo ju
ener ge ty ki od na wial nej w Pol sce oraz od po wiedŸ na po ni¿ sze, szcze gó ³o we
py ta nia.

Ile wy no sz¹ ak tu al nie i jak kszta³ tu j¹ siê w ho ry zon cie cza so wym przy -
cho dy in we sto rów OZE w Pol sce, Niem czech, Fran cji i np. Hi szpa nii? Pro szê
o po da nie sta wek otrzy my wa nych przez in we sto rów w eu ro cen tach/kWh
(w roz bi ciu na la ta przy cho dów po zrea li zo wa niu in we sty cji oraz ro dzaj Ÿród -
³a OZE).

Jak wy gl¹ da obe c nie rze czy wi sta struk tu ra w³a œci ciel ska po szcze gól -
nych Ÿró de³ OZE w Pol sce (w roz bi ciu na ka pi ta³ za gra ni cz ny oraz kra jo wy)
i ja ki wo lu men po mo cy pub li cz nej udzie lo nej w la tach 2007 –2011 (w tym
zwi¹ za ny ze œwia de ctwa mi po cho dze nia) tra fi³ do pod mio tów o ka pi ta le in -
nym ni¿ wy ³¹ cz nie kra jo wy?

Czy mi ni ster stwo do strze ga mo¿ li woœæ za is t nie nia pro ble mu zwi¹ za ne go 
ze sta ty sty cz nym trans fe rem ener gii OZE i w ja ki spo sób za mie rza prze ciw -
dzia ³aæ wy pro wa dza niu tej ener gii z Pol ski?

Ja ki wo lu men mo cy za in sta lo wa nej, dla któ re go w ra mach ener ge ty ki
wia tro wej przed no we li za cj¹ pra wa ener ge ty cz ne go w 2010 r. wy da no wa -
run ki przy ³¹ cze nia do sy s te mu ener ge ty cz ne go, utra ci³ te wa run ki wsku tek
za pi sów tej no we li za cji? Czy w zwi¹z ku z po wy ¿ szym mi ni ster stwo do strze -
ga ak tual noœæ pro ble mu bra ku mo¿ li wo œci przy ³¹ cze nia wie lo me ga wa to wych 
farm wia tro wych i jak za mie rza te mu prze ciw dzia ³aæ?

Czy i w ja ki spo sób Mi ni ster stwo Go spo dar ki za mie rza zin ten sy fi ko waæ
wspie ra nie roz wo ju roz pro szo nej ge ne ra cji ma ³o ska lo wej, do 2 MW? Pro szê
o wy ra ¿e nie opi nii z po dzia ³em na szcze gól ne te chno lo gie: fo to wol tai kê, ener -
ge ty kê wia tro w¹, bio ma so w¹ i wo dn¹.

Jak Pan Pre mier oce nia re al noœæ wy ko na nia za ³o ¿eñ za war tych w „Kra -
jo wym pla nie dzia ³a nia w za kre sie ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych” w ob sza -
rze po szcze gól nych te chno lo gii, w tym ener ge ty ki wia tro wej (6650 MW),
bio ga zo wej (980 MW), pa ne li fo to wol tai cz nych i in nych?

Czy in ten cj¹ Mi ni ster stwa Go spo dar ki jest kon ty nua cja wspie ra nia roz -
wo ju te chno lo gii wspó³ spa la nia?

Od no sz¹c siê do ce lów wy zna czo nych w stra te gi cz nych do ku men tach
kra jo wych w ob sza rze po zy s ki wa nia ener gii z OZE, pro szê o in for ma cjê na te -
mat pla no wa ne go w naj bli¿ szej przy sz³o œci me cha niz mu wspar cia dla te go
sek to ra.

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie -

go na 8. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. (BPS-043-08-298/12),
w spra wie od na wial nych Ÿró de³ ener gii, zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o pro lon ga tê
ter mi nu od po wie dzi na ww. oœ wiad cze nie do dnia 31 ma ja 2012 r.

Prze su niê cie ter mi nu od po wie dzi wy ni ka z po trze by uzy s ka nia wy jaœ nieñ ze stro ny
ope ra to rów sy s te mu elek tro e ner ge ty cz ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Mie czy s³aw Ka sprzak
Pe³ no moc nik Rz¹ du
do spraw De re gu la cji Go spo dar czych
Se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ

War sza wa, 22 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie -

go na 8. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. (BPS-043-08-298/12),
w spra wie od na wial nych Ÿró de³ ener gii, po ni ¿ej wy jaœ niam co na stê pu je.

Przed udzie le niem od po wie dzi na szcze gó ³o we py ta nia Pa na Se na to ra up rzej mie in -
for mu jê, i¿ Mi n i s ter Go spo dar ki w ra mach swoich up ra wnieñ kon cen tru je siê miê dzy
in ny mi na usta na wia niu ram pra w nych, w ob rê bie któ rych po ru sza j¹ siê pod mio ty za -
in te re so wa ne in we sto wa niem w od na wial ne Ÿród ³a ener gii. W tym ce lu Mi n i s ter Go -
spo dar ki przy k³a da szcze gól ne zna cze nie do kwe stii zwiêk sza nia stop nia wy ko rzy-
 sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii (OZE), co po strze ga ne jest za ró wno ja ko dzia ³a nie
zmniej sza j¹ ce ob ci¹ ¿e nie œro do wis ka, jak ró w nie¿ pod no sz¹ ce bez pie czeñ stwo ener ge -
ty cz ne. Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze Mi ni ster stwo Go spo dar ki po de jmu je sze ro kie dzia -
³a nia do ty cz¹ ce pro mo cji ener ge ty ki od na wial nej. Po przez two rzo ne prze pi sy pra w ne
za chê ca in we sto rów do po de jmo wa nia dzia ³añ na rzecz roz wo ju wy ko rzy sta nia od na -
wial nych Ÿró de³ ener gii. Mi n i s ter Go spo dar ki bê dzie ró w nie¿ d¹ ¿yæ do utrzy ma nia
w d³u giej per spek ty wie me cha niz mów wspar cia, aby za pe wnia ³y po ten cjal nym in we -
sto rom sta bil noœæ wa run ków in we sto wa nia. Ce lem po wy ¿ szych dzia ³añ jest za pe wnie -
nie op ty mal nych wa run ków pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie
pro duk cji ener gii elek try cz nej z OZE w tym m.in. z wy ko rzy sta niem ener gii wia tru,
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ener gii che mi cz nej z bio ma sy oraz ener gii spad ku rzek. Bio r¹c pod uwa gê po wy ¿ sze
wy jaœ nie nia na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e in ten cj¹ Mi ni stra Go spo dar ki nie jest po gor sze nie
wa run ków do pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej w sek to rze OZE, za tem wszel kie
g³o sy ne gu j¹ ce kie ru nek zmian pro po no wa ny przez Mi ni stra Go spo dar ki nie s¹ uza sa d-
nio ne i nie ma j¹ me ry to ry cz ne go uspra wied li wie nia.

1. Ile wy no sz¹ ak tu al ne i jak kszta³ tu j¹ siê w ho ry zon cie cza so wym przy -
cho dy in we sto rów OZE w Pol sce, Niem czech, Fran cji i np. Hi szpa nii?

Up rzej mie in for mu jê, i¿ usta wa z dnia 10 kwiet nia 1997 ro ku – Pra wo ener ge ty cz ne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) okreœ la m.in. za sa dy i wa run ki za o pa trze -
nia i u¿y t ko wa nia pa liw i ener gii, w tym ciep ³a, oraz dzia ³al no œci przed siê biorstw ener -
ge ty cz nych. Ww. usta wa okreœ la tak ¿e, g³ó wny me cha nizm wspar cia po œre dnie go dla
przed siê bior ców wy twa rza j¹ cych ener giê elek try cz n¹ ze Ÿró de³ od na wial nych, któ ry
opie ra siê na obo wi¹z ko wym za ku pie przez sprze daw cê z urzê du wy two rzo nej przez
tych przed siê bior ców ener gii elek try cz nej oraz wy da wa niu przez Pre ze sa URE œwia -
dectw po cho dze nia na tê ener giê.

Na ce nê ener gii wy twa rza nej w od na wial nym Ÿród le ener gii ma j¹ wp³yw dwa sk³a dni -
ki. Pier wszym ele men tem ma j¹ cym wp³yw na su ma ry cz ny przy chód przed siê bior cy
wy twa rza j¹ ce go ener giê elek try cz n¹ z od na wial nych Ÿró de³ ener gii ma ce na za ku pu tej
ener gii elek try cz nej przez tzw. sprze daw cê z urzê du. Art. 9a, ust. 6 usta wy Pra wo Ener -
ge ty cz ne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.) sta no wi, ¿e sprze daw ca z urzê -
du jest obo wi¹ za ny (...) do za ku pu ener gii elek try cz nej wy two rzo nej w od na wial nych
Ÿród ³ach ener gii, przy ³¹ czo nych do sie ci znaj du j¹ cych siê w ob sza rze dzia ³a nia sprze -
daw cy z urzê du, ofe ro wa nej przez przed siê bior stwa ener ge ty cz ne, któ re uzy s ka ³y kon -
ce sje na jej wy twa rza nie; za kup ten od by wa siê po œre dniej ce nie sprze da ¿y ener gii
elek try cz nej w po prze d nim ro ku ka len da rzo wym. Zgo d nie z art. 23, ust. 2, pkt 18), lit. b)
ww. usta wy, ce nê tê usta la Pre zes Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki do dnia 31 mar ca ka ¿ -
de go ro ku ka len da rzo we go. Zgo d nie z in for ma cj¹ 10/2012 Pre ze sa URE z dnia 30 mar -
ca 2012 r., œre dnia ce na sprze da ¿y ener gii elek try cz nej na ryn ku kon ku ren cyj nym
osi¹g nê ³a w 2011 r. po ziom 198,90 z³/MWh.

Dru gim ele men tem ce ny ener gii wy twa rza nej w in sta la cjach z od na wial nych Ÿró de³
ener gii jest sy s tem wspar cia dla OZE po le ga j¹ cy na wy da wa niu pro du cen tom ta kiej
ener gii tzw. œwia dectw po cho dze nia ener gii. Art. 9e, ust. 1 usta wy Pra wo Ener ge ty cz ne
wska zu je, ¿e po twier dze niem wy two rze nia ener gii elek try cz nej w od na wial nym Ÿród le
ener gii jest œwia de ctwo po cho dze nia tej ener gii, na to miast art. 9e, ust. 3 sta no wi, ¿e
œwia de ctwo po cho dze nia jest wy da wa ne przez Pre ze sa URE na wnio sek przed siê bior -
stwa ener ge ty cz ne go za jmu j¹ ce go siê wy twa rza niem ener gii elek try cz nej w od na wial -
nych Ÿród ³ach ener gii z³o ¿o ny za po œre dni ctwem ope ra to ra sy s te mu elek tro e ner ge-
 ty cz ne go, na któ re go ob sza rze dzia ³a nia znaj du je siê od na wial ne Ÿród ³o ener gii okreœ -
lo ne we wnios ku. Œwia de ctwo ta kie jest wy da wa ne w ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia
przez Pre ze sa URE przed mio to we go wnios ku. W dal szej czê œci przed mio to we go ar ty ku -
³u 9e omó wio ne s¹ szcze gó ³o wo za sa dy przy zna wa nia œwia dectw po cho dze nia.

Aby œwia de ctwo po cho dze nia mia ³o war toœæ han dlo w¹, usta wo daw ca art. 9a usta -
wy, zob li go wa³ ka ¿ de przed siê bior stwo ener ge ty cz ne za jmu j¹ ce siê wy twa rza niem
ener gii elek try cz nej lub jej ob ro tem i sprze da j¹ ce tê ener giê od bior com koñ co wym,
przy ³¹ czo nym do sie ci na te ry to rium RP uzy s kaæ i przed sta wiæ do umo rze nia Pre ze so wi 
URE œwia de ctwo po cho dze nia lub ui œciæ tzw. op ³a tê za stêp cz¹. Udzia³ ilo œcio wy su my
ener gii elek try cz nej wy ni ka j¹ cej ze œwia dectw po cho dze nia, któ re przed siê bior stwo
ener ge ty cz ne przed sta wia do umo rze nia, lub z ui sz czo nej przez przed siê bior stwo ener -
ge ty cz ne op ³a ty za stêp czej, w wy ko na nej ca³ ko wi tej ro cz nej sprze da ¿y ener gii elek try cz -
nej przez to przed siê bior stwo od bior com koñ co wym, zo sta³ okreœ lo ny w §3 roz po rz¹ -
dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 14 sier pnia 2008 r. w spra wie szcze gó ³o we go za kre -
su obo wi¹z ków uzy s ka nia i przed sta wie nia do umo rze nia œwia dectw po cho dze nia, ui -
sz cze nia op ³a ty za stêp czej, za ku pu ener gii elek try cz nej i ciep ³a wy two rzo nych
w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii oraz obo wi¹z ku po twier dza nia da nych do ty cz¹ cych
ilo œci ener gii elek try cz nej wy two rzo nej w od na wial nym Ÿród le ener gii (Dz. U. z 2008 r.
Nr 156, poz. 969 z póŸn. zm.).
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Zgo d nie z art. 9e, ust. 6 usta wy Pra wo Ener ge ty cz ne, Pra wa ma j¹t ko we wy ni ka j¹ ce
ze œwia de ctwa po cho dze nia s¹ zby wal ne i sta no wi¹ to war gie³ do wy.

Ak tu al ne ce ny kur so we œwia dectw po cho dze nia z ener gii wy twa rza nej w od na wial -
nych Ÿró d³ach ener gii mo¿ na zna leŸæ na To wa ro wej Gie³ dzie Ener gii SA, na to miast wy -
so koœæ op ³a ty za stêp czej, zgo d nie z art. 9a, ust. 2 Usta wy wy no si 240 z³/MWh i na
pod sta wie ust. 4 wspo mnia ne go ar ty ku ³u jest ona wa lo ry zo wa na i og ³a sza na przez Pre -
ze sa URE do dnia 31 mar ca ka ¿ de go ro ku ka len da rzo we go. Zgo d nie z In for ma cj¹
2/2012 Pre ze sa URE z dnia 8 lu te go 2011 r., je dno stko wa op ³a ta za stêp cza po jej wa lo -
ry za cji wy no si w 2012 r. 286,74 z³.

W pod su mo wa niu na le ¿y za zna czyæ, ¿e ce na za je dno stkê ener gii elek try cz nej wy -
two rzo nej z OZE, bez roz ró¿ nie nia na wiel koœæ Ÿród ³a czy te chno lo giê w któ rej pra cu je,
to ok. 0,45 –0,47 z³/kWh. Przy kur sie orien ta cyj nym 1 Eu ro = 4 z³ da je to staw kê w wy -
so ko œci ok. 11,25 –11,75 € ct/kWh.

W Niem czech, Fran cji czy Hi szpa nii, wy twór ców ener gii elek try cz nej z od na wial -
nych Ÿró de³ ener gii obo wi¹ zu j¹ tzw. ta ry fy gwa ran to wa ne, czy li sta ³e staw ki za ka ¿ d¹
wy two rzo n¹ ki lo wa to go dzi nê ener gii elek try cz nej. Staw ki te s¹ za le¿ ne za ró wno od mo -
cy in sta la cji, jak i ro dza ju Ÿród ³a OZE. Z uwa gi na z³o ¿o noœæ sy s te mów ta ryf gwa ran to -
wa nych (staw ki ule ga j¹ zmia nom w li nii cza su) w ta be li nr 1 przed sta wio no
orien ta cyj ne staw ki obo wi¹ zu j¹ ce w Niem czech, Fran cji i Hi szpa nii.

Ta be la 1. Staw ki Feed In Ta r iff w Niem czech, Fran cji i Hi szpa nii

€ ct/kWh

energia
wia tro wa

ener gia wo dna
energia

bio ma so wa
energia

bio ga zo wa
ener gia s³o ne cz na

Nie mcy (20 lat) 5,885 od 3,4 (>50MW)
do 12,7 (<500kW)

od 6 (5MW-20MW)
do 14,3 (<250kW)

od 12
do 16

sy s te my wol no sto j¹ ce:
od 17,94
do 18,76
sy s te my da cho we:
od 18,33 (>1MW)
do 24,43 (<30kW)

Fran cja 8,2
(15 lat)

6,07
+ pre mia dla
ma ³ych in sta la cji
od 0,5 do 2,5
(20 lat)

4,34
+ pre mia
w za le¿ no œci
od te chno lo gii
od 7,71 do 12,53
(20 lat)

od 8,121
do 9,745
+ pre mia
uza le¿ nio na
od efek ty wno œci
do 4
(15 lat)

od 12 (sy s te my
wol no sto j¹ ce)
do 46
(za a wan so wa ne
sy s te my zin te gro wa ne
z bu dyn kiem) (20 lat)

Hi szpa nia 7,9084
(20 lat)
po 20 la tach
– 6,6094

8,4237 (<10MW)
(25 lat)
po 25 la tach
– 7,5814

od 7,0284
do 17,1596
w za le¿ no œci
od pa li wa oraz
wiel ko œ ci Ÿród ³a
(15 lat)

po 15 la tach
7,0284- 12,7362
w za le¿ no œci
od pa li wa oraz
wiel ko œ ci Ÿród ³a

od 8.6311
do 14.1141
w za le¿ no œci
od pa li wa oraz
wiel ko œ ci Ÿród ³a
(15 lat)

po 15 la tach
– 7,0306

od 13,4585
do 28,8821
w za le¿ no œci
od wiel ko œ ci Ÿród ³a
(25 lat)

2. Jak wy gl¹ da obe c nie rze czy wi sta struk tu ra w³a œci ciel ska po szcze gól -
nych Ÿró de³ OZE w Pol sce (w roz bi ciu na ka pi ta³ za gra ni cz ny i kra jo wy) i ja ki
wo lu men po mo cy pub li cz nej udzie lo nej w la tach 2007 –2011 (w tym zwi¹ za ny
ze œwia de ctwa mi po cho dze nia) tra fi³ do pod mio tów o ka pi ta le in nym ni¿ wy -
³¹ cz nie kra jo wym?

Mi ni ster stwo Go spo dar ki nie pro wa dzi mo ni to rin gu struk tu ry w³a œci ciel skiej po -
szcze gól nych Ÿró de³ OZE, ani nie ana li zu je z ja kie go Ÿród ³a po cho dzi ka pi ta³ prze zna -
cza ny na bu do wê no wych mo cy. Ta kie in for ma cje le ¿¹ po za kom pe ten cja mi oraz
ob sza rem za in te re so wa nia Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
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Oto cze nie pra w ne do pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej po le ga j¹ cej na wy twa -
rza niu ener gii z od na wial nych Ÿró de³ ener gii jest spra wied li we, ró w ne i w pe³ ni kon ku -
ren cyj ne w od nie sie niu do wszy s t kich in we sto rów, nie za le¿ nie od te go ja kim ka pi ta ³em 
dys po nu j¹ i ja ki jest ich kraj po cho dze nia. Mi n i s ter Go spo dar ki kie ru j¹c siê t¹ wa¿ n¹
za sa d¹, zwiêk sza za u fa nie in we sto rów do pañ stwa, zwiêk sza po ten cja³ ryn ku OZE oraz 
sprzy ja po wsta wa niu zdro wej, zop ty ma li zo wa nej ko szto wo i kon ku ren cyj nej go spo dar ki.

3. Czy Mi ni ster stwo do strze ga mo¿ li woœæ za is t nie nia pro ble mu zwi¹ za ne go
ze sta ty sty cz nym trans fe rem ener gii OZE i w ja ki spo sób za mie rza prze ciw dzia -
³aæ wy pro wa dza niu tej ener gii z Pol ski?

Na po trze by wy pe³ nie nia unij ne go ce lu OZE na po zio mie 20%, Dy rek ty wa
2009/28/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie pro mo wa nia sto so wa nia
ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych zmie nia j¹ cej i w na stêp stwie uchy la j¹ cej dy rek ty wy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE, okreœ li ³a m.in. ob li ga to ryj ne mi ni mal ne pro gi dla
wszy s t kich kra jów cz³on kow skich UE. Zgo d nie z za ³¹ cz ni kiem 1 do dy rek ty wy Pol ska
po win na do 2020 r. osi¹g n¹æ co naj mniej 15% udzia ³u od na wial nych Ÿró de³ ener gii
w koñ co wym zu ¿y ciu ener gii brut to.

We d³ug sza cun ków Mi ni ster stwa Go spo dar ki prze s³a nych do Ko mi sji Eu ro pej skiej
w Kra jo wym Pla nie Dzia ³a nia w za kre sie ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych, do 2020 r.
udzia³ ener gii z od na wial nych Ÿró de³ w koñ co wym zu ¿y ciu ener gii brut to po wi nien wy -
nieœæ 15,85%, a wiêc 0,85 pun ktu pro cen to we go po nad mi ni mal ny cel za pi sa ny w dy -
rek ty wie.

Zgo d nie z art. 6 dy rek ty wy 2009/28/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra -
wie pro mo wa nia sto so wa nia ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych zmie nia j¹ cej i w na stêp -
stwie uchy la j¹ cej dy rek ty wy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Pañ stwa cz³on kow skie
UE mo g¹ za wie raæ po miê dzy so b¹ umo wy do ty cz¹ ce tzw. trans fe ru sta ty sty cz ne go
ener gii z od na wial nych Ÿró de³ i tym sa mym wy pe³ niaæ swo je ce le w za kre sie OZE.

Bio r¹c pod uwa gê po ten cjal n¹ nad wy¿ kê udzia ³u OZE w Pol sce, mo¿ li wy bê dzie
sta ty sty cz ny trans fer ener gii do pañstw, któ re z ja kichœ przy czyn nie bê d¹ mog ³y zrea li -
zo waæ swo je go ce lu. Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, i¿ sta ty sty cz ny trans fer ener gii nie jest 
je dno zna cz ny z fi zy cz nym trans fe rem ener gii. Szcze gó ³o we wa run ki trans fe ru sta ty sty cz -
ne go ener gii z OZE bê d¹, o ile za jdzie ta ka po trze ba, przed mio tem ewen tual nej umo wy
miê dzy pañ stwo wej.

Za tem trans fer sta ty sty cz ny ener gii z OZE jest szan s¹ dla pañstw, któ re nie po sia -
da j¹ wy star cza j¹ cych za so bów do wy pe³ nie nia ce lu dy rek ty wy 2009/28/WE.

4. Ja ki wo lu men mo cy za in sta lo wa nej, dla któ re go w ra mach ener ge ty ki
wia tro wej przed no we li za cj¹ pra wa ener ge ty cz ne go w 2010 r. wy da no wa run ki
przy ³¹ cze nia do sy s te mu ener ge ty cz ne go, utra ci³ te wa run ki wsku tek za pi sów
tej no we li za cji? Czy w zwi¹z ku z po wy ¿ szym Mi ni ster stwo do strze ga ak tual -
noœæ pro ble mu bra ku mo¿ li wo œci przy ³¹ cze nia wie lo me ga wa to wych farm wia -
tro wych i jak za mie rza te mu prze ciw dzia ³aæ?

No we li za cja prze pi sów usta wy – Pra wo Ener ge ty cz ne, wpro wa dzo na po przez usta -
wê z dnia 8 sty cz nia 2010 r. o zmia nie usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. U., Nr 21, poz. 104) wpro wa dzi ³a no we za sa dy dla pod mio tów 
za in te re so wa nych przy ³¹ cze niem Ÿró de³ do sie ci elek tro e ner ge ty cz nej, w ce lu zop ty ma -
li zo wa nia pro ce su przy ³¹ cza nia oraz za cho wa nia bez pie czeñ stwa kra jo we go sy s te mu
elek tro e ner ge ty cz ne go. No we li za cja mia ³a tak ¿e na ce lu prze ciw dzia ³a nie pro ce de ro wi
któ ry po le ga³ na wy stê po wa niu z wnios kiem o wy da nie wa run ków na przy ³¹ cze nie
przez pod mio ty któ re w ogó le nie by ³y za in te re so wa ne bu do w¹ no we go Ÿród ³a o pa ra -
me trach okreœ lo nych we wnios ku o przy ³¹ cze nie, a je dy nie dal sz¹ od sprze da ¿¹ wy da -
nych wa run ków.

Dziê ki no we li za cji, ta kie nie u czci we ope ra cje zo sta ³y wy e li mi no wa ne, przede wszy s t-
 kim po przez wpro wa dze nie obo wi¹z ku po sia da nia ty tu ³u pra w ne go do te re nu na któ -
rym ma byæ zlo ka li zo wa ne no we Ÿród ³o oraz obo wi¹z ku ui sz cza nia za li cz ki, w wy so ko -
œci 30 z³ za ka ¿ dy ki lo wat mo cy przy ³¹ cze nio wej okreœ lo nej we wnios ku o okreœ le nie
wa run ków przy ³¹ cze nia (nie wy ¿ szej ni¿ 3 mln z³).
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Przy wo ³a na usta wa wpro wa dzi ³a okres prze jœcio wy dla dwóch przy pad ków:
1. gdy pod miot z³o ¿y³ wnio sek o wy da nie wa run ków przy ³¹ cze nia do sie ci, ale w mo --

men cie we jœcia w ¿y cie usta wy nie otrzy ma³ je sz cze wa run ków przy ³¹ cze nia do
Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go,

2. gdy pod miot otrzy ma³ wa run ki przy ³¹ cze nia, któ rych wa¿ noœæ up ³y wa nie wcze œ --
niej ni¿ z up ³y wem 6 mie siê cy od dnia we jœcia w ¿y cie ni niej szej usta wy, ale nie za --
war³ umo wy o przy ³¹ cze nie do sie ci.

Zgo d nie z brzmie niem usta wy, wnios ku j¹ cy któ ry uzy s ka³ wa run ki przy ³¹ cze nia
(przy pa dek 2), zo sta³ zo bo wi¹ za ny do wnie sie nia za li cz ki za przy ³¹ cze nie do sie ci w ter -
mi nie 60 dni od dnia we jœcia w ¿y cie usta wy pod ry go rem utra ty wa¿ no œci wy da nych
wa run ków przy ³¹ cze nia.

Zgo d nie z in for ma cj¹ otrzy ma n¹ od ope ra to rów sy s te mu elek tro e ner ge ty cz ne go z po -
wo du nieui sz cze nia przez wnios ko daw ców za li cz ki okreœ lo nej w no we li za cji usta wy Pra -
wo Ener ge ty cz ne, wa¿ noœæ utra ci ³y wa run ki wy da ne na ³¹ cz n¹ moc 1702,18 MW.

Z pun ktu wi dze nia Mi ni stra Go spo dar ki, wnios ku j¹ cy ta cy nie by li fak ty cz nie za in -
te re so wa ni bu do w¹ no wych mo cy, tyl ko gr¹ spe ku la cyj n¹ lub dal sz¹ od sprze da ¿¹
otrzy ma nych wa run ków.

Obe c n¹ sy tua cjê w za kre sie uzy s ki wa nia wa run ków przy ³¹ cze nio wych na le ¿y za -
tem uz naæ za op ty mal n¹, gdy¿ do mi n i mum zmniej szo no ry zy ko nie u za sa dnio ne go
blo ko wa nia mo cy przy ³¹ cze nio wej przez nie wia ry go dnych in we sto rów.

5. Czy i w ja ki spo sób Mi ni ster stwo Go spo dar ki za mie rza zin ten sy fi ko waæ
wspie ra nie roz wo ju roz pro szo nej ge ne ra cji ma ³o ska lo wej, do 2MW?

Op ty ma li za cja obo wi¹ zu j¹ ce go sy s te mu wspar cia dla od na wial nych Ÿró de³ ener gii
jest pod sta wo wym za ³o ¿e niem prac nad no w¹ usta w¹ o od na wial nych Ÿród ³ach ener gii. 
W tym ce lu za ³o ¿o no mo dy fi ka cjê me cha niz mu œwia dectw po cho dze nia w ta ki spo sób,
aby dla ka ¿ dej z te chno lo gii usta liæ in ny mi ni mal ny gwa ran to wa ny po ziom po mo cy fi -
nan so wej. Ta ka op ty ma li za cja za pe wni bar dziej zró wno wa ¿o ny roz wój Ÿró de³ opar tych
o wszy s t kie te chno lo gie OZE, oraz po zwo li kie ro waæ wspar cie dla tych te chno lo gii, któ -
re naj bar dziej go po trze bu j¹. Mi ni ster stwo Go spo dar ki pro po nu je aby op ty ma li za cja
sy s te mu wspar cia po le ga ³a na zró¿ ni co wa niu je go po zio mu w za le¿ no œci od te chno lo -
gii, z któ rej da ne Ÿród ³o bê dzie ko rzy staæ.

Op rócz po wy ¿ sze go do pro jek tu usta wy wpro wa dzo no sze reg no wych roz wi¹ zañ.
Mo¿ na je po dzie liæ na roz wi¹ za nia wy zwa la j¹ ce dzia ³a nia pro kon su men ckie oraz u³at -
wia j¹ ce pro wa dze nie dzia ³al no œci go spo dar czej. Do tych pier wszych mo¿ na za li czyæ
m.in. stwo rze nie ram pra w nych dla sy s te mu wspar cia dla ge ne ra cji roz pro szo nej. Za -
k³a da siê stop nio wy i sy s te ma ty cz ny roz wój mi kro Ÿró de³, któ re w opar ciu o lo kal nie do -
stêp ne za so by bê d¹ wy twa rzaæ ener giê elek try cz n¹. Mo¿ li we bê d¹ ró w nie¿ do dat ko we
za chê ty w przy pad ku wy twa rza nia zie lo nej ener gii na w³a s ne po trze by. Do dat ko wo za -
k³a da siê wspar cie dla wy twór ców ciep ³a z OZE. Do u³at wieñ w za kre sie pro wa dze nia
dzia ³al no œci go spo dar czej na le ¿¹ zaœ: znie sie nie kon ce sji na wy twa rza nie ener gii elek -
try cz nej w mi kro Ÿród ³ach. pre fe ren cje w przy ³¹ cza niu mi kro Ÿró de³, wpro wa dze nie ela -
sty cz nych i czy tel nych za sad wspar cia w za kre sie wy twa rza nia zie lo nej ener gii oraz
wpro wa dze nie mo¿ li wo œci uzy s ka nia gwa ran cji po cho dze nia zie lo nej ener gii.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki pla nu je, i¿ pro jekt usta wy za chê ci za ró wno oso by fi zy cz -
ne jak i pod mio ty pra w ne do pod jê cia in i cja tyw wy twa rza nia ener gii in-situ.

6. Jak Pan Pre mier oce nia re al noœæ wy ko na nia za ³o ¿eñ za war tych w „Kra jo -
wym pla nie dzia ³a nia w za kre sie ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych” w ob sza rze
po szcze gól nych te chno lo gii, w tym ener ge ty ki wia tro wej (6650MW), bio ga zo wej
(980MW), pa ne li fo to wol tai cz nych i in nych?

Przy go to wa ny w Mi ni ster stwie Go spo dar ki Kra jo wy plan dzia ³a nia w za kre sie ener -
gii ze Ÿró de³ od na wial nych jest szcze gó ³o w¹ pro gno z¹ wzro stu wy ko rzy sta nia od na -
wial nych Ÿró de³ ener gii w Pol sce. Do ku ment ten po wsta³ na ba zie Po li ty ki
ener ge ty cz nej Pol ski do 2030 r., i jest wy ni kiem op ra co wa nia ze wnê trz ne go, ana liz
prze pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Go spo dar ki oraz szcze gó ³o wych kon sul ta cji spo ³e cz - 
nych i uz go dnieñ miê dzy re sor to wych. KPD uw zglê dnia tak ¿e wa run ki geo gra fi cz ne,
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œro do wis ko we i spo ³e cz ne, a tak ¿e stan oraz bez pie czeñ stwo fun kcjo no wa nia Kra jo we -
go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go.

Przy go to wy wa na w re sor cie go spo dar ki usta wa o od na wial nych Ÿród ³ach ener gii
ma stwo rzyæ od po wie d nie wa run ki pra w ne do pe³ nej re a li za cji za ³o ¿o nych ce lów.

Pla no wa ne dzia ³a nia za pe wni¹ op ty mal ne wy ko rzy sta nie kra jo wych za so bów do
któ rych na le ¿y przede wszy s t kim bio ma sa (w tym bio gaz) oraz wiatr, a tak ¿e za go spo -
da ro wa nie od pa dów bio de gra do wal nych oraz zmniej sze nie ko sz tów za o pa trze nia od -
bior ców w ener giê z od na wial nych Ÿró de³.

7. Czy in ten cj¹ Mi ni ster stwa Go spo dar ki jest kon ty nua cja wspie ra nia roz -
wo ju te chno lo gii wspó³ spa la nia?

Mi ni ster stwo Go spo dar ki za k³a da stop nio we wy ga sza nie wspar cia dla te chno lo gii
wspó³ spa la nia bio ma sy z pa li wa mi ko pal ny mi, z je dno czes nym uw zglê dnie niem ce lów
ci¹ ¿¹ cych na Pol sce w zwi¹z ku z wdra ¿a niem za ³o ¿eñ pa kie tu klimatyczno-energetycz-
nego tj. 15% udzia ³u OZE w koñ co wym zu ¿y ciu ener gii brut to do 2020 r. Re zul ta tem
ta kie go dzia ³a nia ma byæ op ty ma li za cja sy s te mu wspar cia po przez kie ro wa nie œrod ków 
fi nan so wych do tych wy twór ców ener gii elek try cz nej z od na wia nych Ÿró de³, któ rzy bu -
du j¹ no we mo ce OZE.

Sta ra nia Mi ni ster stwa Go spo dar ki ma j¹ przy czy niæ siê do wzro stu go spo dar cze go,
zwiêk sza nia za trud nie nia oraz, po przez po lep sze nie nie za wo dno œci do staw ener gii
elek try cz nej, zwiê k sze nie bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze in for ma cje wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e sta no wi¹ one wy -
czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ na kwe stie za war te w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Nor ber ta
Ob ryc kie go.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Mie czy s³aw Ka sprzak
Pe³ no moc nik Rz¹ du
do spraw De re gu la cji Go spo dar czych
Se kre tarz Sta nu

300 8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Pan Sta ni s³aw R. zwró ci³ siê do mnie z pro œb¹ o po moc w wy jaœ nie niu

kwe stii bez u mo wne go ko rzy sta nia z je go nie ru cho mo œci przez PGE Dys try bu -
cja SA z sie dzi b¹ w Lub li nie.

Z in for ma cji, któ re uzy s ka ³em w tej spra wie, wy ni ka, ¿e urz¹ dze nia ener -
ge ty cz ne na le ¿¹ ce do PGE po sa do wio ne zo sta ³y na nie ru cho mo œci na le ¿¹ cej
do pa na Sta ni s³a wa R. bez ja kie go kol wiek ty tu ³u pra w ne go, o czym œwiad czy 
ksiê ga wie czy sta. Ta kie usy tuo wa nie s³u pa wy so kie go na piê cia zna cz nie
utrud nia pa nu Sta ni s³a wo wi R. ko rzy sta nie ze swo jej w³a s no œci oraz po -
mniej sza jej w³a œci wo œci ja ko sa mo is t nej dzia³ ki i po wo du je szko dê w po sta ci 
zmniej sze nia war to œci nie ru cho mo œci.

W³a œci ciel grun tu za jê te go pod s³up wie lo kro t nie wy stê po wa³ i na dal wy -
stê pu je do PGE o od szko do wa nie za po nie sio ne stra ty. S¹ to je dnak wy -
st¹ pie nia bez sku te cz ne, bo w ka ¿ dym przy pad ku za k³ad ener ge ty cz ny
in for mu je pa na Sta ni s³a wa R., ¿e mo ¿e skie ro waæ tê spra wê do s¹ du.

W ska li kra ju ma my set ki ty siê cy ki lo me trów sie ci elek try cz nej prze bie ga -
j¹ cej przez po la rol ni ków i w³a œci cie li dzia ³ek bu dow la nych. W³a œci cie le grun -
tów, na któ rych po sa do wio ne s¹ s³u py oraz in ne urz¹ dze nia, po zba wie ni s¹
ja kich kol wiek ko rzy œci re kom pen su j¹ cych stra ty w up ra wach, stra ty zwi¹ za -
ne z utrud nie nia mi w pra cach po lo wych oraz zna cz ne ob ni ¿e nie war to œci
dzia ³ek bu dow la nych. Cho dzi tu przede wszy s t kim o od szko do wa nia za za jê -
cie w la tach 1950 –1990 grun tów pod s³u py i urz¹ dze nia ener ge ty cz ne.

We d³ug sza cun ków rze czo znaw ców ze Sto wa rzy sze nia In ¿y nie rów i Te ch-
ni ków Rol ni ctwa je den s³up ener ge ty cz ny na po lu po wo du je kil ka dzie si¹t z³o -
tych stra ty ro cz nie – kwo ta jest za le¿ na od bo ni ta cji gle by, ro dza ju up raw i li cz-
 by za bie gów agro te chni cz nych. Wy da ne w po stê po wa niu s¹ do wym wy ro ki
nie sta no wi¹ pre ce den su pra w ne go, wiêc ka ¿ dy rol nik chc¹ cy do cho dziæ
swoich praw mu si in dy wi dual nie wy stê po waæ do s¹ du i za ³¹ czaæ eks per ty -
zê. Wy so kie ko sz ty po stê po wa nia s¹ do we go oraz ko sz ty wy da nia eks per ty -
zy w wiê k szo œci przy pad ków sku te cz nie znie chê ca j¹ w³a œci cie li grun tów do
wy stê po wa nia na dro gê s¹ do w¹ i do cho dze nia swoich praw.

W la tach piêæ dzie si¹ tych za jê cie grun tów by ³o do ko ny wa ne bez zgo dy
w³a œci cie la i bez ¿a dne go od szko do wa nia. W la tach szeœæ dzie si¹ tych i póŸ -
niej, zgo d nie z ko lej ny mi usta wa mi w tej spra wie, w³a œci cie lo wi przy s³u gi wa -
³o je dno ra zo we od szko do wa nie z ty tu ³u po nie sio nych strat w up ra wach, ale
od szko do wa nia te by ³y wy p³a ca ne spo ra dy cz nie. Zde cy do wa na wiê k szoœæ
w³a œci cie li grun tów nie mog ³a sko rzy staæ z ta kiej mo¿ li wo œci.

Za k³a dy ener ge ty cz ne twier dz¹, ¿e ko rzy sta j¹ z nie ru cho mo œci nie przer -
wa nie przez okres po nad trzy dzie stu lat i na by li te miej sca przez za sie dze nie, 
a wy stê pu j¹ cym o od szko do wa nia w³a œci cie lom grun tów od po wia da j¹, ¿e
ani w cza sie in sta lo wa nia li nii, ani póŸ niej ¿a den z nich nie pro te sto wa³. Jest
to nie po jê te, bo prze cie¿ w la tach 1950 –1980 ¿a den cz³o wiek w Pol sce nie
móg³ pro te sto waæ. Za k³a dy po wo ³u j¹ siê ró w nie¿ na wy da ne w tym przed -
mio cie ak tu al ne orze cz ni ctwo S¹ du Naj wy ¿ sze go z 2006 i 2007 r., któ re jest
ko rzy stne wy ³¹ cz nie dla za k³a dów ener ge ty cz nych i zu pe³ nie po mi ja ro sz cze -
nia w³a œci cie li grun tów. Orze cz ni ctwo ot wie ra dro gê do uzy s ka nia od po wie d-
niej s³u ¿eb no œci po przez za sie dze nie, gdy trwa ³e i wi do cz ne urz¹ dze nie znaj -
do wa ³o siê na cu dzym grun cie wy star cza j¹ co d³u go.

W³a œci cie le grun tów rol nych, na któ rych znaj du j¹ siê s³u py ener ge ty cz ne, 
wie lo kro t nie wy stê po wa li o osta te cz ne ure gu lo wa nie ich sta nu pra w ne go.
Jest to spo wo do wa ne tym, ¿e spó ³ki ener ge ty cz ne wy ko rzy stu j¹ sie ci do
sprze da ¿y swoich us ³ug. Wi¹ ¿¹ siê z tym te¿ okreœ lo ne ko sz ty dla od bior ców
ener gii elek try cz nej – tak zwa na op ³a ta prze sy ³o wa.

Rol ni cy, w³a œci cie le grun tów, na któ rych po sa do wio ne s¹ s³u py oraz in ne
noœ ni ki ener gii elek try cz nej, po zba wie ni s¹ z te go ty tu ³u ja kich kol wiek ko rzy -
œci. Co wiê cej, mu sz¹ oni p³a ciæ po da tek rol ny za okreœ lo n¹ dzia³ kê w pe³ nej
wy so ko œci, bez uw zglê dnie nia po wie rzchni za jmo wa nej przez po sa do wio ne
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tam s³u py na le ¿¹ ce do spó ³ek ener ge ty cz nych. Dzie je siê tak ju¿ od wie lu lat.
Do dat ko wo s³u py ener ge ty cz ne utrud nia j¹ pro wa dze nie up raw rol nych w ich
s¹ sie dz twie i ogra ni cza j¹ mo¿ li woœæ roz bu do wy go spo darstw rol nych.

Wo bec te go pro szê o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.
Kie dy osta te cz nie zo sta nie ure gu lo wa ny sta tus pra w ny s³u pów i in nych

noœ ni ków ener gii elek try cz nej po sa do wio nych na pry wat nych rol ni czych
grun tach?

Dla cze go spó ³ki ener ge ty cz ne, czer pi¹c ko rzy œci z pro wa dzo nej dzia ³al no -
œci, tak ¿e zwi¹ za nej z po bie ra niem op ³at prze sy ³o wych, nie chc¹ prze ka zaæ
pra w nym w³a œci cie lom rol ni czych grun tów na le¿ nej czê œci?

Czy spo ³e cz nie uza sa dnio ne jest ma so we kie ro wa nie w³a œci cie li grun tów
sta ra j¹ cych siê o od szko do wa nia do s¹ dów? Czy nie le piej roz wi¹ zaæ ten pro -
b lem usta wo wo?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl

Od po wiedŸ

War sza wa, 27 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la z³o ¿o ne na 8. po -

sie dze niu Se na tu w dniu 23 mar ca 2012 r. (znak pis ma: BPS/043-08-299/12) w spra -
wie wy jaœ nie nia kwe stii bez u mo wne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo œci Pa na Sta ni s³a wa R.
przez PGE Dys try bu cja SA z sie dzi b¹ w Lub li nie, prag nê prze ka zaæ na stê pu j¹ ce sta no -
wis ko. Na przy k³a dzie po sa do wie nia urz¹ dzeñ na le ¿¹ cych do PGE na ww. nie ru cho mo -
œci pod nie sio no kwe stie bra ku pra w ne go ure gu lo wa nia ko rzy sta nia przez ener ge ty kê
z cu dze go grun tu. Przed mio tem ww. oœ wiad cze nia s¹ py ta nia, któ re do ty cz¹:

a) ter mi nu osta te cz ne go ure gu lo wa nia sta tu su pra w ne go s³u pów i in nych noœ ni ków
ener gii elek try cz nej po sa do wio nych na pry wat nych rol ni czych grun tach;

b) po wo du dla któ re go spó ³ki ener ge ty cz ne, czer pi¹c ko rzy œci z pro wa dzo nej dzia ³al --
no œci, nie chc¹ prze ka zaæ pra w nym w³a œci cie lom rol ni czych grun tów na le¿ nej
czê œci;

c) spo ³e cz ne go uza sa dnie nia ma so we go kie ro wa nia w³a œci cie li grun tów sta ra j¹ cych
siê o od szko do wa nia do s¹ dów;

d) mo¿ li wo œci ure gu lo wa nia pro ble mu usta wo wo.
Na wstê pie chcia³ bym pod kreœ liæ, i¿ fun kcjo no wa nie spo ³e czeñ stwa oraz go spo dar -

ki jest uza le¿ nio ne od sta ³e go za spo ka ja nia sze re gu ró¿ nych po trzeb, uz na nych w pañ -
stwach o wy so kim po zio mie roz wo ju cy wi li za cyj ne go za cel pub li cz ny. W na szym kra ju
za ta ki cel zo sta ³y uz na ne w ra mach usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce
nie ru cho mo œcia mi (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.) bu do wa
i utrzy my wa nie ci¹ gów dre na ¿o wych, prze wo dów i urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do prze sy ³a nia
p³y nów, pa ry, ga zów i ener gii elek try cz nej, a tak ¿e in nych obie k tów zwi¹ za nych te ch-
no lo gi cz nie. Ci¹g ³oœæ do star cza nia i wy star czal noœæ do staw ka ¿ de go z tych me diów ma
de cy du j¹ cy wp³yw na spra w ne fun kcjo no wa nie kra ju, w tym na je go bez pie czeñ stwo
i roz wój go spo dar czy. Brak na to miast któ re go kol wiek z nich wy wo ³u je sze reg za k³ó ceñ
skut ku j¹ cych naj czê œciej per tur ba cja mi go spo dar czy mi i spo ³e cz ny mi.
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Pod sta wo w¹ for m¹ do star cza nia i za o pa trze nia w me dia jest ich prze sy ³a nie oraz
dys try bu cja za po mo c¹ urz¹ dzeñ prze sy ³o wych. Roz bu do wa te go ty pu urz¹ dzeñ jest
wiêc wa run kiem ko nie cz nym zró wno wa ¿o ne go roz wo ju kra ju. Nie zbê d ne jest za tem
sta ³e dzia ³a nie, ma j¹ ce na ce lu stwa rza nie ta kich wa run ków, któ re umo¿ li wi¹ przed -
siê bior com prze sy ³o wym prze pro wa dza nie re mon tów i roz bu do wy is t nie j¹ cej in fra -
struk tu ry, jak ró w nie¿ re a li za cjê no wej. Obe c nie pro ces in we sty cyj ny tych urz¹ dzeñ
jest nie zwyk le d³u go trwa ³y i roz cz³on ko wa ny, co wy ni ka przede wszy s t kim z ko nie cz no -
œci prze pro wa dze nia wie lu po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych i uzy s ka nia ró¿ no ra kich
po zwo leñ, uz go dnieñ i opi nii je sz cze przed przy st¹ pie niem do fak ty cz nej re a li za cji in -
we sty cji. Przy pro wa dze niu te go ty pu in we sty cji uja wnia j¹ siê wszy s t kie s³a bo œci fun k-
cjo no wa nia ad mi ni stra cji, szcze gól nie tej sa mo rz¹ do wej, jak ró w nie¿ nie doc i ¹g niê cia
obo wi¹ zu j¹ cych re gu la cji pra w nych. Przed uzy s ka niem sto so wnej de cyz ji umo¿ li wia -
j¹ cej re a li za cjê in we sty cji przed siê bior ca prze sy ³o wy mu si zmie rzyæ siê z sze re giem
pro ble mów, do ty cz¹ cych miê dzy in ny mi ko nie cz no œci prze jœcia przez te re ny o zró¿ ni -
co wa nym sta tu sie w³as no œcio wym (grun ty pry wat ne, sa mo rz¹ do we itp.) i ochron nym
(grun ty rol ne, leœ ne, Na tu ra 2000, par ki na ro do we, grun ty zur ba ni zo wa ne, za gro ¿o ne
po wo dzia mi, za byt ko we itp.), jak ró w nie¿ te re ny ob jê te czê œ cio wo miej sco wy mi pla na -
mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a czê œ cio wo po zba wio ne pla nów, co ro dzi ko nie cz -
noœæ uzy s ka nia w tym za kre sie de cyz ji o lo ka li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go. In we -
sty cje li nio we wcho dz¹ ró w nie¿ w ko liz jê w za sa dzie z wszel ki mi in ny mi in we sty cja mi
li nio wy mi i prze szko da mi na tu ral ny mi.

Do dat ko wo w chwi li obe c nej co raz wiê k szy pro b lem sta no wi kwe stia nie u re gu lo wa -
nia pra wa do grun tów pod is t nie j¹ cy mi ju¿ urz¹ dze nia mi prze sy ³o wy mi. Pro b lem ten
ca ³y czas na ra sta, a je go nie u re gu lo wa nie mo ¿e w przy sz³o œci ne ga ty wnie od biæ siê na
fun kcjo no wa niu przed siê biorstw prze sy ³o wych i dys try bu cyj nych, a za tem i na fun k-
cjo no wa niu ca ³e go Pañ stwa.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê, jak ró w nie¿ sze reg in nych czyn ni ków, nie zbê d nym
sta ³o siê przy go to wa nie usta wy, któ ra – ja ko roz wi¹ za nie sy s te mo we – w spo sób kom -
plek so wy roz wi¹ ¿e te pro ble my. Ce lem ta kiej usta wy po win no byæ stwo rze nie od po wie d-
 nich i sta bil nych wa run ków dla bu do wy, eks ploa ta cji oraz mo der ni zo wa nia in fra -
struk tu ry te chni cz nej nie zbê d nej do za pe wnie nia nie prze rwa ne go do star cza nia ener gii 
elek try cz nej, ga zów, ciep ³a, ro py na fto wej i pro du k tów na fto wych, jak ró w nie¿ ure gu lo -
wa nie tzw. za sz³o œci, czy li ty tu ³u pra w ne go pod nie ru cho mo œcia mi, na któ rych znaj du -
je siê ju¿ ww. in fra struk tu ra te chni cz na.

Prag nê up rzej mie po in for mo waæ, i¿ w Mi ni ster stwie Go spo dar ki zo sta³ przy go to wa -
ny pro jekt ta kiej usta wy (usta wa o ko ry ta rzach prze sy ³o wych). Pro jekt ten prze wi du je
za ró wno uspra wnie nie pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej zwi¹ za nej z pla no wa niem i bu do w¹ 
in fra struk tu ry li nio wej, ure gu lo wa nie kwe stii tzw. za sz³o œci, jak ró w nie¿ roz wi¹ za nie
pro ble mów po ru szo nych w przed mio to wym oœ wiad cze niu. Od po wia da j¹c na py ta nia
Pa na se na to ra za k³a da my za tem usta wo we ure gu lo wa nie pro ble mu od szko do wañ,
z któ ry mi spo ty ka j¹ siê w³a œci cie le nie ru cho mo œci. Chcê tak ¿e wy jaœ niæ, i¿ ter min ja ki
prze wi du je my na ure gu lo wa nie te go sta nu to 20 lat od dnia we jœcia w ¿y cie tej usta wy,
w któ rym to ter mi nie przed siê bior ca prze sy ³o wy bê dzie obo wi¹ za ny do uzy s ka nia de -
cyz ji o okreœ le niu ko ry ta rza prze sy ³o we go dla urz¹ dzeñ prze sy ³o wych wy bu do wa nych
przed dniem we jœcia w ¿y cie ni niej szej usta wy, dla któ rych nie po sia da ty tu ³u pra w ne -
go do grun tów, na któ rych urz¹ dze nia te s¹ wy bu do wa ne.

Od no sz¹c siê do szcze gó ³o wych roz wi¹ zañ prze wi dzia nych w pro jek cie, a zwi¹ za -
nych z py ta nia mi za war ty mi w ww. oœ wiad cze niu (m.in. o wza jem ne re la cje
w³aœciciel-spó³ka ener ge ty cz na w kon tek œ cie ko rzy œci), prag nê po in for mo waæ, i¿ prze -
wi du je siê, ¿e je dy n¹ for m¹ po zy s ka nia pra wa do nie ru cho mo œci przez przed siê bior -
stwa ener ge ty cz ne bê dzie s³u ¿eb noœæ prze sy ³u usta na wia na w ko ry ta rzu prze sy ³o wym
na mo cy de cyz ji o usta no wie niu ko ry ta rza prze sy ³o we go lub okreœ le niu ko ry ta rza prze -
sy ³o we go. S³u ¿eb noœæ ta zo sta nie usta no wio na na rzecz przed siê bior cy ener ge ty cz ne -
go, dla któ re go wy da no ww. de cyz jê, na to miast w³a œci ciel nie ru cho mo œci lub jej
u¿y t ko wnik wie czy sty otrzy ma z te go ty tu ³u od szko do wa nie wy li czo ne na pod sta wie
spe c jal nie op ra co wa ne go na te po trze by al go ryt mu.
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S³u ¿eb noœæ prze sy ³u usta no wio na na mo cy przed mio to wej usta wy obe jmie swym
za kre sem okreœ lo ne up ra wnie nia, jak ró w nie¿ obo wi¹z ki przed siê bior cy ener ge ty cz ne -
go, któ re bê dzie móg³ wy ko ny waæ w gra ni cach ko ry ta rza prze sy ³o we go. Tym sa mym
przed siê bior ca bê dzie up ra wnio ny miê dzy in ny mi do eks ploa ta cji, kon ser wa cji, re -
mon tu, usu wa nia awa rii, prze bu do wy lub od bu do wy urz¹ dze nia prze sy ³o we go. Z t¹
ak ty w no œci¹ przed siê bior cy zwi¹ za ne bê dzie up ra wnie nie do wstê pu lub wjaz du na te -
ren nie ru cho mo œci ob ci¹ ¿o nej s³u ¿eb no œci¹ prze sy ³u w ce lu wy ko na nia ww. czyn no œci
eks ploa ta cyj nych i re mon to wych. Na przed siê bior cy prze sy ³o wym bê dzie ci¹ ¿yæ obo -
wi¹ zek przy wró ce nia nie ru cho mo œci do sta nu po prze d nie go, nie zw³o cz nie po wy ko na -
niu ww. czyn no œci, a w przy pad ku gdy przy wró ce nie nie ru cho mo œci do sta nu
po prze d nie go nie bê dzie mo¿ li we al bo bê dzie po wo do wa ³o nad mier ne trud no œci lub ko sz-
 ty dla w³a œci cie la lub u¿y t ko wni ka wie czy ste go nie ru cho mo œci, przed siê bior ca bê dzie
zo bo wi¹ za ny do wy p³a ty od szko do wa nia w wy so ko œci usta lo nej w dro dze po ro zu mie -
nia stron lub na pod sta wie prze pi sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, do ty -
cz¹ cych od szko do wa nia za wy w³a sz cze nie nie ru cho mo œci. Zgo d nie z przed mio to w¹
usta w¹ od szko do wa nie po win no od po wia daæ war to œci po nie sio nych szkód. Usta wa nie 
bê dzie na to miast re gu lo wa ³a wprost za sad, na ja kich po win ny byæ udo stêp nia ne nie -
ru cho mo œci w ce lu prze pro wa dze nia czyn no œci eks ploa ta cyj nych lub re mon to wych
przez przed siê bior cê ener ge ty cz ne go, gdy¿ to po win no byæ przed mio tem in dy wi dual -
nych umo wnych uz go dnieñ miê dzy w³a œci cie lem lub u¿y t ko wni kiem wie czy stym nie -
ru cho mo œci, a przed siê bior stwem ener ge ty cz nym.

Opi sa ne roz wi¹ za nia zró wno wa ¿¹ moim zda niem sy tua cjê przed siê biorstw ener ge -
ty cz nych oraz w³a œci cie li i u¿y t ko wni ków wie czy stych nie ru cho mo œci. Tym sa mym
umo¿ li wi¹ pro wa dze nie in we sty cji, eks ploa ta cjê i mo der ni za cjê sie ci ener ge ty cz nych,
jak ró w nie¿ da dz¹ w³a œci cie lom i u¿y t ko wni kom wie czy stym in stru men ty umo¿ li wia -
j¹ ce ob ro nê w³a s nych praw, miê dzy in ny mi po przez mo¿ li woœæ otrzy ma nia re kom pen -
sa ty fi nan so wej z ty tu ³u ob ci¹ ¿e nia ich grun tu s³u ¿eb no œci¹ prze sy ³u, czy te¿ we jœcia
przez przed siê bior cê prze sy ³o we go na grunt, skut ku j¹ ce go stra ta mi po no szo ny mi
przez w³a œci cie la lub u¿y t ko wni ka wie czy ste go nie ru cho mo œci.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e po wy ¿ sze wy jaœ nie nia zo sta n¹ przy jê te ja ko wy czer pu -
j¹ ca od po wiedŸ na za ga dnie nia pod nie sio ne w oœ wiad cze niu Pa na se na to ra W³a dy s³a -
wa Or ty la.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. To masz Tom czy kie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka
oraz do mi ni stra œro do wis ka Mar ci na Ko rol ca

Sza no wni Pa no wie Mi ni stro wie!
W osta t nim cza sie w na szym kra ju po wsta je co raz wiê cej elek tro wni wia -

tro wych. Brak roz strzyg niêæ pra w nych w za kre sie od le g ³o œci sy tuo wa nia
elek tro wni wia tro wych od za bu do wañ i go spo darstw do mo wych po wo du je,
¿e po wsta wa nie farm wia tro wych czê sto wi¹ ¿e siê z dzia ³a niem na gra ni cy
pra wa, bez po sza no wa nia kra job ra zu, œro do wis ka, a przede wszy s t kim lu -
dzi. Spo ³e czeñ stwo, mi mo gwa ran cji usta wo wych, nie ucze stni czy w pro ce do -
wa niu pro wa dz¹ cym do za in sta lo wa nia elek tro wni wia tro wych. Ro dzi to
kon flik ty, zw³a sz cza w sy tua cji sy tuo wa nia elek tro wni blis ko do mów. In we -
sto rzy bez tru du uzy s ku j¹ in for ma cje do ty cz¹ ce dzia ³ek, któ ry mi s¹ za in te re -
so wa ni, do cie ra j¹ do w³a œci cie li, pod pi su j¹ umo wy mo no po li sty cz ne
i roz po czy na j¹ pro ce du rê ad mi ni stra cyj n¹. Wy wie ra j¹ na cisk na sa mo rz¹ dy,
któ re pod ich wp³y wem, a zw³a sz cza pod wp³y wem wiz ji do dat ko wych, nie -
ma ³ych wp³y wów do bu d¿e tu, zmie nia j¹ stu dium wbrew miej sco wym stra te -
giom i in i cju j¹ pro ces wy da wa nia de cyz ji bez we ry fi ka cji przed ³o ¿o nych
ba dañ od dzia ³y wa nia in we sty cji na œro do wis ko.

Zda j¹c so bie spra wê z zo bo wi¹ zañ eu ro pej skich, z ko nie cz no œci po szu ki -
wa nia al ter na ty wnych Ÿró de³ ener gii, ale te¿ ma j¹c na uwa dze do b ro je dno -
stki i œro do wis ka, pro szê o in for ma cje:

1. Czy prze pro wa dzo no ba da nia w zwi¹z ku ze szkod li wym dzia ³a niem
elek tro wni wia tro wych na zdro wie cz³o wie ka?

2. Ja kie jest od dzia ³y wa nie elek tro wni wia tro wych na œro do wis ko?
3. Ja ka po win na byæ mi ni mal na od le g ³oœæ farm (przy za ³o ¿e niu, ¿e wia -

trak bê dzie mia³ wy so koœæ 150 m) od za bu do wañ mie sz kal nych?
4. Czy w ra mach kom pe ten cji Mi ni ster stwa Œro do wis ka roz wa ¿a siê mo¿ -

li woœæ zmia ny art. 135 usta wy z dnia 27.04.2001 r. – Pra wo ochro ny œro do -
wis ka po przez ut wo rze nie ob sza ru ogra ni czo ne go u¿y t ko wa nia dla in sta la cji
wy ko rzy stu j¹ cych do wy twa rza nia ener gii elek try cz nej ener giê wia tru, czy
te¿ wy da siê sto so wne roz po rz¹ dze nie okreœ la j¹ ce od le g ³oœæ, co w tej sy tua cji 
wy da je siê spra w¹ pro stsz¹?

5. Ja kie s¹ szcze gó ³o we re gu la cje w spra wie lo ka li za cji i fun kcjo no wa nia
elek tro wni wia tro wych w Eu ro pie i na œwie cie?

6. Czy Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Mi ni ster stwo Œro do wis ka dys po nu j¹
eks per ty za mi – je œ li tak, to ja ki mi – na te mat skut ków in we sty cji do ty cz¹ cych
farm wia tro wych dla zdro wia lu dzi i œro do wis ka przy ro dni cze go?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl
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Stanowisko
MINI STRA GO SPO DAR KI

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do pis ma z dnia 4 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-08-299/12 z za -

³¹ czo nym tek s tem oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la pod czas
8. po sie dze nia Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r. w spra wie od le g ³o œci elek tro wni wia tro -
wych od za bu do wañ, a tak ¿e ich od dzia ³y wa nia na zdro wie lu dzi i œro do wis ko przy ro d-
ni cze, zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o pro lon ga tê ter mi nu od po wie dzi na ww. oœ wiad -
cze nie do dnia 31 ma ja 2012 r.

Prze su niê cie ter mi nu od po wie dzi wy ni ka z po trze by uzy s ka nia szcze gó ³o wych wy -
jaœ nieñ w po wy ¿ szej spra wie ze stro ny Mi ni stra Œro do wis ka oraz Mi ni stra Trans por tu,
Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Mie czy s³aw Ka sprzak
Pe³ no moc nik Rz¹ du
do spraw De re gu la cji Go spo dar czych
Se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ
MINISTRA Œ RODOWISKA

War sza wa, 10 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³awa Or ty la w spra wie lo ka li za cji
elek tro wni wia tro wych, prze ka za ne przez p. Ma riê Pañczyk-Pozdziej, Wi ce mar sza³ ka
Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej, pis mem z dnia 4 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-
-08-300/12, po ni ¿ej przed sta wiam sto so wne in for ma cje.

Na wstê pie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e re sort œro do wis ka ma œwia do moœæ pro ble ma ty ki
wska za nej w z³o ¿o nym oœ wiad cze niu. Wie lo kro t nie do or ga nu do cie ra ³y in for ma cje
o pro ble mach œro do wis ko wych wy stê pu j¹ cych pod czas pro ce su przy go to wa nia in we -
sty cji z za kre su ener ge ty ki wia tro wej. Je dno czeœ nie w spo sób ci¹g ³y wp³y wa ³y tak ¿e li cz-
 ne pro te sty, skar gi i pis ma ¿¹ da j¹ ce za ka zu bu do wy farm wia tro wym na prze wa ¿a -
j¹ cym ob sza rze kra ju, ze wzglê du na in te re sy lo kal nych spo ³e cz no œci lub wy j¹t ko we
wa lo ry œro do wis ka przy ro dni cze go. Na or ga nie spo czy wa za tem trud ne za da nie umo¿ -
li wie nia roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej ja ko OZE przy uw zglê dnie niu i za pe wnie niu
ochro ny mie sz kañ com s¹ sia du j¹ cym z te re na mi prze zna czo ny mi pod roz wój elek-
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 trowni wia tro wych oraz za po bie ga niu de gra da cji ob sza rów cen nych przy ro dni czo, jak
osto je wcho dz¹ ce w sk³ad Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gi cz nej Na tu ra 2000.

Od po wie dzi¹ na tê sy tua cjê jest przy go to wa nie i wy da nie przez Ge ne ral n¹ Dy rek cjê
Ochro ny Œro do wis ka pub li ka cji „Wy ty cz ne w za kre sie pro gno zo wa nia od dzia ³y wañ na 
œro do wis ko farm wia tro wych”. Za wie ra ona da ne mó wi¹ ce o po ru sza nych w oœ wiad cze -
niu za ga dnie niach m.in. o ba da niach do ty cz¹ cych wp³y wu elek tro w- ni wia tro wych na
zdro wie lu dzi oraz na œro do wis ko. Przed sta wia od dzia ³y wa nie ener ge ty ki wia tro wej na
œro do wis ko aku sty cz ne, mó wi o wp³y wie in fra dŸwiê ków, po la elek tro mag ne ty cz ne go
itp. Za da niem wy ty cz nych jest tak ¿e po pra wie nie ja ko œci do ku men-  ta cji œro do wis ko -
wej oraz wska za nie jak na le ¿y pro wa dziæ pro ce du rê oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis -
ko przy przed siêw ziê ciach z za kre su ener ge ty ki wia tro wej, na co trze ba zwró ciæ
szcze gól n¹ uwa gê i jak mo¿ na ba daæ wp³yw elek tro wni wia tro wych na po szcze gól ne
kom po nen ty œro do wis ka oraz na mie sz ka j¹ ce w s¹ sie dz twie oso by.

Po wy ¿ sza pub li ka cja zo sta nie nie ba wem uzu pe³ nio na o wy ty cz ne do ty cz¹ ce od -
dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych na pta ki i nie to pe rze, ja ko te z ele men tów œro do -
wis ka przy ro dni cze go, któ re s¹ naj bar dziej za gro ¿o ne nie prze myœ la n¹ re a li za cj¹
pro jek tów farm wia tro wych. Mo g¹ one ule gaæ ko liz jom z si ³o wnia mi wia tro wy mi na
sku tek spe cy fi cz nej bio lo gii i eko lo gii ww. grup or ga niz mów np. ze wzglê du na wiel koœæ 
roz mia rów cia ³a, ma ³o zwro t ny lot, spe cy fi kê po la i k¹ tów wi dze nia, wy ko rzy sty wa nie
wy so kich bu dow li (np. wie¿ wia tra ka) ja ko miejsc go dów itp. Szcze gól nie za gro ¿o ne s¹
nie to pe rze, któ re mo g¹ czê sto gi n¹æ w s¹ sie dz twie elek tro wni wia tro wych wsku tek szo -
ku ciœ nie nio we go (ba ro trau my), po le ga j¹ ce go na pê ka niu pê che rzy ków p³uc nych do sta -
j¹c siê w ob szar ob ni ¿o ne go ciœ nie nia pod czas prze lo tu za ob ra ca j¹ c¹ siê ³o pa t¹ wir ni ka.
Far my wia tro we mo g¹ po wo do waæ je dno czeœ nie za jê cie sied lisk by to wa nia po szcze gól -
nych przed sta wi cie li fau ny, jak ró w nie¿ opu sz cze nie te re nów znaj du j¹ cych siê w po bli ¿u 
czyn nych tur bin wia tro wych. Mo g¹ ró w nie¿ sta no wiæ prze szko dê na tra sie prze lo tów
pta ków i nie to pe rzy, za ró wno w aspek cie lo kal nym (miê dzy miej sca mi gniaz do wa nia
i ¿e ro wis ka mi), jak ró w nie¿ pod czas se zo no wych mi gra cji je sien nych i wio sen nych, gdy
po szcze gól ne ga tun ki prze mie sz cza j¹ siê po miê dzy ob sza ra mi zi mo wa nia i te re nem, na
któ rym od by wa j¹ roz ród. Wszy s t ko to zo sta nie ujê te w pro jek to wa nych wy ty cz nych, któ -
re wska ¿¹ za le ca ne me to dy, ter mi ny, ob sza ry i te chni ki wy ko na nia ba dañ awi fau ny
i chi ro pte ro fau ny oraz ana li zy ja kie na le ¿y wy ko naæ, aby móc obiek ty wnie i szcze gó ³o wo
okreœ liæ od dzia ³y wa nie pla no wa nych farm wia tro wych na pta ki i nie to pe rze.

Na wi¹ zu j¹c do py ta nia o mi ni mal n¹ od le g ³oœæ elek tro wni wia tro wych od za bu do -
wañ mie sz kal nych, wska zaæ na le ¿y, i¿ nie jest mo¿ li we po da nie ta kiej war to œci, na wet
w przy pad ku dys po no wa nia in for ma cj¹ o wy so ko œci tur bi ny wy no sz¹ cej 150 m. Uwa -
run ko wa ne jest to fak tem, i¿ okreœ le nie od le g ³o œci od obie k tów mie sz kal nych, w ja kiej
mo¿ na umiej sca wiaæ far my wia tro we bez ge ne ro wa nia ne ga ty wnych od dzia ³y wañ na
lu dzi, za le ¿y przede wszy s t kim od in dy wi dual nych pa ra me trów te chni cz nych pla no wa -
nych tur bin wia tro wych. Wiel koœæ i na tê ¿e nie wp³y wu elek tro wni wia tro wych opar te
jest na wie lu czyn ni kach. Roz pa tru j¹c przy k³a do wo kwe stie po zio mu ha ³a su emi to wa -
ne go przez si ³o wnie wia tro we, pod uwa gê na le ¿y wzi¹æ nie tyl ko pa ra me try te chni cz ne
sa mej tur bi ny (jak cho cia¿ by jej wy so koœæ), ale tak ¿e uk szta³ to wa nie te re nu, prêd koœæ
i kie ru nek wia tru, czy roz cho dze nie siê fal dŸwiê ko wych w po wie trzu. Je dno czeœ nie is -
tot na jest kwe stia sa me go mo de lu elek tro wni, za sto so wa ne go ge ne ra to ra o okreœ lo nej
mo cy oraz in nych szcze gó ³o wych te chni cz nych uwa run ko wañ za sto so wa nych przy ka ¿-
 dym pro jek cie. Wsku tek bar dzo du ¿ej ilo œci zmien nych, któ re sta no wi¹ o osta te cz nym
kszta³ cie, na tê ¿e niu i wiel ko œ ci roz cho dz¹ ce go siê ha ³a su, oraz in nych ge ne ro wa nych
przez te go ty pu przed siêw ziê cia od dzia ³y wañ, nie jest mo¿ li we po da nie bez wzglê dnej
od le g ³o œci od za bu do wañ mie sz kal nych w ja kiej po win ny byæ lo ka li zo wa ne tur bi ny
wia tro we, aby nie po wo do waæ ne ga ty wne go wp³y wu na lu dzi. W za le¿ no œci od sy tua cji
mo g¹ byæ to bo wiem bar dzo ró¿ ni¹ ce siê od sie bie war to œci, na wet bio r¹c pod uwa gê
sta ³¹ wy so koœæ tur bi ny wia tro wej ró w n¹ 150 m.

Je dno czeœ nie za zna czam, i¿ ba da nie od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych od by wa 
siê pod czas pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Zgo d nie z §2 ust. 1 pkt 5
roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 9 li s to pa da 2010 r. w spra wie przed siêw ziêæ
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mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397), zwa -
ne go da lej Roz po rz¹ dze niem, in sta la cje pla no wa ne na l¹ dzie wy ko rzy stu j¹ ce si ³ê wia -
tru do pro duk cji ener gii, o mo cy no mi nal nej elek tro wni nie mniej szej ni¿ 100 MW, lub
in sta la cje pla no wa ne w ob sza rach mor skich Rze czy po spo li tej Pol skiej wy ko rzy stu j¹ ce
si ³ê wia tru do pro duk cji ener gii, wy ma ga j¹ za wsze prze pro wa dze nia oce ny od dzia ³y wa -
nia na œro do wis ko. Na to miast zgo d nie z §3 ust. 1 pkt 6 Roz po rz¹ dze nia w przy pad ku in -
sta la cji wy ko rzy stu j¹ cych si ³ê wia tru do pro duk cji ener gii, o ca³ ko wi tej wy so ko œci nie
ni¿ szej ni¿ 30 m, któ rych moc jest mniej sza ni¿ 100 MW, oraz wszy s t kich zlo ka li zo wa -
nych na ob sza rach ob jê tych nie któ ry mi for ma mi ochro ny przy ro dy (par ki na ro do we,
re zer wa ty przy ro dy, par ki kra job ra zo we, ob sza ry chro nio ne go kra job ra zu, ob sza ry Na -
tu ra 2000, u¿yt ki eko lo gi cz ne i ze spo ³y przyrodniczo-krajobrazowe) na mo cy usta wy
z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.),
ta ki obo wi¹ zek prze pro wa dze nia oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko mo ¿e zo staæ na -
³o ¿o ny. W myœl art. 71 ust. 2 usta wy z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp nia niu in -
for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka
oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zwa nej da lej usta w¹ OOŒ, przed re a li za cj¹ przed siêw ziêæ wy mie nio nych w Roz po -
rz¹ dze niu ko nie cz ne jest uzy s ka nie de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach,
a w okreœ lo nych przy pad kach ró w nie¿ prze pro wa dze nie oce ny od dzia ³y wa nia na œro -
do wis ko.

Oce na od dzia ³y wa nia na œro do wis ko wi¹ ¿e siê z prze pro wa dze niem po stê po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, któ re w szcze gól no œci obe jmu je: we ry fi ka cjê ra por tu o od dzia ³y wa -
niu pla no wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis ko, uzy s ka nie wy ma ga nych usta w¹ OOŒ 
opi niii uz go dnieñ oraz za pe wnie nie mo¿ li wo œci udzia ³u spo ³e czeñ stwa w po stê po wa -
niu. W ra mach ww. oce ny, w myœl art. 62 ust. 1 usta wy OOŒ, okreœ la siê, ana li zu je
oraz oce nia bez po œre dni i po œre dni wp³yw na œro do wis ko oraz zdro wie i wa run ki ¿y cia
lu dzi, do b ra ma te rial ne, za byt ki, wza jem ne od dzia ³y wa nie miê dzy ww. ele men ta mi,
mo¿ li woœæ oraz spo so by za po bie ga nia i zmniej sza nia ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia
przed siêw ziê cia na œro do wis ko, a tak ¿e wy ma ga ny za kres mo ni to ro wa nia.

Klu czo wym ma te ria ³em do wo do wym w prze pro wa dza nej oce nie jest przy go to wy wa -
ny przez in we sto ra ra port o od dzia ³y wa niu pla no wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis -
ko. W do ku men cie tym po win ny zna leŸæ siê in for ma cje do ty cz¹ ce za gro ¿eñ dla
œro do wis ka oraz lu dzi, ja kie wi¹ zaæ siê bê d¹ z re a li za cj¹, eks ploa ta cj¹/u¿y t ko wa niem
i lik wi da cj¹ in we sty cji. W przy pad ku przed siêw ziêæ po le ga j¹ cych na bu do wie farm wia -
tro wych is tot ne bê dzie zba da nie wp³y wu elek tro wni wia tro wej (ko li zyj noœæ, p³o sze nie
itp.) na ga tun ki lê go we i prze lot ne pta ków oraz ga tun ki nie to pe rzy wy mie nio ne w roz -
po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie ochro ny
ga tun ko wej zwie rz¹t (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), a tak ¿e w za ³¹ cz ni kach dy rek ty -
wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/147/WE z dnia 30 li s to pa da 2009 r.
w spra wie ochro ny dzi kich pta ków oraz dy rek ty wy Ra dy 92/43 EWG z dnia 21 ma ja
1992 r. w spra wie ochro ny sied lisk przy ro dni czych oraz dzi kiej fau ny i flo ry. Wa¿ nym
ele men tem ra por tu bê d¹ ró w nie¿ pro gno zy pro pa ga cyj ne ha ³a su oraz po la elek tro mag -
ne ty cz ne go ge ne ro wa ne go przez elek tro wniê wia tro w¹. Po sia da j¹c po wy ¿ sze in for ma -
cje, or gan wy da j¹ cy de cyz jê o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach po wi nien za wrzeæ
w niej m.in. ta kie wa run ki re a li za cji przed siêw ziê cia, aby zo sta ³y spe³ nio ne nor my
prze wi dzia ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 14 czer wca 2007 r. w spra -
wie do pu sz czal nych po zio mów ha ³a su w œro do wis ku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826)
oraz w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2003 r. w spra wie
do pu sz czal nych po zio mów pól elek tro mag ne ty cz nych w œro do wis ku oraz spo so bów
spraw dza nia do trzy ma nia tych po zio mów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883).

Ko lej nym ele men tem oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, któ ry po le ga na kon tro li
me ry to ry cz nej za war to œci do ku men ta cji i s³u ¿y we ry fi ka cji za pro po no wa nych przez in -
we sto ra wa run ków re a li za cji przed siêw ziê cia, jest uz go dnie nie z re gio nal nym dy rek to -
rem ochro ny œro do wis ka oraz za siêg niê cie opi nii or ga nu in spek cji sa ni tar nej. Pier wszy 
z or ga nów uz ga dnia œro do wis ko we uwa run ko wa nia pla no wa nej in we sty cji, uw zglê d-
nia j¹c aspek ty przy ro dni cze. Ana li zu je m.in. wp³yw pro jek to wa nych tur bin wia tro -
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wych na te re ny ob jê te po wie rzchnio wy mi for ma mi ochro ny przy ro dy np. par ki kra job -
ra zo we, re zer wa ty przy ro dy, ob sza ry chro nio ne go kra job ra zu i przede wszy s t kim na
ob sza ry Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gi cz nej Na tu ra 2000. Przy czym na le ¿y za zna czyæ, ¿e
wy st¹ pie nie i brak mo¿ li wo œci wy e li mi no wa nia zna cz¹ ce go ne ga ty wne go od dzia ³y wa -
nia na przed mio ty i ce le ochro ny ob sza rów Na tu ra 2000 lub na in te gral noœæ i spój noœæ
ca ³ej sie ci po wo du je od mo wê zgo dy na re a li za cjê przed siêw ziê cia. Na to miast in spek tor
sa ni tar ny wy da je opi niê okreœ la j¹ c¹ wy ma ga nia hi gie ni cz ne i zdro wot ne, ja kie po win -
ny zo staæ za pe wnio ne przy re a li za cji przed siêw ziê cia.

Wy da nie de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach w przy pad ku, gdy prze pro -
wa dza na jest oce na od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, bê dzie tak ¿e zwi¹ za ne z za pe wnie -
niem mo¿ li wo œci udzia ³u spo ³e czeñ stwa. Or gan w³a œci wy do wy da nia ww. de cyz ji
zo bo wi¹ za ny jest do po da nia do pub li cz nej wia do mo œci in for ma cji o mo¿ li wo œciach,
spo so bie i miej scu sk³a da nia uwag i wnios ków do ra por tu o od dzia ³y wa niu na œro do -
wis ko, wska zu j¹c 21-dniowy ter min ich sk³a da nia. Zgo d nie bo wiem z art. 29 oraz
art. 80 usta wy OOŒ ka ¿ dy ma pra wo do sk³a da nia uwag i wnios ków w ra mach udzia ³u
spo ³e czeñ stwa w po stê po wa niu, a or gan ad mi ni stra cji w³a œci wy do wy da nia de cyz ji
o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach jest zo bo wi¹ za ny je roz pa trzyæ przed wy da niem
de cyz ji. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, w ra mach prze pro wa dza nych kon sul ta cji ze spo ³e -
czeñ stwem, wszys cy chêt ni mo g¹ za poz naæ siê z ze bran¹ w spra wie ca ³o œci¹ do ku men -
ta cji i prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi, ob li cze nia mi oraz wy p³y wa j¹ cy mi z nich
wnios ka mi od noœ nie do od dzia ³y wañ ge ne ro wa nych przez pro jek to wa ne tur bi ny wia -
tro we. Je dno czeœ nie mo¿ li we jest wów czas wnie sie nie wszel kich uwag w zwi¹z ku z pro -
jek to wa nym przed siêw ziê ciem. Or gan ad mi ni stra cji wy da j¹ cy ww. de cyz jê zo bo wi¹ za-
 ny jest do roz pa trze nia oraz usto sun ko wa nia siê do ka ¿ dej z tak z³o ¿o nych uwag
w swoim roz strzyg niê ciu.

Po wy ¿ sze uwa run ko wa nia po wo du j¹, ¿e po ten cjal ne od dzia ³y wa nia far my wia tro wej
bê d¹ ana li zo wa ne i roz pa try wa ne na pod sta wie wy ni ków sto so wnych ba dañ i ob li czeñ.
S³u ¿y te mu pro ce du ra oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, któ ra za pe wnia do k³a dn¹
iden ty fi ka cjê wszy s t kich mo¿ li wych uwa run ko wañ zwi¹ za nych z wp³y wem pla no wa nej 
in we sty cji na lu dzi i œro do wis ko. Za bez pie cze nie przed ewen tual nym ne ga ty wnym od -
dzia ³y wa niem tur bin wia tro wych od by wa siê po przez spe³ nie nie przez in we sto ra wszel -
kich wy mo gów wska za nych w sze re gu ustaw i ak tów wy ko naw czych do ty cz¹ cych te go
ro dza ju dzia ³al no œci, przy je dno czes nym wy ko rzy sta niu naj lep szych do stêp nych roz -
wi¹ zañ te chni cz nych i te chno lo gi cz nych. Sto pieñ uci¹¿ li wo œci oraz po ziom i ro dza je za -
gro ¿eñ wy ni ka j¹ ce z re a li za cji farm wia tro wych po win ny zo staæ zi den ty fi ko wa ne
i zwe ry fi ko wa ne pod czas opi sy wa nej pro ce du ry. Wy da na po jej prze pro wa dze niu de -
cyz ja o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach na k³a da na in we sto ra sze reg obo wi¹z ków
gwa ran tu j¹ cych spe³ nie nie stan dar dów ja ko œci œro do wis ka oraz za po bie ga j¹ cych wy -
st¹ pie niu zna cz¹ ce go ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia dla ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz œro do -
wis ka (w tym za mie sz ku j¹ cych go ga tun ków) i ob sza rów ob jê tych ochro n¹. Na to miast
w przy pad ku bra ku mo¿ li wo œci wy e li mi no wa nia ww. od dzia ³y wa nia na stê pu je od mo wa 
zgo dy na re a li za cjê przed siêw ziê cia.

Od po wia da j¹c na py ta nie do ty cz¹ ce mo¿ li wo œci zmia ny art. 135 usta wy z dnia
27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wis ka (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.),
po przez ut wo rze nie ob sza ru ogra ni czo ne go u¿y t ko wa nia dla in sta la cji wy ko rzy stu -
j¹ cych do wy twa rza nia ener gii wia tru, in for mu jê, ¿e Ge ne ral na Dy rek cja Ochro ny Œro -
do wis ka nie pro wa dzi prac w tym za kre sie. Je dno czeœ nie na wi¹ zu j¹c do py ta nia
w spra wie wy da nia roz po rz¹ dze nia okreœ la j¹ ce go od le g ³oœæ or gan prag nie wska zaæ
przy to czo ne wy ¿ ej ar gu men ty, do ty cz¹ ce przed mio to wej pro ble ma ty ki. Za war cie w ak -
cie pra w nym od le g ³o œci w ja kiej obo wi¹ zy wa³ by za kaz lo ka li za cji wszy s t kich farm wia -
tro wych nie jest mo¿ li we. Ge ne ro wa ne od dzia ³y wa nia bê d¹ bo wiem mia ³y in ny za siêg
w przy pad ku po je dyn czych tur bin wia tro wych o nie wiel kiej mo cy i wy so ko œci, ni¿ du -
¿ych ze spo ³ów elek tro wni wia tro wych sk³a da j¹ cych siê z wie lu si ³o wni wia tro wych.
Is tot ny wp³yw przy okreœ la niu wiel ko œ ci wp³y wu farm wia tro wych na oko li cz ne te re ny
bê d¹ mieæ m.in. wa run ki na tu ral ne. Ze wzglê du na wszy s t kie przy to czo ne po wy ¿ ej z³o -
¿o ne uwa run ko wa nia nie ma mo¿ li wo œci wy pra co wa nia ta kie go za pi su w pra wo daw -
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stwie, któ ry okreœ la³ by bez wzglê dn¹ od le g ³oœæ pla no wa nej elek tro wni wia tro wej od
te re nów za mie sz ka ³ych, uni wer sal n¹ dla wszy s t kich farm wia tro wych, nie za le¿ nie od
ich pa ra me trów te chni cz nych i wa run ków przyrodniczo-terenowych w ró¿ nych re gio -
nach kra ju. Za war cie w ak tach pra w nych ja kich kol wiek, cho cia¿ by przy bli ¿o nych war -
to œci pa ra me tru od da le nia od miej sca prze zna czo ne go do po by tu lu dzi, ze wzglê du na
brak wie lu klu czo wych i in dy wi dual nych da nych te chni cz nych oraz œro do wis ko wych,
obar czo ne by ³o by bar dzo du ¿¹ nie pe w no œci¹ i nie wy klu czy ³o by mo¿ li wo œci ne ga ty w-
ne go od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych.

Je dno czeœ nie or gan in for mu je, ¿e nie dys po nu je i nie gro ma dzi in for ma cji na te mat
re gu la cji w spra wie lo ka li za cji i fun kcjo no wa nia elek tro wni wia tro wych w Eu ro pie i na
œwie cie.

W od nie sie niu do py ta nia o dys po no wa nie eks per ty za mi na te mat skut ków przed -
siêw ziê cia w po sta ci farm wia tro wych dla zdro wia lu dzi i œro do wis ka przy ro dni cze go,
prag nê po in for mo waæ, i¿ is t nie je mo¿ li woœæ na ³o ¿e nia na in we sto ra obo wi¹z ku wy ko -
na nia ana li zy po rea li za cyj nej, okreœ la j¹c jej za kres i ter min przed sta wie nia. W ana li zie
po rea li za cyj nej, o któ rej mo wa w art. 83 ust. 1 usta wy o udo stêp nia niu in for ma cji o œro -
do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach
od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, do ko nu je siê po ró w na nia usta leñ za war tych w ra por cie
o od dzia ³y wa niu przed siêw ziê cia na œro do wis ko i w de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run -
ko wa niach, w szcze gól no œci usta leñ do ty cz¹ cych prze wi dy wa ne go cha rak te ru i za kre -
su od dzia ³y wa nia przed siêw ziê cia na œro do wis ko oraz pla no wa nych dzia ³añ za po bie-
 gaw czych, z rze czy wi stym od dzia ³y wa niem przed siêw ziê cia na œro do wis ko i dzia ³a nia -
mi pod jê ty mi dla je go ogra ni cze nia. Mo¿ li we jest ró w nie¿ na ³o ¿e nie na in we sto ra obo -
wi¹z ku za po bie ga nia, ogra ni cza nia oraz mo ni to ro wa nia od dzia ³y wa nia przed siêw ziê cia 
na œro do wis ko. Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ obo wi¹ zek wy ko na nia po wy ¿ szych dzia ³añ,
jak ró w nie¿ ana li zy po rea li za cyj nej jest okreœ la ny w de cyz ji o œro do wis ko wych uwa -
run ko wa niach, co po wo du je, i¿ wy ni ki ww. ana li zy s¹ w po sia da niu or ga nów wy da -
j¹ cych po wy ¿ sze de cyz je dla farm wia tro wych.

z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw³ow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

War sza wa, 4 czer wca 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 4 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-08-299/12 z za -

³¹ czo nym tek s tem oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la pod czas
8. po sie dze nia Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r., przed sta wiam po ni ¿ej sta no wis ko do -
ty cz¹ ce usta le nia mi ni mal nej od le g ³o œci elek tro wni wia tro wych od za bu do wañ, a tak ¿e 
ich od dzia ³y wa nia na zdro wie lu dzi i œro do wis ko przy ro dni cze.

Od po wia da j¹c na kwe stie po ru szo ne w oœ wiad cze niu na le ¿y przede wszy s t kim wy -
jaœ niæ, ¿e Mi n i s ter Go spo dar ki nie jest or ga nem w³a œci wym do usta la nia rze czy wi ste go
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od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych na zdro wie lu dzi i œro do wis ka przy ro dni cze go, co 
jest spra w¹ klu czo w¹ przy usta la niu za sad lo ka li zo wa nia elek tro wni wia tro wych, czy
te¿ okreœ le nia mi ni mal nej od le g ³o œci elek tro wni wia tro wych od za bu do wañ.

Na le ¿y wy jaœ niæ, ¿e Mi n i s ter Go spo dar ki po przez two rzo ne prze pi sy pra w ne za chê -
ca po ten cjal nych in we sto rów do po de jmo wa nia dzia ³añ w za kre sie roz wo ju wy ko rzy -
sta nia ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych. Pod sta w¹ po wy ¿ szych dzia ³añ jest za pe wnie nie
in we sto rom ko rzy stnych wa run ków pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej w za kre sie
wy twa rza nia „zie lo nej” ener gii.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e kon tro wer sje i zg³o sze nia do cie ra j¹ ce do Mi ni stra Go -
spo dar ki w spra wie od dzia ³y wa nia tur bin wia tro wych na zdro wie lu dzi i œro do wis ko
przy ro dni cze spo wo do wa ³y, i¿ w dniu 24 kwiet nia br. zo sta ³y skie ro wa ne do Mi ni stra
Œro do wis ka oraz Mi ni stra Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej ofi cjal ne
wy st¹ pie nia z py ta nia mi do ty cz¹ cy mi m.in. po ja wia j¹ cych siê po stu la tów o usta no wie -
nie mi ni mal nych od le g ³o œci elek tro wni wia tro wych od za bu do wañ mie sz kal nych i go -
spo dar czych, jak ró w nie¿ przed sta wie nia szcze gó ³o wych ra por tów na u ko wych
wy jaœ nia j¹ cych wszel kie w¹t pli wo œci w za kre sie od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych
na zdro wie lu dzi i œro do wis ko przy ro dni cze.

Ana li za prze s³a nych sta no wisk ww. re sor tów umo¿ li wi Mi ni stro wi Go spo dar ki za jê -
cie w naj bli¿ szym cza sie osta te cz ne go sta no wis ka. Pod jê ta de cyz ja kie run ko wa bê dzie
od no siæ siê do kwe stii uru cho mie nia ini cja ty wy le gis la cyj nej, czy te¿ pod jê cia ewen -
tual nych dzia ³añ ko or dy na cyj nych w za kre sie wpro wa dze nia prze pi sów okreœ la j¹ cych
mi ni mal n¹ od le g ³oœæ farm wia tro wych od za bu do wañ mie sz kal nych.

Ko lej n¹ spra w¹ jest prze s¹ dze nie po trze by usta no wie nia do dat ko wych ob sza rów
ogra ni czo ne go u¿y t ko wa nia dla in sta la cji wy twa rza j¹ cych ener giê elek try cz n¹ ze Ÿró -
de³ wia tro wych, a tak ¿e ze branie i usy ste ma ty zo wa nie naj now szej wie dzy wy ni ka j¹ cej
z prze pro wa dzo nych ana liz na u ko wych po œwiê co nych skut kom od dzia ³y wa nia farm
wia tro wych na zdro wie lu dzi, or ga niz mów ¿y wych i œro do wis ka przy ro dni cze go.

Ana li za wy jaœ nieñ przed sta wio nych przez Mi ni stra Œro do wis ka wska zu je, ¿e ma
on œwia do moœæ ska li ob ser wo wa nych sprze ci wów spo ³e cz nych zwi¹ za nych z re a li za -
cj¹ ko lej nych in we sty cji w elek tro wnie wia tro we. Mi n i s ter Œro do wis ka przy zna³, ¿e
do cie ra ³y do nie go in for ma cje o pro ble mach œro do wis ko wych wy stê pu j¹ cych pod czas 
pro ce su przy go to wa nia tych in we sty cji. Ró wno leg le w spo sób ci¹g ³y wp³y wa ³y tak ¿e
li cz ne pro te sty, skar gi i pis ma ¿¹ da j¹ ce za ka zu bu do wy farm wia tro wym na prze wa -
¿a j¹ cym ob sza rze kra ju, ze wzglê du na in te re sy lo kal nych spo ³e cz no œci lub wy j¹t ko -
we wa lo ry œro do wis ka przy ro dni cze go. Mi n i s ter Œro do wis ka pod kreœ li³, jak nie zwyk le 
trud ne jest za da nie umo¿ li wie nia roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej, przy uw zglê dnie niu
i za pe wnie niu od po wie dniej ochro ny mie sz kañ com s¹ sia du j¹ cym z te re na mi prze -
zna czo ny mi pod bu do wê elek tro wni wia tro wych oraz za po bie ga niu de gra da cji ob sza -
rów cen nych przy ro dni czo, jak osto je wcho dz¹ ce np. w sk³ad Eu ro pej skiej Sie ci
Eko lo gi cz nej Na tu ra 2000.

W oce nie re sor tu œro do wis ka, od po wie dzi¹ na po wy ¿ sz¹ sy tua cjê jest przy go to wa -
nie i wy da nie przez Ge ne ral n¹ Dy rek cjê Ochro ny Œro do wis ka pub li ka cji pod na zw¹
„Wy ty cz ne w za kre sie pro gno zo wa nia od dzia ³y wañ na œro do wis ko farm wia tro wych”.
Za wie ra ona m.in. da ne o ba da niach do ty cz¹ cych wp³y wu elek tro wni wia tro wych na
zdro wie lu dzi oraz na œro do wis ko. Przed sta wia od dzia ³y wa nie ener ge ty ki wia tro wej na
œro do wis ko aku sty cz ne. Mó wi o wp³y wie in fra dŸwiê ków, po la elek tro mag ne ty cz ne go
itp. Za da niem wy ty cz nych jest tak ¿e po pra wie nie ja ko œci do ku men ta cji œro do wis ko wej 
oraz wska za nie jak na le ¿y pro wa dziæ pro ce du rê oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko
przy przed siêw ziê ciach z za kre su ener ge ty ki wia tro wej, na co trze ba zwró ciæ szcze gól n¹ 
uwa gê i jak mo¿ na ba daæ wp³yw elek tro wni wia tro wych na po szcze gól ne kom po nen ty
œro do wis ka oraz na oso by za mie sz ku j¹ ce w s¹ sie dz twie.

Zgo d nie z za po wie dzi¹ Mi ni stra Œro do wis ka wspo mnia na pub li ka cja zo sta nie nie -
ba wem uzu pe³ nio na o wy ty cz ne do ty cz¹ ce od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych na
pta ki i nie to pe rze, gdy¿ s¹ one naj bar dziej za gro ¿o ne dzia ³a niem farm wia tro wych. Pta -
ki i nie to pe rze mo g¹ ule gaæ ko liz jom z si ³o wnia mi wia tro wy mi na sku tek spe cy fi cz nej
bio lo gii i eko lo gii ww. grup or ga niz mów np. ze wzglê du na wiel koœæ roz mia rów cia ³a,
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ma ³o zwro t ny lot, spe cy fi kê po la i k¹ tów wi dze nia, wy ko rzy sty wa nie wy so kich bu dow li
(np. wie¿ wia tra ka) ja ko miejsc go dów itp. Szcze gól nie za gro ¿o ne s¹ nie to pe rze, któ re
mo g¹ czê sto gi n¹æ w s¹ sie dz twie elek tro wni wia tro wych wsku tek szo ku ciœ nie nio we go
(ba ro trau my), po le ga j¹ ce go na pê ka niu pê che rzy ków p³uc nych do sta j¹c siê w ob szar
ob ni ¿o ne go ciœ nie nia pod czas prze lo tu za ob ra ca j¹ c¹ siê ³o pa t¹ wir ni ka. Far my wia tro -
we mo g¹ po wo do waæ je dno czeœ nie za jê cie sied lisk by to wa nia po szcze gól nych przed -
sta wi cie li fau ny, jak ró w nie¿ opu sz cze nie te re nów znaj du j¹ cych siê w po bli ¿u
czyn nych tur bin wia tro wych. Wia tra ki mo g¹ ró w nie¿ sta no wiæ prze szko dê na tra sie
prze lo tów pta ków i nie to pe rzy, za ró wno w aspek cie lo kal nym (miê dzy miej sca mi gniaz -
do wa nia i ¿e ro wis ka mi), jak ró w nie¿ pod czas se zo no wych mi gra cji je sien nych i wio sen -
nych, gdy po szcze gól ne ga tun ki prze mie sz cza j¹ siê po miê dzy ob sza ra mi zi mo wa nia
i te re nem, na któ rym od by wa j¹ roz ród. Wszy s t ko to we d³ug za po wie dzi re sor tu œro do -
wis ka zo sta nie ujê te w pro jek to wa nych wy ty cz nych, któ re wska ¿¹ za le ca ne me to dy,
ter mi ny, ob sza ry i te chni ki wy ko na nia ba dañ awi fau ny i chi ro pte ro fau ny oraz ana li zy
ja kie na le ¿y wy ko naæ, aby móc obiek ty wnie i szcze gó ³o wo okreœ liæ od dzia ³y wa nie pla -
no wa nych farm wia tro wych na pta ki i nie to pe rze.

Roz wa ¿a j¹c kwe stiê mi ni mal nej od le g ³o œci elek tro wni wia tro wych od za bu do wañ
mie sz kal nych Mi n i s ter Œro do wis ka stwier dzi³, i¿ nie jest mo¿ li we po da nie ta kiej war to -
œci, na wet w przy pad ku dys po no wa nia in for ma cj¹ o wy so ko œci tur bi ny wy no sz¹ cej
150 m. Uwa run ko wa ne jest to fak tem, i¿ okreœ le nie od le g ³o œci od obie k tów mie sz kal -
nych, w ja kiej mo¿ na umiej sca wiaæ far my wia tro we bez ge ne ro wa nia ne ga ty wnych od -
dzia ³y wañ na lu dzi, za le ¿y przede wszy s t kim od in dy wi dual nych pa ra me trów
te chni cz nych pla no wa nych tur bin wia tro wych. Wiel koœæ i na tê ¿e nie wp³y wu elek tro w-
ni wia tro wych opar te jest na wie lu czyn ni kach. Roz pa tru j¹c przy k³a do wo kwe stie po -
zio mu ha ³a su emi to wa ne go przez si ³o wnie wia tro we, pod uwa gê na le ¿y wzi¹æ nie tyl ko
pa ra me try te chni cz ne sa mej tur bi ny (jak cho cia¿ by jej wy so koœæ), ale tak ¿e uk szta³ to -
wa nie te re nu, prêd koœæ i kie ru nek wia tru, czy roz cho dze nie siê fal dŸwiê ko wych w po -
wie trzu. Je dno czeœ nie is tot na jest kwe stia sa me go mo de lu elek tro wni, za sto so wa ne go
ge ne ra to ra o okreœ lo nej mo cy oraz in nych szcze gó ³o wych te chni cz nych uwa run ko wañ
za sto so wa nych przy ka ¿ dym pro jek cie. Wsku tek bar dzo du ¿ej ilo œci zmien nych, któ re
sta no wi¹ o osta te cz nym kszta³ cie, na tê ¿e niu i wiel ko œ ci roz cho dz¹ ce go siê ha ³a su, oraz 
in nych ge ne ro wa nych przez te go ty pu przed siêw ziê cia od dzia ³y wañ, nie jest mo¿ li we
po da nie bez wzglê dnej od le g ³o œci od za bu do wañ mie sz kal nych w ja kiej po win ny byæ lo -
ka li zo wa ne tur bi ny wia tro we, aby nie po wo do waæ ne ga ty wne go wp³y wu na lu dzi. W za -
le¿ no œci od sy tua cji mo g¹ byæ to bo wiem bar dzo ró¿ ni¹ ce siê od sie bie war to œci, na wet
bio r¹c pod uwa gê sta ³¹ wy so koœæ tur bi ny wia tro wej ró w n¹ 150 m.

Je dno czeœ nie Mi n i s ter Œro do wis ka wy jaœ ni³, i¿ ba da nie od dzia ³y wa nia elek tro wni
wia tro wych od by wa siê pod czas pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Zgo d -
nie z §2 ust. 1 pkt 5 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 9 li s to pa da 2010 r. w spra -
wie przed siêw ziêæ mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wis ko (Dz. U. 2010
Nr 213, poz. 1397), zwa ne go da lej Roz po rz¹ dze niem, in sta la cje pla no wa ne na l¹ dzie
wy ko rzy stu j¹ ce si ³ê wia tru do pro duk cji ener gii, o mo cy no mi nal nej elek tro wni nie
mniej szej ni¿ 100 MW, lub in sta la cje pla no wa ne w ob sza rach mor skich Rze czy po spo li -
tej Pol skiej wy ko rzy stu j¹ ce si ³ê wia tru do pro duk cji ener gii, wy ma ga j¹ za wsze prze pro -
wa dze nia oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Na to miast zgo d nie z §3 ust. 1 pkt 6
Roz po rz¹ dze nia w przy pad ku in sta la cji wy ko rzy stu j¹ cych si ³ê wia tru do pro duk cji
ener gii, o ca³ ko wi tej wy so ko œci nie ni¿ szej ni¿ 30 m, któ rych moc jest mniej sza ni¿
100 MW, oraz wszy s t kich zlo ka li zo wa nych na ob sza rach ob jê tych nie któ ry mi for ma mi
ochro ny przy ro dy (par ki na ro do we, re zer wa ty przy ro dy, par ki kra job ra zo we, ob sza ry
chro nio ne go kra job ra zu, ob sza ry Na tu ra 2000, u¿yt ki eko lo gi cz ne i ze spo ³y
przyrodniczo-krajobrazowe) na mo cy usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie
przy ro dy (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.), ta ki obo wi¹ zek prze pro wa dze nia oce -
ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko mo ¿e zo staæ na ³o ¿o ny. W myœl art. 71 ust. 2 usta wy
z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie,
udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do -
wis ko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwa nej da lej usta w¹ OOŒ, przed re a li za -
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cj¹ przed siêw ziêæ wy mie nio nych w Roz po rz¹ dze niu ko nie cz ne jest uzy s ka nie de cyz ji
o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach, a w okreœ lo nych przy pad kach ró w nie¿ prze pro -
wa dze nie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko.

Oce na od dzia ³y wa nia na œro do wis ko wi¹ ¿e siê z prze pro wa dze niem po stê po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, któ re w szcze gól no œci obe jmu je: we ry fi ka cjê ra por tu o od dzia ³y wa -
niu pla no wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis ko, uzy s ka nie wy ma ga nych usta w¹ OOŒ 
opi nii i uz go dnieñ oraz za pe wnie nie mo¿ li wo œci udzia ³u spo ³e czeñ stwa w po stê po wa -
niu. W ra mach ww. oce ny, w myœl art. 62 ust. 1 usta wy OOŒ, okreœ la siê, ana li zu je
oraz oce nia bez po œre dni i po œre dni wp³yw na œro do wis ko oraz zdro wie i wa run ki ¿y cia
lu dzi, do b ra ma te rial ne, za byt ki, wza jem ne od dzia ³y wa nie miê dzy ww. ele men ta mi,
mo¿ li woœæ oraz spo so by za po bie ga nia i zmniej sza nia ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia
przed siêw ziê cia na œro do wis ko, a tak ¿e wy ma ga ny za kres mo ni to ro wa nia.

Klu czo wym ma te ria ³em do wo do wym w prze pro wa dza nej oce nie jest przy go to wy wa -
ny przez in we sto ra ra port o od dzia ³y wa niu pla no wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis -
ko. W do ku men cie tym po win ny zna leŸæ siê in for ma cje do ty cz¹ ce za gro ¿eñ dla
œro do wis ka oraz lu dzi, ja kie wi¹ zaæ siê bê d¹ z re a li za cj¹, eks ploa ta cj¹/u¿y t ko wa niem
i lik wi da cj¹ in we sty cji. W przy pad ku przed siêw ziêæ po le ga j¹ cych na bu do wie farm wia -
tro wych is tot ne bê dzie zba da nie wp³y wu elek tro wni wia tro wej (ko li zyj noœæ, p³o sze nie
itp.) na ga tun ki lê go we i prze lot ne pta ków oraz ga tun ki nie to pe rzy wy mie nio ne w roz -
po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie ochro ny
ga tun ko wej zwie rz¹t (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), a tak ¿e w za ³¹ cz ni kach dy rek ty -
wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/147/WE z dnia 30 li s to pa da 2009 r.
w spra wie ochro ny dzi kich pta ków oraz dy rek ty wy Ra dy 92/43 EWG z dnia 21 ma ja
1992 r. w spra wie ochro ny sied lisk przy ro dni czych oraz dzi kiej fau ny i flo ry. Wa¿ nym
ele men tem ra por tu s¹ ró w nie¿ pro gno zy pro pa ga cyj ne ha ³a su oraz po la elek tro mag ne -
ty cz ne go ge ne ro wa ne go przez elek tro wniê wia tro w¹. Po sia da j¹c po wy ¿ sze in for ma cje,
or gan wy da j¹ cy de cyz jê o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach po wi nien za wrzeæ w niej
m.in. ta kie wa run ki re a li za cji przed siêw ziê cia, aby zo sta ³y spe³ nio ne nor my prze wi -
dzia ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 14 czer wca 2007 r. w spra wie do -
pu sz czal nych po zio mów ha ³a su w œro do wis ku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826) oraz
w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2003 r. w spra wie do pu -
sz czal nych po zio mów pól elek tro mag ne ty cz nych w œro do wis ku oraz spo so bów spraw -
dza nia do trzy ma nia tych po zio mów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883).

Ko lej nym ele men tem oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, któ ry po le ga na kon tro li
me ry to ry cz nej za war to œci do ku men ta cji i s³u ¿y we ry fi ka cji za pro po no wa nych przez in -
we sto ra wa run ków re a li za cji przed siêw ziê cia, jest uz go dnie nie z re gio nal nym dy rek to -
rem ochro ny œro do wis ka oraz za siêg niê cie opi nii or ga nu in spek cji sa ni tar nej. Pier wszy 
z or ga nów uz ga dnia œro do wis ko we uwa run ko wa nia pla no wa nej in we sty cji, uw zglê d-
nia j¹c aspek ty przy ro dni cze. Ana li zu je m.in. wp³yw pro jek to wa nych tur bin wia tro -
wych na te re ny ob jê te po wie rzchnio wy mi for ma mi ochro ny przy ro dy np. par ki kra job -
ra zo we, re zer wa ty przy ro dy, ob sza ry chro nio ne go kra job ra zu i przede wszy s t kim na
ob sza ry Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gi cz nej Na tu ra 2000. Przy czym na le ¿y za zna czyæ, ¿e
wy st¹ pie nie i brak mo¿ li wo œci wy e li mi no wa nia zna cz¹ ce go ne ga ty wne go od dzia ³y wa -
nia na przed mio ty i ce le ochro ny ob sza rów Na tu ra 2000 lub na in te gral noœæ i spój noœæ
ca ³ej sie ci po wo du je od mo wê zgo dy na re a li za cjê przed siêw ziê cia. Na to miast in spek tor
sa ni tar ny wy da je opi niê okreœ la j¹ c¹ wy ma ga nia hi gie ni cz ne i zdro wot ne, ja kie po win -
ny zo staæ za pe wnio ne przy re a li za cji przed siêw ziê cia.

Wy da nie de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach w przy pad ku, gdy prze pro -
wa dza na jest oce na od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, bê dzie tak ¿e zwi¹ za ne z za pe wnie -
niem mo¿ li wo œci udzia ³u spo ³e czeñ stwa. Or gan w³a œci wy do wy da nia ww. de cyz ji
zo bo wi¹ za ny jest do po da nia do pub li cz nej wia do mo œci in for ma cji o mo¿ li wo œciach,
spo so bie i miej scu sk³a da nia uwa gi wnios ków do ra por tu o od dzia ³y wa niu na œro do -
wis ko, wska zu j¹c 21-dniowy ter min ich sk³a da nia. Zgo d nie bo wiem z art. 29 oraz
art. 80 usta wy OOŒ ka ¿ dy ma pra wo do sk³a da nia uwag i wnios ków w ra mach udzia ³u
spo ³e czeñ stwa w po stê po wa niu, a or gan ad mi ni stra cji w³a œci wy do wy da nia de cyz ji
o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach jest zo bo wi¹ za ny je roz pa trzyæ przed wy da niem
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de cyz ji. W zwi¹z ku z tym, w ra mach prze pro wa dza nych kon sul ta cji ze spo ³e czeñ -
stwem, wszys cy chêt ni mo g¹ za poz naæ siê z ze bran¹ w spra wie ca ³o œci¹ do ku men ta cji
i prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi, ob li cze nia mi oraz wy p³y wa j¹ cy mi z nich wnios ka mi
od noœ nie do od dzia ³y wañ ge ne ro wa nych przez pro jek to wa ne tur bi ny wia tro we. Je dno -
czeœ nie mo¿ li we jest wów czas wnie sie nie wszel kich uwag w zwi¹z ku z pro jek to wa nym
przed siêw ziê ciem. Or gan ad mi ni stra cji wy da j¹ cy ww. de cyz jê zo bo wi¹ za-  ny jest do
roz pa trze nia oraz usto sun ko wa nia siê do ka ¿ dej z tak z³o ¿o nych uwag w swoim roz -
strzyg niê ciu.

Po wy ¿ sze uwa run ko wa nia po wo du j¹, ¿e po ten cjal ne od dzia ³y wa nia far my wia tro wej
bê d¹ ana li zo wa ne i roz pa try wa ne na pod sta wie wy ni ków sto so wnych ba dañ i ob li czeñ.
S³u ¿y te mu pro ce du ra oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, któ ra za pe wnia do k³a dn¹
iden ty fi ka cjê wszy s t kich mo¿ li wych uwa run ko wañ zwi¹ za nych z wp³y wem pla no wa nej 
in we sty cji na lu dzi i œro do wis ko. Za bez pie cze nie przed ewen tual nym ne ga ty wnym od -
dzia ³y wa niem tur bin wia tro wych od by wa siê po przez spe³ nie nie przez in we sto ra wszel -
kich wy mo gów wska za nych w sze re gu ustaw i ak tów wy ko naw czych do ty cz¹ cych te go
ro dza ju dzia ³al no œci, przy je dno czes nym wy ko rzy sta niu naj lep szych do stêp nych roz -
wi¹ zañ te chni cz nych i te chno lo gi cz nych. Sto pieñ uci¹¿ li wo œci oraz po ziom i ro dza je za -
gro ¿eñ wy ni ka j¹ ce z re a li za cji farm wia tro wych po win ny zo staæ zi den ty fi ko wa ne
i zwe ry fi ko wa ne pod czas opi sy wa nej pro ce du ry. Wy da na po jej prze pro wa dze niu de -
cyz ja o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach na k³a da na in we sto ra sze reg obo wi¹z ków
gwa ran tu j¹ cych spe³ nie nie stan dar dów ja ko œci œro do wis ka oraz za po bie ga j¹ cych wy -
st¹ pie niu zna cz¹ ce go ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia dla ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz œro do -
wis ka (w tym za mie sz ku j¹ cych go ga tun ków) i ob sza rów ob jê tych ochro n¹. Na to miast
w przy pad ku bra ku mo¿ li wo œci wy e li mi no wa nia ww. od dzia ³y wa nia na stê pu je od mo wa 
zgo dy na re a li za cjê przed siêw ziê cia.

Od po wia da j¹c na py ta nie do ty cz¹ ce mo¿ li wo œci zmia ny art. 135 usta wy z dnia
27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wis ka (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.),
po przez ut wo rze nie ob sza ru ogra ni czo ne go u¿y t ko wa nia dla in sta la cji wy ko rzy stu -
j¹ cych do wy twa rza nia ener gii wia tru, Mi n i s ter Œro do wis ka po in for mo wa³, ¿e Ge ne ral -
na Dy rek cja Ochro ny Œro do wis ka nie pro wa dzi prac w tym za kre sie. Je dno czeœ nie
na wi¹ zu j¹c do py ta nia w spra wie wy da nia roz po rz¹ dze nia okreœ la j¹ ce go od le g ³oœæ re -
sort œro do wis ka prag nie wska zaæ przy to czo ne wy ¿ ej ar gu men ty, do ty cz¹ ce przed mio -
to wej pro ble ma ty ki. Za war cie w ak cie pra w nym od le g ³o œci w ja kiej obo wi¹ zy wa³ by
za kaz lo ka li za cji wszy s t kich farm wia tro wych nie jest mo¿ li we. Ge ne ro wa ne od dzia ³y -
wa nia bê d¹ bo wiem mia ³y in ny za siêg w przy pad ku po je dyn czych tur bin wia tro wych
o nie wiel kiej mo cy i wy so ko œci, ni¿ du ¿ych ze spo ³ów elek tro wni wia tro wych sk³a da -
j¹ cych siê z wie lu si ³o wni wia tro wych. Is tot ny wp³yw przy okreœ la niu wiel ko œ ci wp³y wu
farm wia tro wych na oko li cz ne te re ny bê d¹ mieæ m.in. wa run ki na tu ral ne. Ze wzglê du
na wszy s t kie przy to czo ne po wy ¿ ej z³o ¿o ne uwa run ko wa nia w oce nie re sor tu œro do wis -
ka nie ma mo¿ li wo œci wy pra co wa nia ta kie go za pi su w pra wo daw stwie, któ ry okreœ -
la³ by bez wzglê dn¹ od le g ³oœæ pla no wa nej elek tro wni wia tro wej od te re nów
za mie sz ka ³ych, uni wer sal n¹ dla wszy s t kich farm wia tro wych, nie za le¿ nie od ich pa ra -
me trów te chni cz nych i wa run ków przyrodniczo-terenowych w ró¿ nych re gio nach kra -
ju. Za war cie w ak tach pra w nych ja kich kol wiek, cho cia¿ by przy bli ¿o nych war to œci
pa ra me tru od da le nia od miej sca prze zna czo ne go do po by tu lu dzi, ze wzglê du na brak
wie lu klu czo wych i in dy wi dual nych da nych te chni cz nych oraz œro do wis ko wych, obar -
czo ne by ³o by bar dzo du ¿¹ nie pe w no œci¹ i nie wy klu czy ³o by mo¿ li wo œci ne ga ty wne go
od dzia ³y wa nia elek tro wni wia tro wych.

Je dno czeœ nie Mi n i s ter Œro do wis ka stwier dzi³, ¿e nie dys po nu je i nie gro ma dzi in -
for ma cji na te mat re gu la cji w spra wie lo ka li za cji i fun kcjo no wa nia elek tro wni wia tro -
wych w Eu ro pie i na œwie cie.

W od nie sie niu do py ta nia o dys po no wa nie eks per ty za mi na te mat skut ków przed -
siêw ziê cia w po sta ci farm wia tro wych dla zdro wia lu dzi i œro do wis ka przy ro dni cze go,
Mi n i s ter Œro do wis ka po in for mo wa³, i¿ is t nie je mo¿ li woœæ na ³o ¿e nia na in we sto ra obo -
wi¹z ku wy ko na nia ana li zy po rea li za cyj nej, okreœ la j¹c jej za kres i ter min przed sta wie -
nia. W ana li zie po rea li za cyj nej, o któ rej mo wa w art. 83 ust. 1 usta wy o udo stêp nia niu
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in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka
oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, do ko nu je siê po ró w na nia usta leñ za war -
tych w ra por cie o od dzia ³y wa niu przed siêw ziê cia na œro do wis ko i w de cyz ji o œro do wis -
ko wych uwa run ko wa niach, w szcze gól no œci usta leñ do ty cz¹ cych prze wi dy wa ne go
cha rak te ru i za kre su od dzia ³y wa nia przed siêw ziê cia na œro do wis ko oraz pla no wa nych
dzia ³añ za po bie gaw czych, z rze czy wi stym od dzia ³y wa niem przed siêw ziê cia na œro do -
wis ko i dzia ³a nia mi pod jê ty mi dla je go ogra ni cze nia. Mo¿ li we jest ró w nie¿ na ³o ¿e nie na
in we sto ra obo wi¹z ku za po bie ga nia, ogra ni cza nia oraz mo ni to ro wa nia od dzia ³y wa nia
przed siêw ziê cia na œro do wis ko. Je dno czeœ nie in for mu je, i¿ obo wi¹ zek wy ko na nia po -
wy ¿ szych dzia ³añ, jak ró w nie¿ ana li zy po rea li za cyj nej jest okreœ la ny w de cyz ji o œro do -
wis ko wych uwa run ko wa niach, co po wo du je, i¿ wy ni ki ww. ana li zy s¹ w po sia da niu
or ga nów wy da j¹ cych po wy ¿ sze de cyz je dla farm wia tro wych.

Mi n i s ter Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej (MTBiGM) po twier dzi³
w prze ka za nym sta no wis ku, i¿ obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy z za kre su pla no wa nia prze -
strzen ne go, tj. usta wa z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) wraz z ak ta mi wy ko naw czy mi, nie
okreœ la j¹ wy ma ga nej sta ³ej od le g ³o œci elek tro wni wia tro wej od za bu do wy mie sz ka nio -
wej. Nor my te go ty pu mo g¹ byæ wpro wa dza ne w ak tach pra wa miej sco we go – uchwa -
³ach w przed mio cie miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, w ra mach 
w³a dz twa pla ni sty cz ne go, któ rym dys po nu j¹ gmi ny. Elek tro wnia wia tro wa w obe c nym
sta nie pra w nym nie sta no wi in we sty cji ce lu pub li cz ne go, w zwi¹z ku z tym jej lo ka li za -
cja na te re nach nieob jê tych miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
wy ma ga uzy s ka nia de cyz ji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu.

W oce nie Mi ni stra Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej, da lej MTBiGM 
za ró wno uchwa le nie stu dium uwa run ko wañ i kie run ków roz wo ju za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go gmi ny jak i miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
wy ma ga, zgo d nie z prze pi sem art. 46 usta wy z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp -
nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro -
do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), prze pro wa dze nia stra te gi cz nej oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko,
do ty cz¹ cej pro jek tów tych do ku men tów. W ra mach tej pro ce du ry spo rz¹ dza na jest
pro gno za od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (ure gu lo wa na w prze pi sie art. 51 ww. usta wy),
obe jmu j¹ ca miê dzy in ny mi ana li zê i oce nê do ty cz¹ c¹:

a) is t nie j¹ ce go sta nu œro do wis ka oraz po ten cjal nych zmian te go sta nu w przy pad ku
bra ku re a li za cji pro jek to wa ne go do ku men tu,

b) sta nu œro do wis ka na ob sza rach ob jê tych prze wi dy wa nym zna cz¹ cym od dzia ³y --
wa niem,

c) prze wi dy wa nych zna cz¹ cych od dzia ³y wañ, w tym od dzia ³y wañ bez po œre dnich,
po œre dnich, wtór nych, sku mu lo wa nych, krót ko ter mi no wych, œre dnio ter mi no --
wych i d³u go ter mi no wych, sta ³ych i chwi lo wych oraz po zy ty wnych i ne ga ty wnych, 
na ce le i przed miot ochro ny ob sza ru Na tu ra 2000 oraz in te gral no œci te go ob sza ru, 
a tak ¿e na œro do wis ko, a w szcze gól no œci na: ró¿ no ro dnoœæ bio lo gi cz n¹, lu dzi,
zwie rzê ta, roœ li ny, wo dê, po wie trze, po wie rzchniê zie mi, kra job raz, kli mat, za so by 
na tu ral ne.

MTBiGM stwier dzi³ po nad to, i¿ w pra wo daw stwie kra jów eu ro pej skich is t nie j¹ ró¿ -
ne spo so by okreœ le nia wy ma ga nej od le g ³o œci farm wia tro wych od za bu do wy mie sz ka -
nio wej. W czê œci pañstw przy bie ra j¹ one for mê szty wno okreœ lo nych od le g ³o œci,
w in nych za le ca siê uza le¿ nie nie dy stan su od sze re gu czyn ni ków œro do wis ko wych oraz 
zwi¹ za nych z pa ra me tra mi te chni cz ny mi elek tro wni wia tro wej (w elek cie w ka ¿ dym
przy pad ku do zwo lo na od le g ³oœæ bê dzie in na). Przy k³a do we od le g ³o œci kszta³ tu j¹ siê na -
stê pu j¹ co:

a) An glia – 350 m (su ge ro wa ne w wy ty cz nych – gui d an ce);
b) Szko cja – 2 km (jw.);
c) Wa lia – 500 m (jw.);
d) Bel gia – brak wska za nia na po zio mie kra jo wym, we Flan drii obo wi¹ zu je od le g ³oœæ

250 m;
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e) Da nia – czte ro kro t noœæ wy so ko œci ma sztu;
f) Fran cja – brak usta lo nej od le g ³o œci;
g) Ho lan dia – brak usta lo nej od le g ³o œci.
W sta no wis ku MTBiGM wy jaœ nio no, ¿e re sort ten nie dys po nu je szcze gó ³o wy mi

op ra co wa nia mi na u ko wy mi w za kre sie skut ków in we sty cji do ty cz¹ cych farm wia tro -
wych dla zdro wia lu dzi i œro do wis ka przy ro dni cze go.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze in for ma cje wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e sta no wi¹ one wy -
czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ na kwe stie za war te w przed mio to wym oœ wiad cze niu.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Mie czy s³aw Ka sprzak
Pe³ no moc nik Rz¹ du
do spraw De re gu la cji Go spo dar czych
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Pa j¹ ka

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z dniem 1 sty cz nia 2007 r. we sz³a w ¿y cie usta wa z dnia 16 li s to pa da

2006 r. o op ³a cie skar bo wej (DzU nr 225, poz. 1635). Usta wa ta, zgo d nie
z art. 14 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (DzU nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.) stwier -
dza, ¿e do cho dy p³y n¹ ce z op ³a ty skar bo wej prze ka zy wa ne s¹ na ra chu nek
bu d¿e tu gmi ny, na ob sza rze któ rej ma sie dzi bê pod miot do ko nu j¹ cy czyn no -
œci urzê do wej al bo wy da j¹ cy za œwiad cze nie lub ze zwo le nie.

Ten za pis po wo du je, ¿e nie któ re na le¿ no œci po bra ne w sie dzi bie pod -
mio tu, któ ry do ko na³ czyn no œci urzê do wej, sta j¹ siê do cho da mi gmi ny, na
ob sza rze któ rej ma sie dzi bê ten pod miot, a nie do cho da mi tej gmi ny, z któ -
rej po cho dzi p³at nik. Do œwiad czy ³em te go, kie dy wy st¹ pi ³em do Urzê du
Skar bo we go w Su chej Bes ki dz kiej o wy da nie za œwiad cze nia o na da niu
nu me ru iden ty fi ka cji po dat ko wej, gdy or ga ni zo wa ³em biu ro se na tor skie.
Za tê czyn noœæ urz¹d skar bo wy po bra³ op ³a tê 21 z³. Ta op ³a ta au to ma ty cz -
nie sta ³a siê do cho dem gmi ny, w któ rej sie dzi bê ma wy ¿ ej wy mie nio ny
urz¹d skar bo wy, a nie gmi na, któ rej je s tem mie sz kañ cem, w któ rej mam
dom i je s tem za mel do wa ny. Pod miot po bie ra j¹ cy op ³a tê skar bo w¹ jest in -
sty tu cj¹ pañ stwo w¹ i wszel kie ko sz ty je go dzia ³al no œci po no si bu d¿et pañ -
stwa, a nie gmi ny. Dla te go te¿ uwa ¿am, ¿e o wie le bar dziej spra wied li we
by ³o by prze ka za nie tej na le¿ no œci gmi nie Za wo ja, to zna czy gmi nie mo je go
za mie sz ka nia.

Mam w zwi¹z ku z tym za py ta nie, czy w Mi ni ster stwie Fi nan sów jest roz -
wa ¿a ne ta kie roz wi¹ za nie, by wszy s t kie op ³a ty skar bo we sta no wi¹ ce do cho -
dy je dno stek sa mo rz¹ du w spo sób je dno zna cz ny by ³y do cho da mi tej
je dno stki, z któ rej po cho dzi pod miot p³a c¹ cy ta k¹ op ³a tê, a nie sa mo rz¹ du,
w któ rym jest sie dzi ba pod mio tu do ko nu j¹ ce go po bo ru na le¿ no œci. Czy Pan
Mi n i s ter prze wi du je pod jê cie w naj bli¿ szym cza sie sta rañ w spra wie zno we li -
zo wa nia prze pi sów do ty cz¹ cych op ³a ty skar bo wej?

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Pa j¹k

Od po wiedŸ

War sza wa, 26 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-08-301/12, przy

któ rym zo sta³ prze s³a ny tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na An drze ja Pa j¹ ka –
Se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 
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2012 r., w spra wie zmia ny za sad dys try bu cji wp³y wów z ty tu ³u op ³a ty skar bo wej,
up rzej mie in for mu jê.

Kwe stia do ty cz¹ ca zmia ny za sad dys try bu cji wp³y wów z ty tu ³u op ³a ty skar bo wej
by ³a wie lo kro t nie ana li zo wa na pod czas prac nad no we li za cj¹ usta wy o op ³a cie skar bo -
wej oraz usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), zwa nej da lej
„usta w¹ o do cho dach j.s.t.”, okreœ la j¹ cy mi za sa dy dys try bu cji wp³y wów z op ³a ty skar -
bo wej, wp³y wy z tej op ³a ty, co do za sa dy, s¹ wp³a ca ne na ra chu nek bu d¿e tu gmi ny, na
ob sza rze któ rej jest po ³o ¿o ny w³a œci wy or gan po dat ko wy.

Zmia na prze pi sów re gu lu j¹ cych po dzia³ wp³y wów z op ³a ty skar bo wej w spo sób za -
pro po no wa ny w oœ wiad cze niu, po le ga j¹ ca na okreœ le niu be ne fi cjen ta tych wp³y wów
przy uw zglê dnie niu miej sca za mie sz ka nia lub sie dzi by po dat ni ka spo wo du je, ¿e in na
gmi na bê dzie otrzy my wa ³a wp³y wy z op ³a ty skar bo wej, a or gan in nej gmi ny (wójt, bur -
mistrz lub pre zy dent mia sta) bê dzie zo bo wi¹ za ny do pro wa dze nia po stê po wañ po dat -
ko wych w spra wach op ³a ty skar bo wej i po no sze nia ko sz tów z tym zwi¹ za nych.

Prag nê je dno czeœ nie wska zaæ, ¿e prze pi sy usta wy z dnia 16 li s to pa da 2006 r. o op ³a-
 cie skar bo wej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póŸn. zm.) prze wi du j¹ mo¿ li woœæ za rz¹ dze -
nia przez ra dê gmi ny po bo ru op ³a ty skar bo wej w dro dze in ka sa, co jest do go dnym dla
po dat ni ków spo so bem za p³a ty op ³a ty skar bo wej. Ra da gmi ny mo ¿e za rz¹ dziæ po bór in -
ka sa wy ³¹ cz nie od tych przed mio tów op ³a ty skar bo wej, z ty tu ³u któ rych wp³y wy s¹
prze ka zy wa ne na ra chu nek gmi ny, któ rej ra da jest or ga nem. Usta no wie nie be ne fi cjen -
ta mi wp³y wów z op ³a ty skar bo wej gmin w³a œci wych ze wzglê du na miej sce za mie sz ka -
nia (sie dzi by) pod mio tu sk³a da j¹ ce go wnio sek o do ko na nie czyn no œci urzê do wej,
wy da nie za œwiad cze nia lub ze zwo le nia, tj. w in ny spo sób ni¿ zgo d nie z sie dzi b¹ pod -
mio tu do ko nu j¹ ce go czyn no œci urzê do wej, al bo wy da j¹ ce go za œwiad cze nie lub ze zwo -
le nie spo wo du je, ¿e fun kcjo nu j¹ ce roz wi¹ za nie, umo¿ li wia j¹ ce po bór op ³a ty skar bo wej
w dro dze in ka sa, bê dzie nie e fek ty wne.

Zmia na za sad dys try bu cji wp³y wów z op ³a ty skar bo wej wy ma ga ³a by nie tyl ko wpro -
wa dze nia zmian w prze pi sach art. 14 usta wy o do cho dach j.s.t., ale tak ¿e wpro wa dze -
nia w sze ro kim za kre sie zmian w usta wie o op ³a cie skar bo wej oraz w jej prze pi sach
wy ko naw czych, w tym w za kre sie w³a œci wo œci or ga nów po dat ko wych oraz try bu zwro -
tu op ³a ty skar bo wej.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go prag nê za u wa ¿yæ, ¿e jak kol wiek obo wi¹ zu j¹ cy spo sób
po dzia ³u wp³y wów mo ¿e wy da waæ siê nie spra wied li wy, to na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e zgo d nie
z art. 20 ust. 3 usta wy o do cho dach j.s.t., wp³y wy z op ³a ty skar bo wej, ja ko je den ze
sk³a dni ków do cho dów po dat ko wych gmi ny, s¹ uw zglê dnia ne przy usta la niu wy so ko -
œci sub wen cji b¹dŸ wp³at i wp³y wa j¹ na ich wiel koœæ. Zgo d nie z usta w¹ od do cho dach
j.s.t. wy so koœæ czê œci wy ró wnaw czej sub wen cji ogól nej dla gmin w za kre sie kwo ty pod -
sta wo wej, a tak ¿e wy so koœæ wp³at do bu d¿e tu pañ stwa, uza le¿ nio ne s¹ od re la cji miê -
dzy wskaŸ ni kiem okreœ la j¹ cym wiel ko œ ci do cho dów po dat ko wych na je d ne go
mie sz kañ ca gmi ny (tzw. „wskaŸ ni kiem Gg”) i ana lo gi cz nym wskaŸ ni kiem do cho dów
po dat ko wych dla wszy s t kich gmin w kra ju (tzw. „wskaŸ ni kiem Gg”). Sto so wnie do art.
20 ust. 2 tej usta wy, kwo tê pod sta wo w¹ otrzy mu je gmi na, w któ rej wskaŸ nik G jest
mniej szy ni¿ 92% wskaŸ ni ka Gg. Im wiê k sza jest ró¿ ni ca miê dzy wskaŸ ni kiem Gg
i wskaŸ ni kiem G dla da nej gmi ny, tym wy ¿ sza jest kwo ta pod sta wo wa. Zgo d nie z art.
29 ust. 1 o do cho dach j.s.t. – gmi ny, w któ rych wskaŸ nik G jest wiê k szy od 150%
wskaŸ ni ka Gg, do ko nu j¹ wp³at do bu d¿e tu pañ stwa, z prze zna cze niem na czêœæ ró -
wno wa ¿¹ c¹ sub wen cji ogól nej dla gmin. Im wy ¿ szy jest wskaŸ nik G od 150% wskaŸ ni -
ka Gg, tym wy ¿ sza jest kwo ta wp³at. Oz na cza to, ¿e okreœ lo ne w usta wie o do cho dach
j.s.t. re gu la cje za pe wnia j¹ wy ró wny wa nie do cho dów po szcze gól nym gmi nom, uw zglê -
dnia j¹c obo wi¹ zu j¹ ce za sa dy dys try bu cji wp³y wów z op ³a ty skar bo wej.

W œwiet le po wy ¿ sze go, nie znaj du je uza sa dnie nia pro po zy cja po le ga j¹ ca na do ko -
na niu zmia ny spo so bu po dzia ³u wp³y wów z ty tu ³u op ³a ty skar bo wej dla gmin przez po -
wi¹ za nie wp³y wów z tej op ³a ty z miej scem za mie sz ka nia po dat ni ka wnios ku j¹ ce go
o do ko na nie czyn no œci urzê do wej al bo wy da nie za œwiad cze nia lub ze zwo le nia.
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Kon klu du j¹c, up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie nie jest pla no wa ne po de jmo wa nie
ini cja ty wy le gis la cyj nej w za kre sie opi sa nym w oœ wiad cze niu do ty cz¹ cym no we li za cji
usta wy o op ³a cie skar bo wej oraz usta wy o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Pa j¹ ka

skie ro wa ne do pre ze sa za rz¹ du spó ³ki Te le wiz ja Pol ska SA Ju liu sza Brau na

Pa nie Pre ze sie!
W zwi¹z ku z opub li ko wa niem w ty go dni ku „Ga ze ta Pol ska” z dnia 7 mar -

ca bie ¿¹ ce go ro ku ar ty ku ³u „Ile ko sztu je nas To masz Lis”, uka zu j¹ ce go go spo -
da ro wa nie œrod ka mi fi nan so wy mi (œrod ka mi pub li cz ny mi) przez TVP SA,
je s tem zmu szo ny wy ra ziæ swo je ob u rze nie. Uwa ¿am tê go spo dar kê za skan -
da li cz n¹, je œ li za czte ry od cin ki pro gra mu z udzia ³em re dak to ra To ma sza Li sa 
te le wiz ja pub li cz na p³a ci pra wie 1,2 mi lio na z³ (blis ko 300 ty siê cy z³ za od ci -
nek). Re dak tor Lis otrzy mu je za czte ry od cin ki (wy p³a ta mie siê cz na) 80 ty siê -
cy z³ ho n o ra r ium, a je go fir ma za ich wy pro du ko wa nie – wy na gro dze nie
wy no sz¹ ce po nad 360 ty siê cy z³ brut to. Do tych ko sz tów na le ¿y do ³o ¿yæ
„obiek ty wne” dzien ni kar stwo, o któ rym „Ga ze ta Pol ska” pi sze we wspo mnia -
nym nu me rze: „Od czte rech lat za ciê¿ kie mi lio ny To masz Lis ser wu je nam
dzien ni kar stwo, któ re do z³u dze nia przy po mi na za mie rzch³e cza sy PRL. Po ni -
¿ej garœæ przy k³a dów”… po tym wstê pie przed sta wio na jest li ta nia przy k³a -
dów te go „obiek ty wne go” dzien ni kar stwa.

Dla te go in for mu jê Pa na Pre ze sa, ¿e po raz osta t ni za p³a ci ³em abo na ment
te le wi zyj ny; to abo na ment za okres od czer wca 2011 r. do sty cz nia 2012 r.
w wy so ko œci 138,55 z³ (s³o wnie: sto trzy dzie œci osiem 55/100 z³). Nie mam
naj mniej sze go za mia ru p³a ciæ da lej ani je d nej z³o tów ki te le wiz ji pub li cz nej za
tak ¿a ³os ne dzien ni kar stwo, nie bê dê wspie ra³ ta kie go mi lio ne ra ko sz tem
swoich dzie ci, je œ li ju¿, to prze ka ¿ê te œrod ki na ja kiœ cel spo ³e cz ny. Ce lo wo
i œwia do mie sto su jê w tym przy pad ku nie pos ³u szeñ stwo oby wa tel skie, czy li
uchy la nie siê od sto so wa nia pra wa i za sa dni czo ak cep to wal ne go po rz¹d ku
pra w ne go, ja ko wy raz pro te stu prze ciw ko w moim prze ko na niu ra ¿¹ ce mu na -
ru sza niu norm spra wied li wo œci, ró wno œci i wol no œci oby wa te li. Na le ¿y to ró w-
 nie¿ roz pa try waæ w kon tek œ cie eli mi na cji te le wiz ji Trwam z tak zwa ne go mul -
ti plek su cy f ro we go.

Ze wzglê du na za is t nia ³e i opi sa ne fak ty, sto su j¹c za sa dê nie pos ³u szeñ -
stwa oby wa tel skie go, za wie szam p³a ce nie abo na men tu te le wi zyj ne go za ko -
lej ne mie si¹ ce i bê dê na ma wia³ swoich wy bor ców w naj wiê k szym okrê gu
se na tor skim w Pol sce, li cz¹ cym po nad szeœ æset piêæ dzie si¹t ty siê cy mie sz -
kañ ców, by po stê po wa li po do b nie.

Z po wa ¿a niem
An drzej Pa j¹k

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od no sz¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra An drze ja Pa j¹ ka pod -

czas po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 29 mar ca br., up rzej mie in -
for mu jê, ¿e ze zdzi wie niem i nie po ko jem przy j¹ ³em sta no wis ko Pa na Se na to ra
w kwe stii nie p³a ce nia abo na men tu.
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Nie zro zu mia ³a dla mnie jest po sta wa Pa na Se na to ra, jak sam pi sze „nie pos ³u szeñ -
stwa oby wa tel skie go”, ale przede wszy s t kim bar dzo dzi wi i za ra zem smu ci de kla ra cja
na ma wia nia wy bor ców do ³a ma nia obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa. Z ty tu ³u nie prze strze ga nia
obo wi¹z ku op ³a ca nia abo na men tu, Te le wiz ja Pol ska SA na prze strze ni lat stra ci ³a mi -
liar dy z³o tych, któ re mog ³y oraz po win ny byæ prze zna czo ne na po lep sze nie ofer ty pro -
gra mo wej. Z po wo du lek ce wa ¿e nia obo wi¹z ku p³a ce nia abo na men tu naj wiê cej tra c¹
Wi dzo wie, czy li tak ¿e i Wy bor cy Pa na Se na to ra. Op ³a ta abo na men to wa po bie ra na jest
za u¿y wa nie od bior ni ków ra dio fo ni cz nych i te le wi zyj nych, a obo wi¹ zek jej ui sz cza nia
spo czy wa na ka ¿ dym pod mio cie, w któ re go po sia da niu ta ki od bior nik siê znaj du je.
Przy pad ki, w któ rych nie ma ta kie go obo wi¹z ku okreœ la wy raŸ nie usta wa z dnia
21 kwiet nia 2005 r. o op ³a tach abo na men to wych. Wy móg ui sz cza nia abo na men tu rtv
nie jest za le¿ ny od oce ny spo so bu re a li za cji mi sji pub li cz nej przez me dia pub li cz ne.
Tym bar dziej dzi wi oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Pa j¹ ka, któ re go trud no po de j-
rze waæ prze cie¿ o nie zna jo moœæ obo wi¹ zu j¹ cych w Pol sce prze pi sów pra wa.

Prag nê je dno czeœ nie za u wa ¿yæ, ¿e Te le wiz ja Pol ska SA jest spó ³k¹ pra wa han dlo we -
go, w któ rej wszy s t kie ak cje przy s³u gu j¹ Skar bo wi Pañ stwa i zob li go wa na jest do za -
cho wa nia ta jem nic pra w n ie chro nio nych, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem za wie ra-
 nych umów. Ta kim przy pad kiem s¹ po sta no wie nia umo wy za war tej z red. To ma szem
Li sem. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym nie mo gê od nieœæ siê do przy wo ³y wa nych przez Pa na
Se na to ra do nie sieñ pra so wych do ty cz¹ cych rze ko me go wy na gro dze nia red. Li sa. Do -
dam tyl ko, ¿e pro gram „To masz Lis na ¿y wo” ge ne ru je przy cho dy z re klam o wie le wy ¿ -
sze ni¿ koszt je go pro duk cji. Dla te go TVP SA nie mu si prze zna czaæ na tê au dy cjê
¿a dnych œrod ków z abo na men tu, a do dat ko wo po zy s ku je fun du sze na pro duk cjê in -
nych pro gra mów re a li zu j¹ cych mi sjê pub li cz n¹.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ju liusz Braun
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Oœ wiad cze nie se na to ra Le sz ka Pie cho ty

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Kry sty ny Szu mi las

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê w¹t pli wo œcia mi do ty cz¹ cy mi in ter pre ta cji 

pra wa, zwi¹ za nej z uru cho mie niem in ter na tu, a tak ¿e je go lik wi da cj¹, zwra -
cam siê do Pa ni Mi n i s ter o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia zmian
w usta wie, któ re wprost re gu lo wa ³y by tê spra wê, lub o za jê cie je dno zna cz ne -
go sta no wis ka w ce lu roz wi¹ za nia przed sta wio nej kwe stii.

We d³ug da nych z Sy s te mu In for ma cji Oœ wia to wej z 30 wrzeœ nia 2011 r.
w wo je wó dz twie œl¹s kim fun kcjo nu je trzy dzie œci szeœæ in ter na tów zor ga ni zo -
wa nych w szko ³ach. M³o dzie¿ ucz¹ ca siê po za miej scem za mie sz ka nia mo ¿e
ko rzy staæ z in ter na tów or ga ni zo wa nych w szko ³ach. Mo¿ li woœæ tê prze wi du -
j¹ ra mo we sta tu ty: szko ³y pod sta wo wej, gim naz jum, szkó³ po nad gim naz jal -
nych (roz po rz¹ dze nie mi ni stra edu ka cji na ro do wej z dnia 21 ma ja 2001 r.
w spra wie ra mo wych sta tu tów pub li cz ne go przed szko la oraz pub li cz nych
szkó³, DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.; na przy k³ad §12 ust. 1
za³. 5a – ra mo wy sta tut te chni kum). W zwi¹z ku z tym, ¿e mo¿ li woœæ or ga ni za -
cji in ter na tu wy mie nio na zo sta ³a tyl ko w sta tu cie, po ja wia siê pro b lem try bu
uru cho mie nia in ter na tu, a tak ¿e ewen tual nej je go lik wi da cji. Pier wszy sta tut
na da je or gan pro wa dz¹ cy szko ³ê (art. 58 ust. 7 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia
1991 r. o sy s te mie oœ wia ty – DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). Kom pe -
ten cje do uchwa la nia ko lej ne go sta tu tu lub zmian w ju¿ obo wi¹ zu j¹ cym po -
sia da ra da szko ³y (art. 50 ust. 2 pkt 1 wy mie nio nej usta wy o sy s te mie
oœ wia ty) lub, gdy ra da szko ³y nie dzia ³a, ra da pe da go gi cz na.

In ter nat nie jest je dno stk¹ wy mie nio n¹ w art. 2 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 
1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.), w zwi¹z -
ku z tym po ja wia siê w¹t pli woœæ co do try bu ewen tual nej lik wi da cji in ter na tu. 
Czy lik wi da cja po win na od by waæ siê w try bie art. 59 ust. 6 wy mie nio nej
usta wy o sy s te mie oœ wia ty, to jest prze kszta³ ce nia („Prze pi sy ust. 1 –5
i art. 58 sto su je siê od po wie d nio w przy pad ku prze kszta³ ce nia szko ³y lub pla -
ców ki”)? Czy mo ¿e wy star cza uchwa ³a ra dy szko ³y (ra dy pe da go gi cz nej)
w spra wie zmian w sta tu cie? Przy jê cie try bu prze kszta³ ce nia z art. 59 ust. 6
oz na cza ko nie cz noœæ pod jê cia sto so wnej uchwa ³y przez ra dê gmi ny, po wia -
do mie nia o za mia rze lik wi da cji ku ra to ra, ro dzi ców, or ga nu wy ko naw cze go
na co naj mniej szeœæ mie siê cy przed pla no wa nym ter mi nem lik wi da cji, za -
siêg niê cia opi nii ku ra to ra. Za sto so wa nie try bu zmian w sta tu cie ³¹ czy siê zaœ
z pod jê ciem uchwa ³y ra dy szko ³y (ra dy pe da go gi cz nej).

W przy pad ku lik wi da cji in ter na tu wy cho wan ko wie tra c¹ mo¿ li woœæ mie sz - 
ka nia w miej sco wo œci, w któ rej znaj du je siê szko ³a, a wy cho waw cy i pra co w-
ni cy ad mi ni stra cji oraz ob s³u gi tra c¹ pra cê. Dla te go za sa dne wy da je siê spra -
wo wa nie spo ³e cz nej kon tro li nad te go ro dza ju dzia ³a niem przez ra dê gmi ny.
Nie mniej je dnak is t nie j¹ w¹t pli wo œci wy ni ka j¹ ce z nie wyod rêb nie nia w usta -
wie o sy s te mie oœ wia ty in ter na tu ja ko od rêb nej pla ców ki.

Z wy ra za mi sza cun ku
Le szek Pie cho ta
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.04.20

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Le sz ka Ma ria na

Pie cho tê (BPS/043-08-304/12), w spra wie try bu lik wi da cji in ter na tu, up rzej mie
wy jaœ niam.

In ter nat nie jest od rêb n¹ pla ców k¹ oœ wia to w¹; sta no wi na to miast czêœæ szko ³y,
w któ rej zo sta³ zor ga ni zo wa ny. Or ga ni za cjê in ter na tu okreœ la szcze gó ³o wo sta tut szko -
³y, zgo d nie z prze pi sa mi ra mo wych sta tu tów szkó³ pub li cz nych, sta no wi¹ cych za ³¹ cz -
ni ki do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 21 ma ja 2001 r. w spra wie
ra mo wych sta tu tów pub li cz ne go przed szko la oraz pub li cz nych szkó³ (Dz.U. Nr 61,
poz. 624, z póŸn. zm.).

Lik wi da cja in ter na tu oz na cza prze kszta³ ce nie do tych cza so wej struk tu ry szko ³y,
w sk³ad któ rej wcho dzi in ter nat. Ma za tem za sto so wa nie prze pis art. 59 ust. 6 usta wy
z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.).

Po nad to in for mu je my, ¿e na obo wi¹ zek sto so wa nia do lik wi da cji in ter na tu prze pi -
sów o lik wi da cji szko ³y wska za³ m.in. Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny w Go rzo wie
Wiel ko pol skim w wy ro ku z dnia 28 wrzeœ nia 2011 r. sygn. akt II SA/Go 561/11 (Cen -
tral na Ba za Orze czeñ S¹ dów Ad mi ni stra cyj nych – orze cze nia.nsa.gov.pl).

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA
EDU KA CJI NA RO DO WEJ
Ta de usz S³a wec ki
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma ria na Po œle dni ka

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od wie lu lat sta ram siê, by zo sta ³a wy bu do wa na ob wo dni ca Go sty nia.

Co ro ku bu do wa tej stra te gi cz nej dro gi jest od k³a da na, co nie ste ty nie przy -
czy nia siê do uspra wnie nia ru chu sa mo cho do we go w mie œcie Go sty niu. Wie -
rzê, i¿ in we sty cja ta przy czy ni ³a by siê do roz wo ju go spo dar cze go ca ³e go
po wia tu go styñ skie go, a tak ¿e zna cz¹ co wp³y nê ³a na bez pie czeñ stwo pie -
szych i zmo to ry zo wa nych mie sz kañ ców Go sty nia.

Zwra cam siê do Pa na z up rzej m¹ pro œb¹ o od po wiedŸ na py ta nie: czy,
a je œ li tak, to kie dy, pla no wa na jest bu do wa owej ob wo dni cy?

Z po wa ¿a niem
Ma r ian Po œle dnik

Od po wiedŸ

War sza wa, 13 kwietnia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. sygn. akt BPS/043-08-305/12,

przy któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie se na to ra Ma ria na Po œle dni ka, z³o ¿o ne pod czas
8. po sie dze nia Se na tu RP, do ty cz¹ ce bu do wy ob wo dni cy Go sty nia, up rzej mie przed -
sta wiam in for ma cje w spra wie.

Ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ cym do ku men tem pro gra mo wym w sek to rze trans por tu jest
„Pro gram bu do wy dróg kra jo wych na la ta 2011 –2015”, za twier dzo ny przez Ra dê Mi ni -
strów w dniu 25 sty cz nia 2011 r. Okreœ lo ne w nim pro gra mo wa nie rze czo we obe jmu je
okres 5 lat, na to miast pro gra mo wa nie fi nan so we – 3 lat. Na le ¿y je dno czeœ nie za zna -
czyæ, i¿ pro gram w do bie ogól no eu ro pej skie go kry zy su go spo dar cze go mu sia³ zo staæ
do sto so wa ny do okreœ lo nych mo¿ li wo œci fi nan so wych pañ stwa. Tym sa mym za da nie
po le ga j¹ ce na bu do wie przed mio to wej ob wo dni cy w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 12, z uwa gi 
na fakt, ¿e nie by ³o ujê te w po prze d nim „Pro gra mie Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta
2008 –2012”, nie zo sta ³o wpi sa ne ró w nie¿ do „Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych na
la ta 2011 –2015”. Op ra co wu j¹c li stê za dañ ujê tych w za ³¹ cz ni ku nr 1 do Pro gra mu,
bra no pod uwa gê przede wszy s t kim stan przy go to wa nia i za a wan so wa nia prac, na ja -
kim znaj do wa ³y siê po szcze gól ne za da nia, oraz mo¿ li woœæ po zy s ka nia do ta cji unij nych
na in we sty cje dro go we.

Z uwa gi na ogra ni czo ne œrod ki fi nan so we re a li za cja przed mio to wej in we sty cji mo ¿e 
byæ roz pa try wa na w ra mach za ³¹ cz ni ka nr 3 do Pro gra mu, któ ry przed sta wia kry te ria,
zgo d nie z któ ry mi wska zy wa ne bê d¹ do re a li za cji do dat ko we za da nia po le ga j¹ ce na bu -
do wie obejœæ miej sco wo œci.

Ujê cie wnios ku o bu do wê przed mio to wej ob wo dni cy w Pro gra mie Bu do wy Dróg
Kra jo wych na la ta 2011 –2015 mo ¿e byæ roz pa try wa ne, je œ li spe³ nia³ bê dzie wy ma ga nia 
formalnoprawne. Kry te ria mi wy ko rzy sty wa ny mi do oce ny wnios ków bê d¹:
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1. Œre dnio do bo wy ruch po jaz dów w ci¹ gu dro gi kra jo wej prze wy¿ sza œre dni¹ dla sie --
ci dróg kra jo wych – zgo d nie ze sta nem obe c nym i prze wi dy wa nym do 2020 ro ku,

2. Lo ka li za cja w ci¹ gu dro gi kra jo wej kla sy GP,
3. Za kres wspó³ fi nan so wa nia prac przy go to waw czych oraz re a li za cji przez je dno stkê 

sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,
4. Stan prac przy go to waw czych,
5. Za pe wnie nie p³yn no œci ru chu w ca ³ym ci¹ gu dro go wym – sto pieñ re a li za cji ce lu,
6. Za pe wnie nie ob s³u gi spe c jal nych stref eko no mi cz nych,
7. Za da nie re a li zo wa ne w ra mach kon trak tów te ry to rial nych za wie ra nych przez

MRR,
8. Przy go to wa nie przez w³a œci wy sa mo rz¹d lo kal ny pro gra mu ochro ny przed za bu --

do w¹ te re nów przy leg ³ych do ob wo dni cy.
Re a li za cja po wy ¿ sze go za da nia bê dzie mo¿ li wa po wpi sa niu go do Pro gra mu i za pe w-

nie niu Ÿró de³ fi nan so wa nia. W przy pad ku uzy s ka nia przez kil ka za dañ tej sa mej oce -
ny, de cy du j¹ cym kry te rium prze s¹ dza j¹ cym o wy bo rze da ne go za da nia bê dzie za kres
wspó³ fi nan so wa nia da nej in we sty cji przez od po wie d ni¹ je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go. Osta te cz n¹ de cyz jê po de jmie je dnak Ra da Mi ni strów.

Na le ¿y ró w nie¿ wska zaæ, ¿e Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad zo bo -
wi¹ za na jest do efek ty wne go go spo da ro wa nia ogra ni czo ny mi œrod ka mi do stêp ny mi
w bu d¿e cie pañ stwa, z któ rych fi nan so wa ne s¹ re mon ty, bie ¿¹ ce utrzy ma nie dróg, za -
rz¹ dza nie sie ci¹ dro go w¹ oraz pra ce przy go to waw cze. W pier wszej ko lej no œci GDDKiA
zo bo wi¹ za na jest do przy go to wy wa nia za dañ, któ re ma j¹ naj wiê k sze szan se na do fi -
nan so wa nie unij ne w ko lej nej per spek ty wie fi nan so wej (Wie lo let nich Ra mach Fi nan -
so wych na la ta 2014 –2020).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra S³a wo mi ra Pre is sa

skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³a wo mi ra No wa ka

W mar cu bie ¿¹ ce go ro ku gru pa le ka rzy i pie lêg nia rek po przez swo je go
przed sta wi cie la, pa ni¹ An nê N., zwró ci ³a siê pi sem nie o in ter wen cjê. Spra wa
do ty czy oz na ko wa nia po jaz dów le ka rzy i pie lêg nia rek do je¿ d¿a j¹ cych do pa -
cjen tów pry wat ny mi sa mo cho da mi. Oso by te na po ty ka j¹ trud no œci w do jeŸ -
dzie do pa cjen tów i od czu wa j¹ ne ga ty wne re ak cje mie sz kañ ców, ³¹ cz nie
z ni sz cze niem po jaz dów z po wo du par ko wa nia na te re nie przy na le¿ nym tym
mie sz kañ com. Oz na ko wa nie tych po jaz dów umo¿ li wi ³o by ich iden ty fi ka cjê
i za po bieg ³o nie po ¿¹ da nym re ak cjom mie sz kañ ców. Mie li by oni wów czas
œwia do moœæ, ¿e sa mo chód na le ¿y do le ka rza czy pie lêg niar ki, któ rzy udzie la -
j¹ pa cjen to wi po mo cy.

W usta wie z dnia 5 gru dnia 1996 r. o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty -
sty oraz w usta wie z dnia 15 lip ca 2011 r. o za wo dach pie lêg niar ki i po ³o¿ nej
mo¿ na by ³o by wpro wa dziæ za pis o mo¿ li wo œci umie sz cza nia w po jaz dach
pla kie tek ze sto so wnym oz na cze niem, któ re po zwa la ³y by na iden ty fi ka cjê
po jaz du ja ko na le ¿¹ ce go do le ka rza czy pie lêg niar ki. Po sia da nie ta kiej pla -
kiet ki zwal nia ³o by ró w nie¿ z obo wi¹z ku op ³a ty za par ko wa nie w stre fach
p³at nych. Na le ¿a ³o by ró w nie¿ roz wa ¿yæ, w ja ki spo sób ure gu lo waæ spo sób
wy da wa nia tych pla kie tek oraz spo sób re je stro wa nia osób up ra wnio nych do
po s³u gi wa nia siê ni mi.

Z po wa ¿a niem
S³a wo mir Pre iss

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pis mo nr BPS/043-08-306/12 z dnia 4 kwiet nia 2012 r., prze ka zu -

j¹ ce tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra S³a wo mi ra Pre is sa pod czas 8. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., up rzej mie wy jaœ niam, ¿e art. 53 ust. 1
pkt 1 –11 usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), okreœ la ka ta log po jaz dów up rzy wi le jo wa nych w ru chu
dro go wym. Po nad to zgo d nie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ww. usta wy, na pod sta wie ze zwo le -
nia wy da ne go przez mi ni stra w³a œci we go do spraw we wnê trz nych, za po jaz dy up rzy wi -
le jo wa ne mo g¹ zo staæ uz na ne po jaz dy, in ne ni¿ wy mie nio ne w art. 53 ust. 1 pkt 1 –11
ww. usta wy, je ¿e li s¹ u¿y wa ne w zwi¹z ku z ra to wa niem ¿y cia lub zdro wia lu dz kie go.
W od nie sie niu do tych po jaz dów za sa dy oz na ko wa nia okreœ la §35 roz po rz¹ dze nia Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 31 gru dnia 2002 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych po -
jaz dów oraz za kre su ich nie zbê d ne go wy po sa ¿e nia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262,
z póŸn. zm.) – po jazd ta ki po wi nien byæ oz na ko wa ny pa sem wy ró¿ nia j¹ cym bar wy po -
ma rañ czo wej.
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Up rzej mie in for mu jê, ¿e w za kre sie ta kich ak tów pra wa, jak przy to czo ne przez Pa na 
Se na to ra S³a wo mi ra Pre is sa usta wy: usta wa z dnia 5 gru dnia 1996 r. o za wo dach le ka -
rza i le ka rza den ty sty oraz usta wa z dnia 15 lip ca 2011 r. o za wo dach pie lêg niar ki i po -
³o¿ nej, i ewen tual nych zmian w ich re gu la cjach, kom pe ten tny jest mi n i s ter w³a œci wy
do spraw zdro wia. Na to miast w mo jej oce nie, fun kcjo nu j¹ cy obe c nie w ra mach ww.
usta wy Pra wo o ru chu dro go wym sy s tem okreœ la nia po jaz dów po sia da j¹ cych przy wi le -
je w ru chu dro go wym, z pun ktu wi dze nia po rz¹d ku i bez pie czeñ stwa w tym ru chu, nie
po wi nien byæ roz sze rzo ny. Nie za u wa ¿am je dnak prze szkód, aby re pre zen tan ci œro do -
wis ka le ka rzy i pie lêg nia rek op ra co wa li w³a s ne, do bro wol ne oz na cze nie po jaz du nieko -
li du j¹ ce z za sa da mi oz na cza nia po jaz dów w ru chu dro go wym, któ re in for mo wa ³o by
o wy ko ny wa nym za wo dzie le ka rza lub pie lêg niar ki.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wi tol da Si ta rza

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Oby wa te le s¹ szcze gól nie wy czu le ni na je dna ko we sto so wa nie pra wa

w ró¿ nych czê œciach kra ju. Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o szo no pro b lem
ca³ ko wi cie roz bie¿ nych in ter pre ta cji usta wy o VAT (DzU z 2004 r. nr 54 poz.
535 z póŸ niej szy mi zmia na mi) w kwe stii zwol nie nia z VAT us ³u gi wy ce ny
szkód wy ko ny wa nej przez rze czo znaw ców na zle ce nie za k³a dów ubez pie -
cze nio wych, któ re do ko nu j¹ tak zwa nej lik wi da cji szko dy.

We d³ug Iz by Skar bo wej w War sza wie us ³u gi ta kie s¹ zwol nio ne z VAT
(in ter pre ta cja nr IPPP1/443-1284/10-2/AW), a we d³ug Iz by Skar bo wej w Po z-
na niu (in ter pre ta cja nr ILPP2/443-263/11-4/AW i in ter pre ta cja nr ILPP2/443-
-1593/11-3/AKr) pod le ga j¹ opo dat ko wa niu i na le ¿y na li czaæ VAT.

Dy rek to rzy oby dwu izb skar bo wych stwier dza j¹, ¿e dzia ³a j¹ w imie niu
mi ni stra fi nan sów i po wo ³u j¹ siê na to sa mo roz po rz¹ dze nie w spra wie upo -
wa¿ nie nia do wy da wa nia in ter pre ta cji prze pi sów pra wa po dat ko we go.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, w imie niu zg³a sza j¹ cych siê do mo je go biu ra
zde spe ro wa nych wiel ko pol skich rze czo znaw ców pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ
ró w nie¿ w wo je wó dz twie ma zo wiec kim py tam: któ ra in ter pre ta cja jest w³a -
œci wa? Up rzej mie pro szê o od po wiedŸ, ale tak ¿e o do pro wa dze nie do wy da -
wa nia je dno li tych in ter pre ta cji. S¹ dzê, ¿e w do bie ko mu ni ka cji elek tro ni cz nej
szyb ka wy mia na po gl¹ dów po miê dzy iz ba mi i mi ni ster stwem jest ko nie cz na
i mo¿ li wa.

Z po wa ¿a niem
Wi told Si tarz

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do prze s³a ne go przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-

-08-307/12 oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Pa na Wi tol da Si ta rza pod czas
8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., a do ty cz¹ ce go kwe stii opo dat ko wa -
nia po dat kiem od to wa rów i us ³ug czyn no œci wy ce ny szkód wy ko ny wa nych przez rze -
czo znaw ców na zle ce nie za k³a dów ubez pie cze nio wych, up rzej mie wy jaœ niam.

Kon struk cja sy s te mu po dat ku od war to œci do da nej w kra jach cz³on kow skich Unii
Eu ro pej skiej pod le ga œcis ³ej har mo ni za cji. Oz na cza to, ¿e wszy s t kie pañ stwa cz³on -
kow skie zo bo wi¹ za ne s¹ do za pe wnie nia zgo d no œci kra jo wych prze pi sów w za kre sie te -
go po dat ku z re gu la cja mi wy ni ka j¹ cy mi z pra wa wspól no to we go.

Z tych wzglê dów ró w nie¿ pol skie prze pi sy do ty cz¹ ce po dat ku od to wa rów i us ³ug
mu sz¹ byæ zgo d ne z prze pi sa mi wspól no to wy mi, w szcze gól no œci z prze pi sa mi dy rek ty -
wy 2006/112/WE Ra dy z dnia 28 li s to pa da 2006 r. w spra wie wspól ne go sy s te mu po -
dat ku od war to œci do da nej (Dz. U. UE L 347, str. 1 z póŸn. zm.). Dy rek ty wa ta
unie mo¿ li wia pañ stwom cz³on kow skim UE do wol ne kszta³ to wa nie wy so ko œci sta wek
po dat ko wych i zwol nieñ od po dat ku.
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Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym od dnia 1 sty cz nia 2011 r. prze pi sem art. 43 ust. 1 pkt 37 
usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i us ³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054) zwol nie niem od po dat ku ob jê te s¹ us ³u gi ubez pie cze nio we, us ³u gi re a se ku -
ra cyj ne i us ³u gi po œre dni ctwa w œwiad cze niu us ³ug ubez pie cze nio wych i re a se ku ra cyj -
nych, a tak ¿e us ³u gi œwiad czo ne przez ubez pie cza j¹ ce go w za kre sie za wie ra nych przez
nie go umów ubez pie cze nia na cu dzy ra chu nek, z wy ³¹ cze niem zby wa nia praw na by -
tych w zwi¹z ku z wy ko ny wa niem umów ubez pie cze nia i umów re a se ku ra cji.

Ww. prze pis jest efek tem im ple men ta cji do kra jo we go po rz¹d ku pra w ne go prze pi -
su art. 135 ust. 1 lit. a) ww. dy rek ty wy 2006/112/WE, zgo d nie z któ rym zwol nie niu
od VAT pod le ga j¹ trans ak cje ubez pie cze nio we i re a se ku ra cyj ne, wraz z us ³u ga mi po -
kre wny mi œwiad czo ny mi przez bro ke rów ubez pie cze nio wych i agen tów ubez pie cze -
nio wych.

Po nad to, zgo d nie z art. 43 ust. 13 ww. usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug zwol -
nie nie ma ró w nie¿ za sto so wa nie do œwiad cze nia us ³u gi sta no wi¹ cej el e ment us ³u gi wy -
mie nio nej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 –41 (a wiêc m.in. us ³u gi ubez pie cze nio wej
i re a se ku ra cyj nej), któ ry sam sta no wi od rêb n¹ ca ³oœæ i jest w³a œci wy oraz nie zbê d ny do 
œwiad cze nia tej us ³u gi.

Prze pis ten nie ma wpraw dzie bez po œre dnie go od po wie dni ka w prze pi sach dy rek ty -
wy 2006/112/WE, jest je dnak od zwier cied le niem tez wy ni ka j¹ cych z orze cz ni ctwa
Try bu na ³u Spra wied li wo œci Unii Eu ro pej skiej, od no sz¹ ce go siê do kwe stii mo¿ li wo œci
za sto so wa nia, w œwiet le prze pi sów ww. dy rek ty wy, zwol nie nia dla czê œci sk³a do wej
us ³u gi ubez pie cze nio wej lub fi nan so wej wy ko ny wa nej przez pod miot trze ci.

Do dat ko wo pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e z utrwa lo ne go orze cz ni ctwa Try bu na ³u Spra wied -
li wo œci Unii Eu ro pej skiej wy ni ka, i¿ prze wi dzia ne w dy rek ty wie VAT zwol nie nia sta no -
wi¹ au to no mi cz ne po jê cia pra wa wspól no to we go, któ rych ce lem jest unik niê cie
roz bie¿ no œci po miê dzy pañ stwa mi cz³on kow ski mi w sto so wa niu sy s te mu po dat ku
VAT, i któ re na le ¿y sy tuo waæ w ogól nym kon tek œ cie wspól ne go sy s te mu po dat ku
od war to œci do da nej (wy ro ki w spra wach: C-169/04 Ab bey Na tio nal pkt 38, C-472/03
Ar thur An der sen pkt 25, C-240/99 Skan dia pkt 23 i in.). Dla te go te¿ in ter pre ta cji zwol -
nieñ od po dat ku na le ¿y do ko ny waæ w opar ciu o za pi sy dy rek ty wy VAT w kon tek œ cie ce -
lu tych zwol nieñ, przy uw zglê dnie niu orze cz ni ctwa TSUE, a nie w opar ciu o prze pi sy
pra wa kra jo we go, któ re mo g¹ w ró¿ ny spo sób re gu lo waæ ta kie sa me za ga dnie nia w po -
szcze gól nych pañ stwach cz³on kow skich.

Czyn no œci sza co wa nia szkód po wsta ³ych w cza sie zda rzeñ lo so wych, o któ rych mo -
wa w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra, czy li usta la nie rze czy wi stej war to œci przed mio tu
ubez pie cze nia na dzieñ po wsta nia szko dy, wy zna czo nej war to œci¹ od po wia da j¹ c¹ ko sz-
 tom od two rze nia przed mio tu ubez pie cze nia, wy ko ny wa ne przez pod mio ty ze wnê trz ne
na zle ce nie za k³a dów ubez pie cze nio wych, nie mo g¹ byæ co do za sa dy ob jê te zwol nie -
niem od po dat ku na pod sta wie art. 43 ust. 1 pkt 37 usta wy, co zre szt¹ po zo sta je w zgo d-
 no œci z uk szta³ to wa n¹ li ni¹ orze cz ni ctwa Try bu na ³u Spra wied li wo œci Unii Eu ro pej -
skiej, któ ry wie lo kro t nie ju¿ za jmo wa³ siê kwe sti¹ zwol nieñ trans ak cji ubez pie cze nio -
wych od po dat ku od war to œci do da nej.

W wy ro ku z dnia 20 li s to pa da 2003 r. w spra wie C-8/01 Tak sa tor rin gen Try bu na³,
ana li zu j¹c szcze gó ³o wo za kres po jêæ „trans ak cje ubez pie cze nio we” oraz „us ³u gi po kre w-
ne œwiad czo ne przez mak le rów i przed sta wi cie li ubez pie cze nio wych” stwier dzi³, ¿e: „Ar -
ty ku³ 13B(a) szó stej dy rek ty wy Ra dy 77/388/EWG z dnia 17 ma ja 1977 r. w spra wie
har mo ni za cji usta wo dawstw pañstw cz³on kow skich w od nie sie niu do po dat ków ob ro -
to wych – wspól ny sy s tem po dat ku od war to œci do da nej: uje dno li co na pod sta wa wy -
mia ru po dat ku (obe c nie art. 135 (1)(a) dy rek ty wy 2006/112/WE Ra dy z dnia 28
li s to pa da 2006 r. w spra wie wspól ne go sy te mu po dat ku od war to œci do da nej) mu si byæ
in ter pre to wa ny w ta ki spo sób, ¿e wy ce ny szkód po jaz dów sil ni ko wych do ko na ne przez
sto wa rzy sze nie w imie niu swoich cz³on ków bê d¹ cych fir ma mi ubez pie cze nio wy mi, nie
s¹ ani trans ak cja mi ubez pie cze nio wy mi, ani us ³u ga mi po kre wny mi trans ak cjom ubez -
pie cze nio wym, któ re œwiad cz¹ mak le rzy lub przed sta wi cie le ubez pie cze nio wi w zna -
cze niu te go po sta no wie nia”. Po wy ¿ sze je dno zna cz nie wy klu cza mo¿ li woœæ ob jê cia
zwol nie niem od po dat ku czyn no œci sza co wa nia szkód na pod sta wie ww. prze pi sów.
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Us ³u gi sza co wa nia szkód po wy pad ko wych nie bê d¹ ró w nie¿ ob jê te zwol nie niem,
o któ rym mo wa w art. 43 ust. 13 ww. usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug.

W re pre zen ta ty wnym dla pro ble ma ty ki out sour cin gu us ³ug fi nan so wych wy ro ku
w spra wie C-2/95 SDC s¹d pod kreœ li³, i¿ aby us ³u gi po moc ni cze dla us ³ug fi nan so wych 
mog ³y ko rzy staæ ze zwol nie nia „mu sz¹, w sze ro kim ujê ciu, two rzyæ od rêb n¹ ca ³oœæ,
spe³ nia j¹c w efek cie szcze gól ne, za sa dni cze fun kcje opi sa nej us ³u gi (…). Us ³u gê zwol -
nio n¹ z po dat ku na pod sta wie prze pi sów dy rek ty wy na le ¿y od ró¿ niæ od zwyk ³ej fi zy cz -
nej lub te chni cz nej do sta wy, ta kiej jak udo stêp nie nie ban ko wi sy s te mu ob s³u gi da nych” 
(pkt 66 wy ro ku).

Wa ru nek wy pe³ nia nia spe cy fi cz nych i is tot nych fun kcji us ³u gi g³ó wnej przez us ³u -
gê po moc ni cz¹, up ra wnia j¹ cy tê osta t ni¹ do zwol nie nia od po dat ku, by³ wie lo kro t nie
przy wo ³y wa ny w in nych wy ro kach TSUE, np.: w spra wach C-235/00 CSC (pkt 25),
C-169/04 Ab bey Na tio nal (pkt 70 i 71), C-350/10 Nor dea (pkt 24 i 27).

Za u wa ¿yæ na le ¿y, ¿e zgo d nie z ce lo wo œcio w¹ wy k³a dni¹ prze pi sów art. 43 ust. 13
usta wy o po dat ku od to wa rów i us ³ug, uw zglê dnia j¹ c¹ orze cz ni ctwo Try bu na ³u Spra -
wied li wo œci Unii Eu ro pej skiej w tym za kre sie, zwol nie niu od po dat ku nie pod le ga j¹
us ³u gi sta no wi¹ ce el e ment (czêœæ sk³a do w¹) us ³u gi fi nan so wej lub ubez pie cze nio wej,
któ re nie s¹ dla da nej us ³u gi fi nan so wej lub ubez pie cze nio wej w³a œci we – w zna cze niu:
spe cy fi cz ne (spe cy fi cz ny – w³a œci wy wy ³¹ cz nie dla da nej oso by, da ne go przed mio tu czy 
zja wis ka). W ta kim kon tek œ cie trud no uz naæ opi sa ne us ³u gi za spe cy fi cz ne je dy nie dla
sek to ra ubez pie cze nio we go, mo g¹ one bo wiem byæ wy ko rzy sty wa ne w in nych ni¿ ubez -
pie cze nia dzie dzi nach ¿y cia np. w po stê po wa niach s¹ do wych czy te¿ w ce lu roz li czeñ
po miê dzy kon tra hen ta mi (np. przy wy naj mie nie ru cho mo œci lub rze czy ru cho mych).

Bez zna cze nia przy tym po zo sta je fakt, ¿e us ³u ga ta ka jest rze czy wi œcie nie zbê d na
do wy ko na nia us ³u gi g³ó wnej.

„Sam fakt, ¿e ja kiœ is tot ny el e ment jest nie zbê d ny do za koñ cze nia trans ak cji zwol -
nio nej z po dat ku, nie da je pod staw do kon kluz ji, ¿e us ³u ga, któ r¹ da ny el e ment re pre -
zen tu je, jest zwol nio na z po dat ku” – wy rok w spra wie C-2/95 SDC (pkt 65).

Od no sz¹c siê do zg³a sza nej przez Pa na Se na to ra nie je dno li to œci sta no wisk or ga nów 
po dat ko wych w wy da wa nych in ter pre ta cjach in dy wi dual nych za u wa ¿am, i¿ na pod -
sta wie art. 14e §1 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U.
z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) mi n i s ter w³a œci wy do spraw fi nan sów pub li cz nych
mo ¿e, z urzê du, zmie niæ wy da n¹ in ter pre ta cjê ogól n¹ lub in dy wi dual n¹, je ¿e li stwier -
dzi jej nie pra wid ³o woœæ, uw zglê dnia j¹c w szcze gól no œci orze cz ni ctwo s¹ dów, Try bu na -
³u Kon sty tu cyj ne go lub Eu ro pej skie go Try bu na ³u Spra wied li wo œci.

Obe c nie w Mi ni ster stwie Fi nan sów do ko ny wa na jest ana li za tre œci wy da nych in ter -
pre ta cji in dy wi dual nych, czy is t nie j¹ prze s³an ki do ko na nia ich ewen tual nej zmia ny
w try bie art. 14e usta wy Or dy na cja po dat ko wa.

Na le ¿y je dnak pod kreœ liæ, ¿e w przy pad ku in ter pre ta cji in dy wi dual nych, z uwa gi
na nie je dno krot nie bar dzo z³o ¿o ny stan fak ty cz ny (zda rze nie przy sz³e) przed sta wio ny
we wnios kach o ich wy da nie, nie zbê d ne jest w³a œci we okreœ le nie, czy za pad ³e roz -
strzyg niê cia rze czy wi œcie do ty cz¹ iden ty cz nych sta nów fak ty cz nych, bo wiem dla uz na -
nia roz bie¿ no œci w in ter pre ta cjach in dy wi dual nych kwe stia to¿ sa mo œci opi sa nych
sta nów fak ty cz nych (zda rzeñ przy sz³ych) nie mo ¿e byæ spor na.

Nad mie niæ na le ¿y, ¿e przy wo ³a ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra in ter pre ta cje in -
dy wi dual ne do ty cz¹ ge ne ral nie za ga dnie nia lik wi da cji szkód ubez pie cze nio wych, któ -
re go tyl ko je d nym z ele men tów mo ¿e byæ czyn noœæ sza co wa nia szkód. Z opi su sta nu
fak ty cz ne go przed sta wio ne go w po wo ³a nych in ter pre ta cjach wy ni ka, ¿e œwiad czo ne na
rzecz za k³a dów ubez pie cze nio wych us ³u gi sta no wi¹ pa kie ty us ³ug doœæ zna cz nie ró¿ -
ni¹ ce siê ro dza jem wy ko ny wa nych czyn no œci.

Za kres i ro dzaj po wie rza nych do wy ko na nia przez za k³a dy ubez pie cze nio we pod -
mio tom ze wnê trz nym czyn no œci w ra mach pro ce su lik wi da cji szkód mo ¿e byæ bar dzo
ró¿ ny.

Prze pi sy usta wy z dnia 22 ma ja 2003 r. o dzia ³al no œci ubez pie cze nio wej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z póŸn. zm.), wy mie nia j¹c ro dza je czyn no œci ubez pie cze nio -
wych, któ re mo g¹ byæ zle ca ne przez za k³ad ubez pie czeñ do wy ko na nia in nym pod mio -
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tom, nie ogra ni cza j¹ œciœ le za kre su ta kie go zle ce nia. W zwi¹z ku z tym za k³a dy
ubez pie cze nio we sa me de cy du j¹ o za kre sie us ³ug wy ko ny wa nych w ra mach out sour -
cin gu (zle ca nych do wy ko na nia pod mio tom ze wnê trz nym). Ta kie zle ce nie mo ¿e obe j-
mo waæ ob s³u gê ca ³e go pro ce su lik wi da cji szko dy lub po szcze gól nych je go eta pów.

Dla te go te¿ bar dzo du ¿ej ostro¿ no œci wy ma ga for mu ³o wa nie za ³o ¿eñ lub wnios ków,
¿e przed sta wio ne w in ter pre ta cjach in dy wi dual nych sta ny fak ty cz ne (zda rze nia przy -
sz³e) s¹ iden ty cz ne, a roz strzyg niê cia roz bie¿ ne.

W sy tua cji je dnak, gdy ana li za tre œci wy da nych in ter pre ta cji in dy wi dual nych wy -
ka ¿e, ¿e w tych sa mych sta nach fak ty cz nych zo sta ³y wy da ne ró¿ ne in ter pre ta cje, po de j-
mê nie zw³o cz nie sto so wne dzia ³a nia prze wi dzia ne w ww. art. 14e usta wy Or dy na cja
po dat ko wa.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wi tol da Si ta rza

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go
oraz do mi ni stra fi nan sów Ja na Wincenta-Rostowskiego

Sza no wni Pa no wie Mi ni stro wie!
W Pol sce is t nie je zna cz na li cz ba nie pub li cz nych szkó³ ar ty sty cz nych

o up ra wnie niach szkó³ pub li cz nych, s¹ to g³ó wnie szko ³y mu zy cz ne. Zgo d nie
z wy mo ga mi usta wy o sy s te mie oœ wia ty i roz po rz¹ dze niem mi ni stra kul tu ry
z dnia 31 gru dnia 2003 r. win ny one otrzy my waæ do ta cjê pod mio to w¹ na ka ¿-
 de go u cz nia nie ni¿ sz¹ ni¿ 50% ko sz tu u cz nia w od po wie d nich ty pach szkó³
pañ stwo wych oraz 100% w nie pub li cz nych szko ³ach ar ty sty cz nych ogól no -
kszta³ c¹ cych.

We d³ug in for ma cji na p³y wa j¹ cych od osób i or ga ni za cji pro wa dz¹ cych
z wiel kim wy si³ kiem te go ty pu szko ³y od wie lu lat wy mo gi usta wy nie s¹ wy -
pe³ nia ne i te go ty pu szko ³y otrzy mu j¹ do ta cje zna cz nie ni¿ sze ni¿ okreœ lo ne
usta w¹. Na wie lo kro t ne in ter wen cje œro do wis ka Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzi ctwa Na ro do we go od po wia da w iden ty cz ny spo sób, to zna czy t³u ma czy
ta ki stan rze czy zbyt nis kim li mi tem œrod ków przy zna wa nych na nie pub li cz -
ne szko ³y ar ty sty cz ne.

Sza no wni Pa no wie Mi ni stro wie! Ro zu miem trud n¹ sy tua cjê bu d¿e to w¹
(choæ prze cie¿ nie jest ona tra gi cz na – wiem o tym, po nie wa¿ je s tem cz³on kiem 
Ko mi sji Bu d¿e tu i Fi nan sów Pub li cz nych!), zwra cam siê je dnak z py ta niem,
dla cze go nie s¹ wy pe³ nia ne wy mo gi obo wi¹ zu j¹ cej usta wy.

Ma j¹c na wzglê dzie aspekt wy cho waw czy i roz wo jo wy kszta³ ce nia ar ty -
sty cz ne go (m³o dzie¿ tych szkó³ to m³o dzie¿ o wiê k szej kul tu rze ni¿ prze ciêt na
i wiel kich pa sjach), wno szê up rzej mie o pod jê cie dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu
zmia nê sy tua cji. Jak zdo ³a ³em siê zo rien to waæ, rzecz idzie o kwo ty rzê du kil -
ku na stu – kil ku dzie siê ciu mi lio nów z³o tych, a nie o mi liar dy. Bê dê zo bo wi¹ za -
ny za udzie le nie od po wie dzi i pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych w kie run ku
po pra wy sy tua cji.

Z po wa ¿a niem
Wi told Si tarz

Od po wiedŸ
MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Wi tol da Si ta rza. prze -

ka za ne pis mem o syg na tu rze BPS/043-08-308/12 z dnia 4 kwiet nia 2012 r., prag nê
przed sta wiæ Pa nu Mar sza³ ko wi na stê pu j¹ ce in for ma cje.

1. Nie pub li cz ne szko ³y ar ty sty cz ne o up ra wnie niach szkó³ pub li cz nych, zgo d nie
z wy mo ga mi usta wy o sy s te mie oœ wia ty i roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Kul tu ry i Dzie --
dzi ctwa Na ro do we go, win ny otrzy my waæ do ta cjê pod mio to w¹ na ka ¿ de go u cz nia,
nie ni¿ sz¹ ni¿ 50% ko sz tu w od po wie d nich ty pach szkó³ pañ stwo wych oraz 100%
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w nie pub li cz nych szko ³ach ar ty sty cz nych ogól no kszta³ c¹ cych. Je dnak na le ¿y
stwier dziæ, i¿ w zwi¹z ku z wie lo let nim nie do sza co wa niem œrod ków przy zna wa --
nych zgo d nie z usta w¹ bu d¿e to w¹ na ten cel, do ta cje te s¹ za ni ¿o ne.

2. Na po wy ¿ szy nie do bór zna cz ny wp³yw ma fakt, ¿e z ro ku na rok zwiêk sza siê iloœæ
szkó³ nie pub li cz nych, a tym sa mym i li cz ba u cz niów (re kru ta cja jest nie li mi to wa --
na), wiêc nie do sza co wa nie wy so ko œci sta wek po g³ê bia siê na sku tek ko nie cz no œci
do sto so wa nia tych kwot do wy so ko œci li mi tu okreœ lo ne go usta w¹ bu d¿e to w¹. Na le --
¿y stwier dziæ, i¿ z je d nej stro ny jest to do wód dy na mi cz ne go roz wo ju szkol ni ctwa ar --
ty sty cz ne go, je dnak ¿e oz na cza za ra zem zwiê k sze nie za po trze bo wa nia na do ta cje.

3. Po mi mo ro kro cz nych wy st¹ pieñ re sor tu kul tu ry o za pe wnie nie od po wie d nich
œrod ków fi nan so wych, na le ¿y stwier dziæ, ¿e ko lej ne usta wy bu d¿e to we z po wo du
trud nej sy tua cji bu d¿e tu pañ stwa, nie uw zglê dnia j¹ w³a œci wych kwot do ta cji dla
nie pub li cz nych szkó³ ar ty sty cz nych.

4. Ro œ nie koszt za pe wnie nia na u ki w prze li cze niu na je d ne go u cz nia w szko ³ach ar --
ty sty cz nych pro wa dzo nych przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.
W kon sek wen cji po wsta je za po trze bo wa nie na wiê k sz¹ kwo tê do ta cji dla nie pub li cz-
 nych szkó³ ar ty sty cz nych.

W tej sy tua cji prag nê po in for mo waæ, i¿ po mi mo tych pro ble mów Mi ni ster stwo Kul -
tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go, w ra mach we wnê trz nych prze su niêæ w dzia le Oœ wia ta
i wy cho wa nie, prze zna cza ka ¿ de go ro ku do dat ko we œrod ki na do ta cje dla ar ty sty cz -
nych szkó³ nie pub li cz nych z up ra wnie nia mi szkó³ pub li cz nych, aby za pe wniæ fi nan so -
wa nie przy naj mniej na po zio mie ro ku ubieg ³e go. In for mu jê ró w nie¿, ¿e szko ³y
nie pub li cz ne ma j¹ mo¿ li woœæ ubie ga nia siê o do dat ko we œrod ki fi nan so we, z prze zna -
cze niem na za da nia re mon to we oraz za kup po mo cy dy dak ty cz nych (in stru men tów
mu zy cz nych), w ra mach Pro gra mów Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go ró w -
nie¿ w 2011 ro ku. Szcze gó ³o we in for ma cje do ty cz¹ ce re gu la mi nów, wzo rów for mu la -
rzy, ter mi nów sk³a da nia wnios ków, znaj du j¹ siê na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.

Prag nê ró w nie¿ za zna czyæ, i¿ ro zu mie j¹c za sa dnoœæ po trze by zwiê k sze nia œrod ków
na ten cel, re sort kul tu ry po de jmu je dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu po zy s ka nie z bu d¿e tu
pañ stwa œrod ków fi nan so wych na do ta cje w od po wie dniej wy so ko œci.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Bog dan Zdro jew ski

Od po wiedŸ
MI NI STRA FI NAN SÓW

War sza wa, 4 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia br. (znak: BPS/043-08-

-307/12) oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Wi tol da Si ta rza z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., prag nê up rzej mie wy jaœ niæ co na stê pu je.
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Re gu la cje do ty cz¹ ce do to wa nia nie pub li cz nych szkó³ ar ty sty cz nych za war te s¹
w art. 90 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.). W myœl ust. 4b nie pub li cz ne szko ³y ar ty sty cz ne o up ra wnie -
niach szkó³ pub li cz nych, w któ rych re a li zo wa ny jest obo wi¹ zek na u ki lub obo wi¹ zek
szkol ny otrzy mu j¹ do ta cje z bu d¿e tu pañ stwa w wy so ko œci nie ni¿ szej, ni¿ kwo ta wy -
dat ków bie ¿¹ cych usta la nych dla te go sa me go ty pu szkó³ pro wa dzo nych przez mi ni -
stra w³a œci we go do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi ctwa na ro do we go. W przy pad ku
po zo sta ³ych ar ty sty cz nych szkó³ nie pub li cz nych wy so koœæ do ta cji nie mo ¿e byæ ni¿ sza
ni¿ 50% wy dat ków bie ¿¹ cych na je d ne go u cz nia w te go sa me go ty pu szko le pro wa dzo -
nej przez ww. mi ni stra.

Do ta cje dla szkó³ ar ty sty cz nych s¹ udzie la ne z czê œci 24 bu d¿e tu pañ stwa, któ rej
dys po nen tem jest Mi n i s ter Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go. Tryb ich udzie la nia
okreœ lo ny zo sta³ w Roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go z dnia
12 sier pnia 2010 r. w spra wie do ta cji przy zna wa nych nie pub li cz nym szko ³om ar ty sty cz-
 nym (Dz. U. Nr 162, poz. 1091). Zgo d nie z §4 ww. roz po rz¹ dze nia do ta cji szko ³om
udzie la mi n i s ter w³a œci wy do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi ctwa na ro do we go za po -
œre dni ctwem Cen trum Edu ka cji Ar ty sty cz nej, czy li je dno stki pod leg ³ej i nad zo ro wa nej
przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.

Na eta pie op ra co wy wa nia pro jek tu usta wy bu d¿e to wej na ko lej ny rok Mi n i s ter Fi -
nan sów prze ka zu je po szcze gól nym dys po nen tom czê œci bu d¿e to wych in for ma cjê na
te mat wstêp nych kwot wy dat ków dla po szcze gól nych czê œci, któ re s¹ okreœ la ne na
pod sta wie przy jê tych przez Ra dê Mi ni strów za ³o ¿eñ do pro jek tu bu d¿e tu na da ny rok
i okreœ lo nych w nich wskaŸ ni ków ma kro e ko no mi cz nych.

Na stê p nie dys po nen ci do ko nu j¹ po dzia ³u przy zna ne go li mi tu wy dat ków na po szcze -
gól ne za da nia sta tu to we z uw zglê dnie niem przy jê tych prio ry te tów w ich re a li za cji.

Przy jê ty w usta wie bu d¿e to wej po ziom œrod ków na do ta cje dla nie pub li cz nych
szkó³ ar ty sty cz nych zo sta³ za tem usta lo ny przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro -
do we go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Han na Maj szczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa S³o nia

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Pro szê Pa na Pre mie ra o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do od st¹ pie nia
od lik wi da cji w wo je wó dz twie œwiê to krzys kim spe cja li sty cz nych la bo ra to -
riów fun kcjo nu j¹ cych przy po wia to wych sta cjach sanitarno-epidemiologicz-
nych, miê dzy in ny mi w San do mie rzu, Sta ra cho wi cach i W³o sz czo wie. Pla ny
po zo sta wie nia w na szym re gio nie tyl ko trzech la bo ra to riów na le ¿y uz naæ za
wy so ce szkod li we i ne ga ty wnie wp³y wa j¹ ce na stan bez pie czeñ stwa epi de -
mio lo gi cz ne go wo je wó dz twa.

Do dat ko wo nie po kój bu dzi kon cep cja lik wi da cji w wo je wó dz twie œwiê to -
krzys kim kil ku s¹ dów re jo no wych. Dzia ³a nia te, uw zglê dnia j¹ ce je dy nie
aspek ty eko no mi cz ne, do pro wa dz¹ w kró t kim cza sie do mar gi na li za cji po -
wia tów ja ko je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Lik wi da cje la bo ra to riów i s¹ dów pla no wa ne s¹ ró w nie¿ w in nych wo je -
wó dz twach i je œ li zo sta n¹ zrea li zo wa ne, to ich wp³yw na bez pie czeñ stwo i ja -
koœæ ¿y cia oby wa te li bê dzie nie zwyk le ne ga ty wny. Od bi je siê to ró w nie¿ na
fun kcjo no wa niu je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go szczeb la po wia to we go
i do pro wa dzi do ich lik wi da cji.

Krzy sztof S³oñ

Od po wiedŸ
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI

War sza wa, 30.04.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa S³o nia w spra wie znie sie -

nia nie któ rych s¹ dów re jo no wych fun kcjo nu j¹ cych w wo je wó dz twie œwiê to krzys kim,
z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 29 mar ca
2012 r., któ re prze ka za ne zo sta ³o Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów Pa nu Do nal do wi Tus ko wi
przy piœ mie Nr BPS/043-08-309/12 – up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.

Na wstê pie prag nê pod nieœæ, ¿e Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci suk ce sy wnie pro -
wa dzi pra ce re for mu j¹ ce struk tu rê or ga ni za cyj n¹ s¹ do wni ctwa po wsze chne go po de j- 
mu j¹c dzia ³a nia w za kre sie od po wie d nie go roz lo ko wa nia i zor ga ni zo wa nia sie ci
s¹ dów oraz ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia kad ry orze cz ni czej. Ce lem tych prac jest pod -
nie sie nie ja ko œci fun kcjo no wa nia je dno stek s¹ do wych w wy mia rze orze cz ni czym
i fun kcjo nal nym.

Ak tu al nie pro jek to wa na przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci re for ma or ga ni za cyj -
na za k³a da w pier wszej ko lej no œci znie sie nie s¹ dów re jo no wych o nie wiel kim li mi cie
eta tów orze cz ni czych, któ ry – co do za sa dy – jest po cho dn¹ wp³y wu spraw, a na stê p nie
ut wo rze nie na ba zie wy dzia ³ów do tych czas is t nie j¹ cych w zno szo nych je dno stkach
s¹ do wych wy dzia ³ów za miej sco wych (cy wil ne go, kar ne go, ro dzin ne go i nie let nich, pra -
cy oraz ksi¹g wie czy stych) wiê k sze go s¹ du re jo no we go. Sie dzi bê wy dzia ³ów za miej sco -
wych bê d¹ sta no wi ³y bu dyn ki, w któ rych usy tuo wa ne s¹ pla no wa ne do znie sie nia s¹ dy 
re jo no we.
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Oma wia na re or ga ni za cja nie spo wo du je ne ga ty wnych skut ków spo ³e cz nych, od -
dzia ³u j¹c na to miast w sfe rze administracyjno-zarz¹dczej mo ¿e w zna cz¹ cy spo sób
uspra wniæ dzia ³a nie ca ³e go wy mia ru spra wied li wo œci.

Po trze ba prze pro wa dze nia re for my struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa po wsze ch-
ne go wy ni ka przede wszy s t kim z nie e fek ty wno œci s¹ dów spo wo do wa nej nie ró wno mier -
nym ob ci¹ ¿e niem pra c¹ kad ry orze cz ni czej, któ re go po wo dem jest zró¿ ni co wa nie wiel -
ko œ ci i nad mier ne roz drob nie nie je dno stek s¹ do wych.

Pro wa dz¹c pra ce kon cep cyj ne do ty cz¹ ce struk tu ry s¹ do wni ctwa po wsze chne go
uz na no, ¿e roz wi¹ za niem przed sta wio nych pro ble mów jest sku mu lo wa nie s¹ dów z nis -
kim wp³y wem spraw i w œlad za tym po wo ³a nie je dno stek o op ty mal nej wiel ko œ ci. W ten 
spo sób na st¹ pi bar dziej ela sty cz ne za rz¹ dza nie i op ty ma li za cja ob ci¹ ¿e nia kad ry orze cz-
 ni czej i urzê dni czej. W wy ni ku bo wiem prze jê cia przez in ne s¹ dy re jo no we nad zo ru
nad wy dzia ³a mi zno szo nych je dno stek s¹ do wych pio ny orze cz ni cze bê d¹ w sta nie
osi¹g n¹æ od po wie d ni po ziom eta ty za cji, co z ko lei umo¿ li wi lep sze i bar dziej wy daj ne
wy ko rzy sta nie za ró wno kad ry sê dziow skiej, jak i re fe ren da rzy s¹ do wych oraz asy sten -
tów sê dziów. Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e w ma ³ych je dno stkach s¹ do wych nie o be c noœæ je d ne -
go lub dwóch sê dziów w wy dzia le po wo du je po wa¿ ne pro ble my z opa no wa niem wp³y wu 
i bar dzo czê sto skut ku je szyb kim na ra sta niem za leg ³o œci. Je dno czeœ nie z uwa gi na
nie wiel k¹ ob sa dê orze cz ni cz¹ wy dzia ³ów ma ³ych s¹ dów re jo no wych, mo¿ li woœæ prze su -
niê cia sê dziów miê dzy wy dzia ³a mi jest nie wiel ka. Po nad to, w efek cie pro po no wa nej re -
or ga ni za cji, na st¹ pi wy ró w na nie ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów, gdy¿ sê dzio wie bê d¹ mog li
orze kaæ, w za le¿ no œci od po trzeb, w wy dzia le za miej sco wym lub te¿ w wy dzia le je dno -
stki ma cie rzy stej.

W dal szej per spek ty wie na sku tek wy daj niej sze go wy ko rzy sta nia kad ry orze cz ni -
czej w s¹ dach ob jê tych re for m¹, mo¿ li we bê dzie prze no sze nie uwol nio nych eta tów sê -
dziow skich do in nych s¹ dów, w któ rych ob ci¹ ¿e nie pra c¹ jest zna cz nie wiê k sze
i wy stê pu j¹ za leg ³o œci struk tu ral ne w roz poz na wa niu spraw.

Przed mio to wa re or ga ni za cja tyl ko pod wzglê dem for mal no pra wnym oz na cza lik -
wi da cjê nie któ rych je dno stek s¹ do wych, gdy¿ w rze czy wi sto œci je dno stki s¹ do we bê -
d¹ fun kcjo no wa ³y w tym sa mym za kre sie i w tej sa mej lo ka li za cji. Pro po no wa ne
zmia ny or ga ni za cyj ne nie po win ny wiêc wi¹ zaæ siê z wiê k szy mi zmia na mi w struk tu -
rze za trud nie nia. Pra co wni cy ad mi ni stra cyj ni za trud nie ni w wy dzia ³ach orze cz ni -
czych s¹ dów prze wi dzia nych do znie sie nia bê d¹ w dal szym ci¹ gu wy ko ny wa li swe
obo wi¹z ki w ra mach wy dzia ³ów za miej sco wych. Na to miast urzê dni cy agend ad mi ni -
stra cyj nych lik wi do wa nych s¹ dów bê d¹ mog li zna leŸæ za trud nie nie, za le¿ nie od po -
trzeb i lo kal nych mo¿ li wo œci, w wy dzia ³ach orze cz ni czych wy ma ga j¹ cych wzmoc nie-
 nia, lub te¿ ewen tual nie w agen dach ad mi ni stra cyj nych je dno stek ma cie rzy stych.
Je dno czeœ nie nie ma prze szkód, aby w uza sa dnio nych przy pad kach nie któ re z za dañ
z za kre su ad mi ni stra cji s¹ do wej by ³y wy ko ny wa ne ró w nie¿ w sie dzi bie wy dzia ³ów za -
miej sco wych.

Nad mie niam, ¿e pro wa dz¹c pra ce kon cep cyj ne do ty cz¹ ce struk tu ry or ga ni za cyj nej
s¹ do wni ctwa po wsze chne go, bra no pod uwa gê na stê pu j¹ ce uwa run ko wa nia: ob szar
w³a œci wo œci s¹ du, li cz bê wp³y wa j¹ cych spraw, struk tu rê wp³y wu i za ³at wie nia spraw,
li mi ty eta tów we wszy s t kich gru pach za trud nie nia, stan ob ci¹ ¿e nia pra c¹ sê dziów
(w za kre sie w³a œci we go roz mie sz cze nia kad ry), wa run ki ko mu ni ka cyj ne (pod k¹ tem
mo¿ li wo œci do jaz du stron do s¹ du), po ³o ¿e nie te ry to rial ne s¹ du, wa run ki lo ka lo we
s¹ du (po wie rzchnia, li cz ba sal roz praw), miej sce za mie sz ka nia pra co wni ków s¹ du we
wszy s t kich gru pach za trud nie nia (w za kre sie ewen tual nych utrud nieñ zwi¹ za nych
z do jaz dem do pra cy), od le g ³o œci miê dzy po szcze gól ny mi s¹ da mi, w tym miej sco wo œcia -
mi znaj du j¹ cy mi siê w ob sza rach ich w³a œci wo œci (miê dzy in ny mi pod k¹ tem ewen tual -
nych utrud nieñ zwi¹ za nych z do jaz dem do s¹ du w spra wach od wo ³aw czych).

Prag nê zde cy do wa nie pod kreœ liæ, ¿e po szu ki wa nie o sz czê dno œci w bu d¿e cie re sor tu 
spra wied li wo œci nie sta no wi de cy du j¹ cej prze s³an ki dla pod jê cia dzia ³añ w ob sza rze or -
ga ni za cji wy mia ru spra wied li wo œci.

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci spo dzie wa siê, ¿e w wy ni ku wdro ¿e nia re for my ogól -
ny czas trwa nia po stê po wañ w s¹ dach re jo no wych uleg nie skró ce niu, nie mniej jest to
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pro ces d³u go trwa ³y, a je go efek ty w nie któ rych je dno stkach mo g¹ byæ za u wa ¿al ne
w dal szej per spek ty wie.

Osta te cz ny kszta³t pro jek tu roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spra wied li wo œci w spra wie
znie sie nia nie któ rych s¹ dów re jo no wych oraz usta le nia sie dzib i ob sza rów w³a œci wo œci
s¹ dów ape la cyj nych, s¹ dów okrê go wych i s¹ dów re jo no wych przed mio to we go ak tu
pra w ne go, w tym w za kre sie okreœ le nia s¹ dów zno szo nych i prze jmu j¹ cych, zo sta nie
wy pra co wa ny po za koñ cze niu kon sul ta cji spo ³e cz nych.

Re a su mu j¹c up rzej mie in for mu jê Pa na Se na to ra, ¿e wszy s t kie uwa gi i pro po zy cje
kie ro wni ctwa bez po œre dnio za in te re so wa nych s¹ dów oraz w³adz sa mo rz¹ do wych do ty -
cz¹ ce pro jek to wa nych zmian or ga ni za cyj nych w struk tu rze s¹ do wni ctwa po wsze chne -
go s¹ na dal przed mio tem wnik li wej ana li zy. Prag nê przy tym pod kreœ liæ, ¿e ce lem
oma wia nej re for my s¹ do wni ctwa jest zra cjo na li zo wa nie nad mier nie roz drob nio nej
struk tu ry s¹ do wni ctwa po wsze chne go, a nie mar gi na li za cja po wia tów.

Na le ¿y je dno czeœ nie pa miê taæ, ¿e zgo d nie z po sta no wie nia mi Kon sty tu cji Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, w³a dza s¹ do wni cza jest nie za le¿ na od in nych w³adz. Tym sa mym,
Mi ni ster Spra wied li wo œci kszta³ tu j¹c sieæ s¹ dów w ¿a den spo sób nie od dzia ³u je na fun k- 
cjo no wa nie ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do wej i po dzia³ te ry to rial ny kra ju. Mi n i s ter Spra -
wied li wo œci jest na to miast od po wie dzial ny za ta kie roz lo ko wa nie je dno stek s¹ do wych,
aby w spo sób ró w nie spra w ny i efek ty wny wy ko ny wa ³y po wie rzo ne im za da nia.

Z wy ra za mi po wa ¿a nia

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Mi cha³ Kró li kow ski
Pod se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2012.05.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-08-309/12 skie -

ro wa ne do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Pa na Do nal da Tus ka, w spra wie oœ wiad cze nia Pa -
na Krzy szto fa S³o nia Se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej, z³o ¿o ne go na 8. po sie dze niu
Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., do ty cz¹ ce go la bo ra to riów sta cji sa ni tar no-epi de -
mio lo gi cz nych fun kcjo nu j¹ cych w wo je wó dz twie œwiê to krzys kim, z upo wa¿ nie nia Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Sta cja sanitarno-epidemiologiczna zgo d nie z art. 15 ust. 3 usta wy z dnia 14 mar ca
1985 r. o Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z póŸn.
zm.) jest je dno stk¹ bu d¿e to w¹ bê d¹ c¹ pod mio tem le cz ni czym fi nan so wa nym z bu d¿e -
tu pañ stwa; wo je wó dz kie i po wia to we sta cje sanitarno-epidemiologiczne fi nan so wa ne
s¹ z czê œci bu d¿e tu pañ stwa bê d¹ cej w dys po zy cji wo je wo dy. W ro zu mie niu prze pi sów
o dzia ³al no œci le cz ni czej up ra wnie nia pod mio tu two rz¹ ce go w sto sun ku do po wia to wej
i wo je wó dz kiej sta cji sanitarno-epidemiologicznej po sia da wo je wo da.
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W³a œci wym jest do o kreœ le nie wa run ków fun kcjo no wa nia Pañ stwo wej In spek cji Sa -
ni tar nej na rok 2013 i la ta na stê p ne, po nie wa¿ prze pi sy o fi nan sach pub li cz nych sta -
no wi¹, ¿e do cho dy uzy s ki wa ne przez sta cje sanitarno-epidemiologiczne z ty tu ³u
sprze da ¿y us ³ug zle co nych tj. m.in. ba dañ la bo ra to ryj nych, pro wa dze nia szko leñ czy
do ko ny wa nia ocen zdro wot nych, któ re s¹ od pro wa dza ne do bu d¿e tu pañ stwa, nie bê -
d¹ kom pen so wa ne w ra mach re zer wy ce lo wej po dniu 1 sty cz nia 2013 r.

Efek ty wne spra wo wa nie nad zo ru przez or ga ny In spek cji, w kon tek œ cie re zer wy ce -
lo wej, któ ra nie bê dzie do stêp na od 1 sty cz nia 2013 ro ku, sta ³o siê m.in. przed mio tem
de ba ty nad zmia n¹ roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 22 mar ca 2010 r. w spra -
wie wy ka zu sta cji sanitarno-epidemiologicznych wy ko nu j¹ cych ba da nia la bo ra to ryj ne
i po mia ry ze wska za niem ob sza ru (Dz. U. z 2010 r. Nr 55, poz. 336). Za ³¹ cz nik do roz -
po rz¹ dze nia okreœ la w ja kim za kre sie ba da nia la bo ra to ryj ne i po mia ry da na sta cja
sanitarno-epidemiologiczna wy ko nu je nie od p³at nie na rzecz spra wo wa nia nad zo ru
przez in ne go pañ stwo we go in spek to ra sa ni tar ne go. Za zna czyæ przy tym na le ¿y, ¿e nie
wszy s t kie sta cje sanitarno-epidemiologiczne po sia da j¹ w struk tu rze or ga ni za cyj nej la -
bo ra to ria lub pro wa dz¹ da ne spek trum ba dañ.

We d³ug pro jek tu przed sta wio ne go przez Œwiê to krzys kie go Pañ stwo we go Wo je wó dz -
kie go In spek to ra Sa ni tar ne go do wy ko ny wa nia ba dañ la bo ra to ryj nych i po mia rów
w ra mach spra wo wa nia nad zo ru mo¿ na ewen tual nie do sto so waæ la bo ra to rium Wo je -
wó dz kiej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kiel cach.

Sto so wnie do przed mio to we go pro jek tu po wia to we sta cje sanitarno-epidemiolo-
giczne do ko ny wa ³y by po bo ru pró bek do ba dañ, któ re by ³y by do star cza ne do wska za -
nych w ww. roz po rz¹ dze niu la bo ra to riów Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej. Ró w nie¿
ak tu al nie, czêœæ pró bek do ba dañ z te re nu San do mie rza i po wia tu san do mier skie go,
jest do star cza na do la bo ra to rium Wo je wó dz kiej Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kiel cach (np. ba da nia che mi cz ne ¿y wno œci, ma te ria ³ów i wy ro bów prze zna czo nych
do kon tak tu z ¿y wno œci¹, ba da nia w ra mach mo ni to rin gu prze gl¹ do we go wo dy). Po -
nad to, nie któ re ba da nia la bo ra to ryj ne na po trze by wo je wó dz twa œwiê to krzys kie go wy -
ko ny wa ne s¹ przez la bo ra to ria Wo je wó dz kich Sta cji Sanitarno-Epidemiologicznych
np. w £o dzi, Rze szo wie, War sza wie (pe sty cy dy), czy w Bia ³ym sto ku (cy ja no wo dór, me -
ta nol, akry loa mid).

Œwiê to krzys ki Pañ stwo wy Wo je wó dz ki In spek tor Sa ni tar ny przed sta wia j¹c in for -
ma cjê na te mat ewen tual nej op ty ma li za cji sie ci la bo ra to riów i pro jekt do ty cz¹ cy zmian
do za ³¹ cz ni ka ww. roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia, wska zu je, ¿e przed sta wio na kon -
cep cja opar ta jest o za ³o ¿e nia pro gno sty cz ne.

Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e przed sta wio na przez Œwiê to krzys kie go Pañ stwo we go Wo je wó dz -
kie go In spek to ra Sa ni tar ne go pro po zy cja jest ele men tem dys ku sji o ewen tual nej zmia -
nie kszta³ tu oma wia ne go roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia. Pro jekt by³ przed sta wio ny
Wo je wo dzie Œwiê to krzys kie mu, stro nie spo ³e cz nej i w³a dzom sa mo rz¹ do wym wo je-
 wódz twa œwiê to krzys kie go.

Bio r¹c pod uwa gê usta wo we umo co wa nie Mi ni stra Zdro wia, ja ko w³a œci we go do
usta la nia ob sza rów dzia ³a nia i sie dzi by pañ stwo we go po wia to we go in spek to ra sa ni tar -
ne go oraz pod leg ³ej mu sta cji sanitarno-epidemiologicznej, jak ró w nie¿ okreœ la nia wy -
ka zów sta cji sanitarno-epidemiologicznych wy ko nu j¹ cych ba da nia la bo ra to ryj ne
i po mia ry ze wska za niem ob sza ru, ewen tual ne wpro wa dze nie oma wia nych roz wi¹ zañ
w ¿y cie wy ma ga ³o by zgo dy Mi ni stra Zdro wia i wy da nia od po wie d nich roz po rz¹ dzeñ.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ce za ry Rze mek

338 8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa S³o nia

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Pro szê Pa na Pre mie ra o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do wy jaœ nie nia
wszy s t kich ewen tual nych nie pra wid ³o wo œci w pro ce sie pry wa ty za cji Kie lec -
kich Ko pal ni Su row ców Mi ne ral nych Spó ³ka Ak cyj na.

Przed siê bior stwo, któ re je sz cze rok te mu by ³o w bar dzo do brej kon dy cji
fi nan so wej, zo sta ³o sprze da ne przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa spó ³ce
Dol no œl¹s kie Su row ce Skal ne Spó ³ka Ak cyj na i od te go mo men tu sy tua cja
Kie lec kich Ko pal ni Su row ców Mi ne ral nych sta le siê po gar sza. W¹t pli wo œci
i nie po kój bu dz¹ w szcze gól no œci: ig no ro wa nie pa kie tu so cjal ne go, brak wy -
p³at al bo nie pe³ ne lub nie ter mi no we wy p³a ty dla pra co wni ków pre mii pry wa -
ty za cyj nej, na le¿ nych wy na gro dzeñ, wy ma ga nych sk³a dek i tak zwa nej
pre mii bar bór ko wej, a tak ¿e nie ja s ne prze p³y wy fi nan so we. Bar dzo re al ne
jest po de jrze nie na ru sze nia au to no mii spó ³ek po le ga j¹ ce go na na rzu ce niu
kie lec kiej fir mie nie ko rzy stnych dla niej dzia ³añ. Do dat ko wo w osta t nim cza -
sie zo sta ³y za blo ko wa ne przez ko mor ni ków kon ta spó ³ki i za jê te ma szy ny, co
sku te cz nie unie mo¿ li wia bie ¿¹ ce fun kcjo no wa nie fir my.

KKSM Spó ³ka Ak cyj na to fir ma z li cz¹ c¹ po nad sto trzy dzie œci piêæ lat tra -
dy cj¹, to fir ma o ogrom nym zna cze niu dla Kielc i re gio nu. Dal sza es ka la cja
nie ko rzy stnych zja wisk mo ¿e w kró t kim cza sie do pro wa dziæ do znik niê cia
z ryn ku tej do b rze dzia ³a j¹ cej do nie da w na spó ³ki, któ ra da je za trud nie nie po -
nad czte ry stu pra co wni kom.

Krzy sztof S³oñ

Od po wiedŸ
MI NI STRA
SKAR BU PAÑ STWA

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa S³o nia do ty cz¹ ce spó ³ki

Kie lec kie Ko pal nie Su row ców Mi ne ral nych SA z sie dzi b¹ w Kiel cach (zwa nej da lej
KKSM SA), up rzej mie in for mu jê, ¿e Naj wy ¿ sza Iz ba Kon tro li do ko na ³a kon tro li pry wa -
ty za cji Spó ³ki.

W wy st¹ pie niu po kon trol nym skie ro wa nym do MSP pry wa ty za cja Spó ³ki zo sta ³a
po zy ty wnie oce nio na i w zwi¹z ku z po wy ¿ szym niesfor mo wa ne zo sta ³y ¿a dne wnios ki
po kon trol ne. W szcze gól no œci NIK po zy ty wnie oce ni³:

· dzia ³a nia Mi ni stra Skar bu Pañ stwa ma j¹ ce na ce lu pry wa ty za cjê KKSM SA w dro --
dze sprze da ¿y 85% ak cji tej spó ³ki na rzecz in we sto ra stra te gi cz ne go,

· sto sun ko wo szyb ki i prze jrzy sty prze bieg pro ce su pry wa ty za cyj ne go,
· wy ko rzy sta nie przez MSP zmian za cho dz¹ cych w po ten cja le eko no mi cz nym

KKSM SA.
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Naj wy ¿ sza Iz ba Kon tro li stwier dzi ³a je dno czeœ nie, ¿e dzia ³a nia pro wa dzo ne w ce lu
wy ³o nie nia in we sto ra zrea li zo wa no zgo d nie z usta w¹ o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji
oraz roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lu te go 2009 r. w spra wie szcze gó ³o we -
go try bu zby wa nia ak cji Skar bu Pañ stwa.

Prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e w umo wie pry wa ty za cyj nej za war tych zo sta ³o sze reg zo -
bo wi¹ zañ po za ce no wych, w tym zo bo wi¹ za nia in we sty cyj ne, kor po ra cyj ne, so cjal ne,
do ty cz¹ ce za ku pu po zo sta ³ych ak cji od Skar bu Pañ stwa oraz spra wo zdaw czo œci z re a -
li za cji wska za nych zo bo wi¹ zañ.

W Ar ty ku le 8. „Zo bo wi¹ za niu So cjal ne Ku pu j¹ ce go”, na by wa j¹ ca od Skar bu Pañ -
stwa ak cje KKSM SA spó ³ka Su row ce Skal ne Wschód sp. z o.o. z sie dzi b¹ w War sza wie
zo bo wi¹ za ³a siê, ¿e w okre sie 60 (s³o wnie: szeœæ dzie siê ciu) mie siê cy od dnia prze nie sie -
nia ak cji, tj. od dnia 14 kwiet nia 2011 ro ku utrzy ma ny zo sta nie w ka ¿ dym mie si¹ cu
stan za trud nie nia pra co wni ków za trud nio nych w Spó ³ce KKSM SA na czas nie o kreœ lo -
ny na po zio mie li cz by eta tów z dnia prze nie sie nia ak cji (14 kwiet nia 2011 ro ku). Re a li -
za cja zo bo wi¹ za nia do utrzy ma nia sta nu za trud nie nia ob wa ro wa na zo sta ³a kwo ta mi
kar pie niê¿ nych, któ re w przy pad ku na ru sze nia te go zo bo wi¹ za nia spó ³ka „Su row ce
Skal ne Wschód” Spó ³ka z o.o. zo bo wi¹ za na by ³a by za p³a ciæ.

W Ar ty ku le 5 „Zo bo wi¹ za nia In we sty cyj ne Ku pu j¹ ce go” Su row ce Skal ne Wschód
sp. z o.o. z sie dzi b¹ w War sza wie, zo bo wi¹ za ³y siê wo bec Skar bu Pañ stwa spo wo do waæ
i za pe wniæ, ¿e Spó ³ka – KKSM SA w ci¹ gu 24 mie siê cy do ko na in we sty cji w kwo cie
15.000.000,00 z³. Zo bo wi¹ za nie po wy ¿ sze zo sta ³o wy ko na ne zgo d nie z za pi sa mi umo -
wy pry wa ty za cyj nej. £¹ cz ne in we sty cje za mknê ³y siê kwo t¹ 15.218.885,00 z³.

Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa po wziê ³o in for ma cjê o bra ku re a li za cji zo bo wi¹ za ñ
pra co wni czych wy ni ka j¹ cych z za war te go ze spó ³ka mi Su row ce Skal ne Wschód sp.
z o.o., Aro ga Hol ding sp. z o.o. oraz za k³a do wy mi or ga ni za cja mi zwi¹z ko wy mi Pa kie tu
So cjal ne go. Je dnak ¿e z uwa gi na fakt, i¿ Skarb Pañ stwa nie jest stro n¹ za war te go Pa -
kie tu i nie sta no wi on je dno czeœ nie in te gral nej czê œci Umo wy, zo bo wi¹ za nia stron
z nie go wy ni ka j¹ ce nie pod le ga j¹ nad zo ro wa niu i mo ni to ro wa niu przez Mi ni ster stwo
Skar bu Pañ stwa.

Niemniej je dnak po po wziê ciu pier wszych syg na ³ów o bra ku re a li za cji œwiad czeñ
pra co wni czych, MSP wy st¹ pi ³o do Za rz¹ du Dol no œl¹s kich Su row ców Skal nych SA oraz 
do Za rz¹ du KKSM SA z pro œb¹ o usto sun ko wa nie siê do po ru szo nych przez zwi¹z ki za -
wo do we kwe stii. W od po wie dzi w lu tym 2012 ro ku wp³y nê ³o wy jaœ nie nie Za rz¹ du
KKSM SA, z któ re go wy ni ka, ¿e:

– po miê dzy ro kiem 2010 a 2011 na st¹ pi³ zna cz ny wzrost su my bi lan so wej
(o 266,32%)

– przy cho dy ze sprze da ¿y pro du k tów to wa rów i ma te ria ³ów uleg ³y wzro sto wi
o 147,16%

– za rok 2011 zo sta³ wy pra co wa ny zysk net to zbli ¿o ny do zy s ku osi¹g niê te go w ro ku
2010

– spó ³ka bê d¹c czê œci¹ gru py DSS, par ty cy pu je w do sta wach kru szyw na od ci nek C
au to stra dy A2, jak ró w nie¿ w in nych pro jek tach re a li zo wa nych przez DSS. Re a li --
za cja tych pro jek tów wi¹ ¿e siê z ko nie cz no œci¹ za an ga ¿o wa nia is tot ne go ka pi ta ³u
ob ro to we go, co w prak ty ce oz na cza brak nad wy ¿ek go tów ki i prze jœcio we ogra ni --
cze nia w za kre sie prze p³y wów pie niê¿ nych

– po mi mo wska za nych trud no œci wszys cy za trud nie ni w Spó ³ce otrzy ma li w 2011 ro --
ku dwie pod wy¿ ki wy na gro dzeñ (pier wsza od 1 ma ja 2011 ro ku. na stê p na od paŸ --
dzier ni ka 2011 r.), spo wo do wa ³y one w 2011 ro ku wzrost œre dnie go wy na gro dze --
nia w Spó ³ce o 13,65% – do po zio mu 4.597,54 z³

– od noœ nie do wy p³at bar bór ko wych dla pra co wni ków, Za rz¹d nie kwe stio nu je wy --
p³a ty tej na gro dy i zde cy do wa ny jest jak naj szyb ciej roz li czyæ siê z te go ty tu ³u. Je d-
nak ¿e ob jê cie Spó ³ki re ¿i mem bu d¿e to wym Gru py DSS, po wo du je, ¿e kwe stia wy --
p³at ww. na gród ma zde cy do wa ny wp³yw na p³yn noœæ fi nan so w¹ Gru py DSS. Prze j-
œcio we trud no œci z p³yn no œci¹ Spó ³ki zwi¹ za ne s¹ z za an ga ¿o wa niem czê œci œrod --
ków fi nan so wych w za da nia gru py ka pi ta ³o wej DSS SA, w szcze gól no œci w bu do wê
od cin ka au to stra dy A2
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– Spó ³ka po sia da za œwiad cze nie urzê du skar bo we go wy da ne na 22 gru dnia 2011 ro --
ku o bra ku za leg ³o œci po dat ko wych

– Spó ³ka po sia da za œwiad cze nie z ZUS na 28 gru dnia 2011 r. o bra ku za leg ³o œci z ty --
tu ³u wp³a ty sk³a dek

– Spó ³ka nie po sia da zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u za leg ³ych wy na gro dzeñ dla pra co wni ków
za 2011 rok.

W pod su mo wa niu pis ma Za rz¹d pod kreœ li³, i¿ pod trzy mu je wo lê re a li za cji pod pi sa -
nych po ro zu mieñ, jak ró w nie¿ bie ¿¹ cych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych Spó ³ki wo bec pra co w-
ni ków KKSM SA. Oœ wiad czy³ je dno czeœ nie, ¿e ca ³y czas pro wa dzi di a log ze Zwi¹z ka mi
Za wo do wy mi dzia ³a j¹ cy mi w Spó ³ce.

Po uzy s ka niu po wy ¿ szych wy jaœ nieñ Mi n i s ter Skar bu Pañ stwa wy st¹ pi³ do Izb
Skar bo wych w Kiel cach i War sza wie z pro œb¹ o zba da nie prze p³y wów pie niê¿ nych po -
miê dzy spó ³k¹ KKSM SA a spó ³k¹ DSS SA oraz zwró ci³ siê ko lej nym pis mem do Za -
rz¹ du KKSM SA z pro œb¹ o prze ka za nie in for ma cji od noœ nie do za mia rów Za rz¹ du oraz 
wiêk szo œcio we go ak cjo na riu sza co do dal sze go fun kcjo no wa nia Spó ³ki.

W od po wie dzi, któ ra wp³y nê ³a do Mi ni ster stwa w dniu 26 mar ca 2012 ro ku, Za rz¹d
KKSM SA stwier dzi³, i¿ trud na sy tua cja do ty cz¹ ca p³yn no œci fi nan so wej wy ni ka z za an -
ga ¿o wa nia Gru py Ka pi ta ³o wej w pro jekt bu do wa nia au to stra dy A2 – w po cz¹t ko wym
okre sie ja ko pod wy ko naw cy chiñ skiej spó ³ki CO VEC a na stê p nie ja ko kon sor cjan ta
wraz z czes k¹ spó ³k¹ Bogl a Krysl. Za rz¹d wska za³, ¿e je dy nym czyn ni kiem wp³y wa -
j¹ cym ne ga ty wnie na bie ¿¹ ce roz li cze nia z pra co wni ka mi Spó ³ki s¹ roz li cze nia do staw
na pro jekt A2. Przy czym z uwa gi na zna cz ne ogra ni cze nie udzia ³u DSS SA w re a li za cjê
bu do wy od cin ka „C”, Za rz¹d ocze ku je na roz li cze nie do staw kru szyw, co z ko lei bê dzie
mia ³o wp³yw na sy tua cjê fi nan so w¹ Spó ³ki.

Skarb Pañ stwa po de jmu j¹c dzia ³a nia wo bec Spó ³ki ko rzy sta z przy s³u gu j¹ cych mu
up ra wnieñ wy ni ka j¹ cych z prze pi sów Ko dek su han dlo we go spó ³ek oraz za pi sów Sta tu -
tu tej Spó ³ki. Ko rzy sta j¹c z up ra wnie nia do ¿¹ da nia zwo ³a nia nad zwy czaj ne go wal ne go
zgro ma dze nia i umie sz cze nia okreœ lo nych spraw w po rz¹d ku ob rad te go zgro ma dze -
nia, pis mem z 16 mar ca 2012 r., dzia ³a j¹c w opar ciu o art. 400 Ksh wy st¹ pi ³em do Za -
rz¹ du Spó ³ki KKSM SA z ¿¹ da niem zwo ³a nia Nad zwy czaj ne go Wal ne go Zgro ma dze nia
i umie sz cze nia w po rz¹d ku ob rad pun ktu do ty cz¹ ce go in for ma cji o bie ¿¹ cej sy tua cji
eko no mi cz nej Spó ³ki. Wal ne Zgro ma dze nie zwo ³a ne zo sta ³o przez Za rz¹d Spó ³ki w dniu 
12 kwiet nia 2012 ro ku. Je d nym z za ga dnieñ po ru szo nych na Wal nym Zgro ma dze niu
by ³a kwe stia przy czyn bra ku ter mi no we go re gu lo wa nia zo bo wi¹ zañ wo bec pra co wni -
ków Spó ³ki. Z in for ma cji prze ka za nych przez Za rz¹d na NWZ wy ni ka, i¿ g³ó wnym po -
wo dem nie re gu lar nych wy p³at pen sji s¹ pro ble my p³yn no œcio we Spó ³ki. I tak na
przy k³ad wy p³a ca ne w mar cu pen sje re a li zo wa ne by ³y w piê ciu ra tach.

W chwi li obe c nej klu czo w¹ kwe sti¹ dla dal sze go fun kcjo no wa nia Spó ³ki jest roz -
strzyg niê cie S¹ du Re jo no we go w Kiel cach, do któ re go Za rz¹d Spó ³ki z³o ¿y³ wnio sek
o og ³o sze nie upad ³o œci uk ³a do wej. Ewen tual ne po zy ty wne roz strzyg niê cie S¹ du i og ³o -
sze nie upad ³o œci uk ³a do wej po zwo li na za war cie w ra mach po stê po wa nia upad ³o œcio -
we go uk ³a du z wie rzy cie la mi oraz za pe wni Spó ³ce sta bil noœæ i mo¿ li woœæ za wie ra nia
i re a li za cji umów z kon tra hen ta mi. Nie bez zna cze nia jest ró w nie¿ fakt, ¿e z dniem og ³o -
sze nia upad ³o œci uk ³a do wej to cz¹ ce siê prze ciw KKSM SA po stê po wa nia eg ze ku cyj ne
uleg n¹ za wie sze niu z mo cy pra wa.

Z po wa ¿a niem

Mi ko ³aj Bu dza now ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa S³o nia

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Pro szê Pa na Pre mie ra o in for ma cjê o pod jê tych przez Pa na dzia ³a niach
ma j¹ cych na ce lu ochro nê oby wa te li przed wpro wa dza niem do ob ro tu na
ska lê ma so w¹ pro du k tów oraz sub stan cji szkod li wych i tok sy cz nych, mo -
g¹ cych mieæ ne ga ty wny wp³yw na ¿y cie i zdro wie spo ³e czeñ stwa oraz na
wia ry go dnoœæ na szych pro du cen tów ¿y wno œci wal cz¹ cych o ryn ki zby tu
w in nych kra jach.

Osta nie przy k³a dy zwi¹ za ne z prze stêp czym pro ce de rem wpro wa dza nia
przez wie le lat na ry nek spo ¿yw czy so li prze zna czo nej do ce lów dro go wych
i pod ro bio ne go su szu ja je cz ne go do wo dz¹ te go, jak nie szczel ny jest nasz sy s tem 
kon tro li i za po bie ga nia te go ty pu zja wis kom. Pod wa ¿a to wia ry go dnoœæ na sze go 
pañ stwa zo bo wi¹ za ne go do dba nia o bez pie czeñ stwo i zdro wie oby wa te li.

Krzy sztof S³oñ

Od po wiedŸ
PRE ZE SA URZÊ DU
OCHRO NY KON KU REN CJI
I KON SU MEN TÓW

War sza wa, 27.04.2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa S³o nia z³o ¿o ne na 8. po -

sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r. skie ro wa ne do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
prze ka za ne przy piœ mie Pa na Mar sza³ ka nr BPS/043-08-309/12 z dnia 4 kwiet nia
2012 r., w spra wie prze ka za nia in for ma cji o dzia ³a niach ma j¹ cych na ce lu ochro nê
oby wa te li przed wpro wa dze niem do ob ro tu na ska lê ma so w¹ pro du k tów oraz sub stan -
cji szkod li wych i tok sy cz nych (w szcze gól no œci tzw. so li wy pa do wej oraz su szu ja je cz -
ne go), mo g¹ cych mieæ ne ga ty wny wp³yw na ¿y cie i zdro wie spo ³e czeñ stwa oraz na
wia ry go dnoœæ pol skich pro du cen tów ¿y wno œci, dzia ³a j¹c z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów po uzy s ka niu sta no wisk Mi ni stra Zdro wia oraz Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo -
ju Wsi, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Na wstê pie na le ¿y za zna czyæ, ¿e roz wi¹ za nia pra w ne w za kre sie bez pie czeñ stwa ¿y w-
no œci w Pol sce s¹ ana lo gi cz ne jak w ca ³ej Unii Eu ro pej skiej. Ge ne ral ne re gu ³y pra wa
¿y wno œcio we go zo sta ³y okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu (WE) nr 178/2002 Par la men tu Eu -
ro pej skie go i Ra dy z dnia 28 sty cz nia 2002 r. usta na wia j¹ ce go ogól ne za sa dy i wy ma ga -
nia pra wa ¿y wno œcio we go, po wo ³u j¹ ce Eu ro pej ski Urz¹d ds. Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci
oraz usta na wia j¹ ce pro ce du ry w za kre sie bez pie czeñ stwa ¿y wno œci (Dz. Urz. WE L 31
z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe c jal ne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

Na pod sta wie prze pi sów ww. roz po rz¹ dze nia, co do za sa dy, za bez pie czeñ stwo
œrod ków spo ¿yw czych wpro wa dza nych do ob ro tu od po wia da pro du cent i ka ¿ dy na stê p -
ny pod miot wpro wa dza j¹ cy ¿y wnoœæ do ob ro tu w za kre sie swo jej dzia ³al no œci. Tyl ko
¿y wnoœæ bez pie cz na mo ¿e byæ ofe ro wa na kon su men tom. Aby spe³ niæ ten wa ru nek
pod mio ty za jmu j¹ ce siê pro duk cj¹ i dys try bu cj¹ ¿y wno œci mu sz¹ prze strze gaæ bar dzo
ry go ry sty cz nych i szcze gó ³o wych wy ma gañ pra wa ¿y wno œcio we go. Nad zór nad prze -
strze ga niem przez przed siê bior ców prze pi sów pra wa ¿y wno œcio we go w za kre sie bez pie -
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czeñ stwa zo sta³ po wie rzo ny or ga nom urzê do wej kon tro li ¿y wno œci pod leg ³ym
Mi ni stro wi Zdro wia (Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na) oraz Mi ni stro wi Rol ni ctwa i Roz -
wo ju Wsi (In spek cja We te ry na ryj na i Pañ stwo wa In spek cja Ochro ny Roœ lin i Na sien ni c-
twa). Choæ nie jest to przed mio tem ni niej szej spra wy do dam, ¿e na le ¿y od ró¿ niæ
za ga dnie nie bez pie czeñ stwa ¿y wno œci od nad zo ru nad ja ko œci¹ han dlo w¹ ar ty ku ³ów
rolno-spo¿ywczych, co zo sta ³o po wie rzo ne In spek cji Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów
Rolno-Spo¿ywczych pod leg ³ej Mi ni stro wi Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oraz In spek cji Han -
dlo wej pod leg ³ej Pre ze so wi Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, przy czym
In spek cja Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿ywczych nad zór ten spra wu je
w miej scu pro duk cji tych ar ty ku ³ów a In spek cja Han dlo wa – w ob ro cie de ta li cz nym.

Urzê do we kon tro le ¿y wno œci prze pro wa dza ne s¹ na wszy s t kich eta pach ³añ cu cha
¿y wno œcio we go po cz¹w szy od pro duk cji pier wot nej po przez prze twa rza nie, pa cz ko wa -
nie a¿ do ofe ro wa nia kon su men to wi fi nal ne mu i obe jmu j¹ spraw dza nie prze strze ga nia
ca ³e go pra wa ¿y wno œcio we go. Urzê do wa kon tro la ¿y wno œci w Pol sce zo sta ³a zor ga ni zo -
wa na i fun kcjo nu je w spo sób zgo d ny z wy ma ga nia mi okreœ lo ny mi w roz po rz¹ dze niu
(WE) Nr 882 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 29 kwiet nia 2004 r. w spra wie
kon tro li urzê do wych prze pro wa dza nych w ce lu spraw dze nia zgo d no œci z pra wem pa -
szo wym i ¿y wno œcio wym oraz re gu ³ami do ty cz¹ cy mi zdro wia zwie rz¹t i dob ro sta nu
zwie rz¹t (DZ.U. L 191/1 z 30.04.2004 r.), co po twier dzi ³y li cz ne au dy ty prze pro wa dzo -
ne przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹.

Jak wcze œ niej zo sta ³o za zna czo ne za bez pie czeñ stwo ¿y wno œci od po wia da pro du cent 
oraz dal sze pod mio ty ucze stni cz¹ ce w ob ro cie ¿y wno œci¹ w za kre sie swo jej dzia ³al no œci
i to one obo wi¹ za ne s¹ wpro wa dziæ od po wie d nie sy s te my opar te miê dzy in ny mi na ana li -
zie za gro ¿eñ i kry ty cz nych pun któw kon tro li (HACCP), aby osta te cz ne mu kon su men to wi 
ofe ro wa na by ³a ¿y wnoœæ bez pie cz na i zgo d na z wszy s t ki mi wy ma ga nia mi pra wa ¿y wno -
œcio we go. Od po wie dzial noœæ pod mio tów do ty czy ró w nie¿ ut wo rze nia sy s te mów i pro ce -
dur umo¿ li wia j¹ cych iden ty fi ka cjê i we ry fi ka cjê do staw ców œrod ków spo ¿yw czych lub
sub stan cji do dat ko wych, któ re ma j¹ byæ do da ne do ¿y wno œci w pro ce sie pro duk cji.

Dzia ³a nia urzê do wej kon tro li ¿y wno œci po le ga j¹ na pro wa dze niu kon tro li (wy ryw -
ko wych) a tak ¿e mo ni to rin gu. Sta ³y nad zór pro wa dzo ny jest je dy nie w rzeŸ niach przez
In spek cjê We te ry na ryj n¹, na to miast w po zo sta ³ych za k³a dach urzê do we kon tro le pro -
wa dzo ne s¹ w opar ciu o ana li zê ry zy ka oraz w ka ¿ dym mo men cie kie dy or gan uz na za
sto so wne lub ko nie cz ne. Je ¿e li w trak cie kon tro li zo sta nie stwier dzo ne, ¿e ¿y wnoœæ nie
spe³ nia wy ma gañ w za kre sie bez pie czeñ stwa, or ga ny te mo g¹ pod j¹æ de cyz jê o wy co fa -
niu jej z ob ro tu, a na wet zni sz cze niu.

W ra mach pro wa dzo ne go nad zo ru nad bez pie czeñ stwem ¿y wno œci od 2003 ro ku
w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym op ra co wy wa ny jest co ro cz nie je dno li ty ra mo wy
„Plan po bie ra nia pró bek do ba da nia ¿y wno œci w ra mach urzê do wej kon tro li i mo ni to -
rin gu dla Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej”. Obe jmu je on urzê do w¹ kon tro lê i mo ni to-
 ring ¿y wno œci po cho dze nia nie zwie rzê ce go pro du ko wa nej i wpro wa dza nej do ob ro tu
oraz pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go znaj du j¹ cych siê w han dlu de ta li cz nym. Do
ba dañ po bie ra ne s¹ prób ki pro du k tów kra jo wych, pro du k tów po cho dz¹ cych z ob sza ru
Unii Eu ro pej skiej oraz prób ki pro du k tów z kra jów trze cich (spo za Unii Eu ro pej skiej).
Prób ki po bie ra ne s¹ z ob ro tu de ta li cz ne go i hur to we go, w za k³a dach prze mys ³u spo -
¿yw cze go i za k³a dach ¿y wie nia zbio ro we go, a w przy pad ku pro du k tów z im por tu, ró w -
nie¿ na gra ni cy. Jak wy ni ka z in for ma cji prze ka za nych Pre ze so wi UO KiK, or ga ny
Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w ra mach re a li za cji ww. pla nu po bra ³y do ba dañ:
w 2009 r. ok. 84 300 pró bek, w 2010 r. ok. 75 700 pró bek, w 2011 r. ok. 76 000 pró bek, 
w 2012 r. za pla no wa no do zba da nia 78 112 pró bek. Próbki w za le¿ no œci od ro dza ju ¿y w-
no œci ba da ne s¹ w na stê pu j¹ cych kie run kach: po zo sta ³o œci pe sty cy dów, me ta li
szkod li wych dla zdro wia (o³ów, kadm, ar sen, rtêæ, cy na, glin), azo ta nów, 3-MCPD, za -
nie czy sz czeñ mi kro bio lo gi cz nych, mi ko tok syn, hi sta mi ny, me ta no lu i cy ja no wo do ru,
do zwo lo nych sub stan cji do dat ko wych, pa ra me trów czy sto œci sub stan cji do dat ko wych
i roz pu sz czal ni ków eks trak cyj nych, GMO, ska ¿eñ pro mie niot wór czych, œrod ków spo -
¿yw czych pod da nych dzia ³a niu pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go, jo du w so li ku chen nej,
¿y wnoœæ wzbo ga ca n¹, ma te ria ³y i wy ro by prze zna czo ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹,
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WWA, fu ra nu, izo me rów trans kwa sów t³u sz czo wych, akry loa mi du, glu te nu, in nych
pa ra me trów (oce na or ga no lep ty cz na, za nie czy sz cze nia bio lo gi cz ne i fi zy cz ne, zna ko wa -
nie). Do ba dañ po bie ra ne s¹ prób ki ze wszy s t kich ka te go rii œrod ków spo ¿yw czych za ró w-
no po cho dze nia zwie rzê ce go jak i nie zwie rzê ce go w tym tak ¿e so li spo ¿yw czej i pro du k -
tów ja je cz nych.

Po nad to przez In spek cjê We te ry na ryj n¹ re a li zo wa ny jest, co ro cz nie ak tua li zo wa ny
przy udzia le Pañ stwo we go In sty tu tu We te ry na ryj ne go – Pañ stwo we go In sty tu tu Ba -
daw cze go (PI Wet-PIB), „Kra jo wy plan ba dañ kon trol nych po zo sta ³o œci bio lo gi cz nych,
che mi cz nych i po zo sta ³o œci le cz ni czych u zwie rz¹t i w pro du k tach po cho dze nia zwie -
rzê ce go”. In spek cja We te ry na ryj na po bie ra prób ki do ba dañ od œwiñ, byd ³a, ko ni,
owiec, dro biu (ku ry, kur czê ta, in dy ki, ka cz ki, gê si), ryb, kró li ków, zwie rz¹t ³o wnych
oraz prób ki pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go. Za kres pro wa dzo nych ba dañ obe j-
mu je ³¹ cz nie po nad 220 zwi¹z ków od za ka za nych do sto so wa nia sub stan cji o cha rak -
te rze ana bo li cz nym z gru py A (hor mo ny, ty reo sta ty ki) do we te ry na ryj nych pro du k tów
le cz ni czych i za nie czy sz czeñ œro do wis ko wych (me ta le, pe sty cy dy) za li cza nych do gru py B.
Ró wno leg le pro wa dzo ny jest ró w nie¿ „krajowy pro gram ba dañ kon trol nych diok syn,
fu ra nów, diok sy no po dob nych i nie diok sy no po dob nych PCB u zwie rz¹t i w pro du k tach
po cho dze nia zwie rzê ce go”. Prób ki po bie ra ne s¹ przez In spek cjê We te ry na ryj n¹ z pro du k-
 tów po cho dze nia zwie rzê ce go na eta pie po prze dza j¹ cym han del de ta li cz ny, ta kich jak
miê so i pro du k ty miês ne, miê so ryb, su ro we mle ko i pro du k ty mle cz ne, ja ja, a ba da nia
wy ko ny wa ne s¹ w kra jo wym la bo ra to rium re fe ren cyj nym PIWet-PIB w Pu ³a wach.

Ba da nia w ra mach pro gra mu po zo sta ³o œci bio lo gi cz nych, che mi cz nych i po zo sta ³o -
œci le cz ni czych u zwie rz¹t i w pro du k tach po cho dze nia zwie rzê ce go, wy ko ny wa ne s¹
w la bo ra to riach urzê do wych i w la bo ra to rium re fe ren cyj nym – PIWet-PIB w Pu ³a wach.
Wy ni ki za ca ³y rok prze sy ³a ne s¹ do Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ka¿ do ra zo wo w przy pad ku
stwier dze nia wy ni ku nie zgo d ne go or ga ny In spek cji We te ry na ryj nej po de jmu j¹ dzia ³a -
nia ma j¹ ce na ce lu okreœ le nie przy czy ny wy st¹ pie nia nie zgo d no œci.

Wy ni ki ba dañ pró bek po bra nych w ra mach mo ni to rin gu i urzê do wej kon tro li ¿y w-
no œci s¹ od no szo ne do obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra w nych. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e –
jak wy ni ka z da nych uzy s ka nych przez Pre ze sa UO KiK – ba da ne w kra ju i za gra ni c¹
prób ki ¿y wno œci w zde cy do wa nej wiê k szo œci nie wska zu j¹ na nie pra wid ³o wo œci w za -
kre sie wy mo gów do ty cz¹ cych ¿y wno œci znaj du j¹ cej siê w ob ro cie. W mo men cie wy kry -
cia za gro ¿e nia or ga ny urzê do wej kon tro li ¿y wno œci na tych miast po de jmu j¹ w³a œci we
dzia ³a nia w ce lu wy co fa nia nie bez pie cz nej ¿y wno œci z ob ro tu i prze pro wa dza j¹ po stê -
po wa nia wy jaœ nia j¹ ce zmie rza j¹ ce do wy e li mi no wa nia Ÿród ³a po wsta ³e go za gro ¿e nia.

W od nie sie niu do osta t nich przy pad ków do ty cz¹ cych wy ko rzy sty wa nia so li te chni cz - 
nej czy pro duk cji pro szku ja je cz ne go oraz dzia ³añ po de jmo wa nych przez or ga ny
urzê do wej kon tro li ¿y wno œci up rzej mie in for mu jê, ¿e In spek cja We te ry na ryj na, co do
za sa dy, nad zo ru je za k³a dy pro du ku j¹ ce ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go, zaœ Pañ -
stwo wa In spek cja Sa ni tar na – pod mio ty za jmu j¹ ce siê han dlem de ta li cz nym wszy s t ki -
mi ka te go ria mi ¿y wno œci pro duk cj¹ ¿y wno œci po cho dze nia nie zwie rzê ce go. Pod mio ty
pro du ku j¹ ce b¹dŸ dys try buu j¹ ce sól spo ¿yw cz¹ nad zo ru je Pañ stwo wa In spek cja Sa ni -
tar na, zaœ u¿y wa j¹ ce tê sól w pro duk cji ¿y wno œci po cho dze nia zwie rzê ce go In spek cja
We te ry na ryj na. W tym miej scu na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za kres kom pe ten cji or ga nów
urzê do wej kon tro li ¿y wno œci nie obe jmu je pod mio tów nie le gal nie dzia ³a j¹ cych na ryn -
ku. Te go ro dza ju dzia ³al no œci¹ za jmu j¹ siê or ga ny œci ga nia, któ re w ka ¿ dym przy pad ku 
mo g¹ zwró ciæ siê o po moc do or ga nów urzê do wej kon tro li ¿y wno œci, tak jak mia ³o to
miej sce w przy pad ku so li te chni cz nej i su szu ja je cz ne go.

Sto so wnie do da nych prze ka za nych Pre ze so wi UO KiK przez Mi ni stra Zdro wia, po
otrzy ma niu in for ma cji o nie pra wid ³o wo œciach w ob ro cie za fa³ szo wa n¹ so l¹ G³ó wny In -
spek to rat Sa ni tar ny pod j¹³ w try bie na tych mia sto wym dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu zi den -
ty fi ko wa nie i usta le nie stop nia za gro ¿e nia dla ¿y cia i zdro wia kon su men tów, w tym
w pier wszej ko lej no œci, sto su j¹c za sa dê ostro¿ no œci, o któ rej mo wa w ar ty ku le 7 Roz po -
rz¹ dze nia (WE) nr 178/2002, znaj du j¹ ce siê w ob ro cie par tie po de jrza nej so li i pro du k -
tów spo ¿yw czych z jej udzia ³em zo sta ³y za bez pie czo ne i wstrzy ma ne od ob ro tu do cza su 
uzy s ka nia wy ni ków ba dañ, a na stê p nie do ko na no ana li zy ry zy ka i oce ny bez pie czeñ -
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stwa po de jrza nej so li i pro du k tów z jej udzia ³em. Za bez pie czo ne wcze œ niej par tie pro -
du k tów po we ry fi ka cji do pu sz czo no do ob ro tu al bo wy co fa no z ob ro tu i prze zna czo no
do zni sz cze nia. Jak wy ni ka z ma te ria ³ów prze ka za nych przez Mi ni stra Zdro wia, do
dnia 16 kwiet nia 2012 r. or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej prze pro wa dzi ³y
19 544 kon tro li w zwi¹z ku z wpro wa dze niem so li te chni cz nej ja ko so li spo ¿yw czej. Za -
bez pie czo no 470 863,66 kg so li (pek lu j¹ cej, ka mien nej, wa rzo nej, spo ¿yw czej) oraz
255 438,06 kg pro du k tów spo ¿yw czych (m.in. ce bu la so lo na w be cz kach, ka pu sta ki -
szo na, ogór ki kon ser wo we, przy pra wy, pie czy wo, pap ry karz we ge ta riañ ski, pie ro gi, go -
³¹b ki, za pie kan ki). Wy co fa no z ob ro tu 112 072,11 kg so li oraz 3 976,31 kg pro du k tów
spo ¿yw czych. Do ba dañ po bra no 699 pró bek. Or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar -
nej, na pod sta wie prze pro wa dzo ne go po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go, do pu œci ³y po no w -
nie do ob ro tu han dlo we go 101 724,81 kg so li i pro du k tów spo ¿yw czych. W zwi¹z ku
z tym, ¿e wy ni ki 103 pró bek so li (na 699 po bra nych) wska zy wa ³y na za fa³ szo wa nie te go
pro du k tu, a prze pro wa dzo ne ba da nia w kie run ku oce ny bez pie czeñ stwa i oce na do ko -
na na przez eks per tów nie wska zy wa ³y na za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia kon su men tów
G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze ka za³ spra wê G³ó wne mu In spek to ro wi Ja ko œci Han d- 
lo wej Ar ty ku ³ów Rol no-Spo¿ywczych we d³ug kom pe ten cji do dal sze go pro wa dze nia
w opar ciu o prze pi sy usta wy o ja ko œci han dlo wej ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych.

Zgo d nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi In -
spek cja Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿ywczych do tych czas prze pro wa dzi ³a
120 kon tro li po cho dze nia so li sto so wa nej do pro duk cji kon tro lo wa nych ar ty ku ³ów
rolno-spo¿ywczych. W ra mach pod jê tych czyn no œci spraw dza no wszy s t kie za sta ne
par tie so li w ka ¿ dym z kon tro lo wa nych pod mio tów. W wy mie nio nym okre sie nie
stwier dzo no sto so wa nia so li prze mys ³o wej.

Z uzy s ka nych przez Pre ze sa UO KiK ma te ria ³ów wy ni ka, ¿e w œcis ³ej wspó³ pra cy
z Pañ stwo w¹ In spek cj¹ Sa ni tar n¹ dzia ³a nia pro wa dzi ³a ró w nie¿ In spek cja We te ry na -
ryj na we ry fi ku j¹c po cho dze nie so li u¿y wa nej w za k³a dach pro du ku j¹ cych ¿y wnoœæ po -
cho dze nia zwie rzê ce go, a tak ¿e In spek cja Han dlo wa wspó³ pra cu j¹c z te re no wy mi
je dno stka mi Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej przy iden ty fi ka cji po de jrza nych par tii
pro du k tów na eta pie ob ro tu de ta li cz ne go.

Sto so wnie do da nych prze ka za nych Pre ze so wi UO KiK – wbrew for mu ³o wa nym
ob ie go wym opi niom – mo¿ na stwier dziæ, ¿e wpro wa dzo na do ob ro tu sól te chni cz na
i œrod ki spo ¿yw cze z jej udzia ³em, jak usta li li eks per ci, nie stwa rza ³a za gro ¿e nia dla ¿y -
cia i zdro wia kon su men tów, je dnak ¿e by ³a œrod kiem za fa³ szo wa nym i ja ko ta ka ró w -
nie¿ nie po win na byæ ofe ro wa na kon su men tom, ani te¿ u¿y wa na w pro duk cji
¿y wno œci. Na le ¿y nad mie niæ, ¿e oce na ry zy ka op ra co wa na zo sta ³a przez Pañ stwo wy In -
sty tut We te ry na ryj ny oraz Na ro do wy In sty tut Zdro wia Pub li cz ne go – Pañ stwo wy Za -
k³ad Hi gie ny, na to miast opi nie zo sta ³y spo rz¹ dzo ne przez: Kra jo we go Kon sul tan ta
w dzie dzi nie Tok sy ko lo gii Kli ni cz nej i pro fe so ra z Za k³a du Te chno lo gii Miê sa SGGW.
Oce ny ry zy ka i opi nie eks per tów w pod su mo wa niu s¹ zbie¿ ne i stwier dza j¹, ¿e uja w-
nio na obe c noœæ siar cza nu so du oraz ¿e la zo cy jan ku po ta su w so li te chni cz nej nie sta -
no wi ³y za gro ¿e nia dla zdro wia kon su men tów. Ró w nie¿ w osta te cz nej oce nie ry zy ka,
prze pro wa dzo nej przez nie za le¿ ne je dno stki na u ko we oraz eks per tów a tak ¿e na pod -
sta wie wnik li wej ana li zy pe³ nej do ku men ta cji, w tym wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo -
nych przez bieg ³ych eks per tów wy zna czo nych przez Pro ku ra tu rê Okrê go w¹
w Po zna niu pro wa dz¹ c¹ œle dz two w tej spra wie, po twier dzo ny zo sta³ brak bez po œre d-
nie go za gro ¿e nia dla zdro wia lu dzi zwi¹ za ny z ewen tual nym spo ¿y ciem œrod ków spo -
¿yw czych wy pro du ko wa nych z u¿y ciem so li wy pa do wej. War to do daæ, i¿ zo sta ³a
wy s³a na sto so wna in for ma cja, do Cen tral ne go Pun ktu Kon tak to we go Sy s te mu Wczes -
ne go Ostrze ga nia o Nie bez pie cz nej ̄ y wno œci i Pa szach (RASFF) w Bruk se li, któ ry tak ¿e 
nie uz na³ przed mio to wych pro du k tów za œrod ki spo ¿yw cze nie bez pie cz ne.

W od nie sie niu do nie pra wid ³o wo œci w za kre sie ob ro tu pro szkiem ja je cz nym, o czym 
tak ¿e by ³a mo wa w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Krzy szto fa S³o nia, na le ¿y za zna czyæ,
¿e pro duk cja te go pro du k tu by ³a nie le gal na, gdy¿ wy twa rza j¹ ce ten pro dukt pod mio ty
nie znaj do wa ³y siê pod nad zo rem w³a œci wych or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej. W ta -
kiej sy tua cji kom pe ten cje do œci ga nia te go ty pu zda rzeñ na le ¿a ³y do Pro ku ra tu ry i Po li -
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cji. W tej spra wie nie pra wid ³o wo œci do ty czy ³y przede wszy s t kim nie w³a œci wej ja ko œci
jaj u¿y wa nych do pro duk cji su szu ja je cz ne go oraz wa run ków sanitarno-higienicznych
pa nu j¹ cych w za k³a dzie, w któ rym pro wa dzo no tê pro duk cjê.

G³ó wny In spek to rat We te ry na rii po in for mo wa³, ¿e pro du k ty wy two rzo ne z udzia -
³em kwe stio no wa ne go pro szku ja je cz ne go s¹ wy co fy wa ne z ob ro tu na pod sta wie art. 14 
roz po rz¹ dze nia 178/2004. Wy co fy wa nie do ty czy pro du k tów bê d¹ cych w da cie przy -
dat no œci do spo ¿y cia, bo tyl ko ta kie mo g¹ siê znaj do waæ na ryn ku w ra mach sprze da ¿y
kon su men to wi koñ co we mu. To war prze ter mi no wa ny nie mo ¿e byæ prze zna czo ny do
spo ¿y cia przez lu dzi. Ta kie po de jœcie jest sto so wa ne wo bec ka ¿ de go pro du k tu wy two -
rzo ne go z udzia ³em kwe stio no wa ne go pro szku ja je cz ne go, bez wzglê du na to, czy zo sta³ 
on wpro wa dzo ny na ry nek in ne go pañ stwa cz³on kow skie go, czy te¿ na ry nek kra jo wy.
Jest to po dyk to wa ne tym, ¿e pro szek ten po cho dzi³ z nie le gal nej pro duk cji, a zgo d nie
z art. 4 roz po rz¹ dze nia (WE) nr 853/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia
29 kwiet nia 2004 r. usta na wia j¹ ce go szcze gól ne prze pi sy do ty cz¹ ce hi gie ny w od nie -
sie niu do ¿y wno œci po cho dze nia zwie rzê ce go (Dz.U.UE L z 30.4.2004, Nr 139, s. 55
z póŸn. zm.) ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go wpro wa dza na do ob ro tu mu si byæ wy -
pro du ko wa na w za k³a dach po sia da j¹ cych za twier dze nie do ta kiej pro duk cji.

W dniu 15 lu te go 2012 r. G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny otrzy ma³ z Pro ku ra tu ry Re jo -
no wej w Ka li szu pis mo w spra wie œle dz twa pro wa dzo ne go w zwi¹z ku z nie pra wid ³o wo -
œcia mi za is t nia ³y mi przy pro duk cji:

1) su szu ja je cz ne go przez fir mê FHU VI GA, 62-814 DO JU TRÓW 1B – we te ry na ryj ny
nu mer iden ty fi ka cyj ny 30071502 i FIR MÊ HAN DLO WO-PRO DUK CYJ N¥
„OVO MAR” MAR CIN KU BIK 62-814 DO JU TRÓW 1E – we te ry na ryj ny nu mer iden --
ty fi ka cyj ny 30071503, bê d¹ cych pod nad zo rem In spek cji We te ry na ryj nej,

2) ¿y wno œci pro du ko wa nej na ba zie te go su szu.
Pro ku ra tor pro wa dz¹ cy œle dz two zwró ci³ siê z pro œb¹ o po moc or ga nów Pañ stwo wej 

In spek cji Sa ni tar nej w czyn no œciach wy ko ny wa nych przez Po li cjê w zwi¹z ku z pro wa -
dzo nym œle dz twem.

W zwi¹z ku z od taj nie niem czê œci in for ma cji przez Pro ku ra tu rê, Kra jo wy Punkt Kon -
tak to wy RASFF w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym we wspó³ pra cy z Pod pun ktem
Kra jo we go Pun ktu Kon tak to we go w G³ó wnym In spek to ra cie We te ry na rii, przy go to wa³
po wia do mie nie in for ma cyj ne do Ko mi sji Eu ro pej skiej o nu me rze 2012.0414, któ re KE
udo stêp ni ³a wszy s t kim Pañ stwom Cz³on kow skim w dniu 16 mar ca 2012 r. Za po œre dni c-
twem sy s te mu RASFF na bie ¿¹ co s¹ prze ka zy wa ne ko lej ne in for ma cje w spra wie.

Mi n i s ter Zdro wia prze ka za³ Pre ze so wi UO KiK in for ma cjê, ¿e do dnia 16 kwiet nia
2012 r. or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej prze pro wa dzi ³y 7 680 kon tro li, g³ó w-
nie w pie kar niach, cia stkar niach, cu kier niach, za k³a dach cu kier ni czych, wy twór niach 
ma ka ro nu, hur to wniach spo ¿yw czych, wy twór niach ma jo ne zu, wy twór niach lo dów,
skle pach spo ¿yw czych, lo ka lach ga stro no mi cz nych, za k³a dach ¿y wie nia zbio ro we -
go/re stau ra cjach, za k³a dach kon fek cjo no wa nia, za k³a dach gar ma ¿e ryj nych, sto ³ów -
kach szkol nych. W trak cie tych dzia ³añ za bez pie czo no 17 087,75 kg su szu ja je cz ne go
(mie szan ki pie kar ni czej, pro szku ja jo we go, jaj w pro szku itp.) oraz 88 076,65 kg ¿y w-
no œci, któ ra zo sta ³a wy pro du ko wa na przy u¿y ciu su szu ja je cz ne go. Do chwi li obe c nej
za bez pie czo no m.in.: ma ka ro ny, klus ki œl¹s kie, cia stka, cia sta dro¿ d¿o we, gof ry, p¹ cz -
ki, kra ker sy, kon cen tra ty ciast i kre mów, na dzie nie twa ro go we, na leœ ni ki, u sz ka z ka -
pu st¹ i grzy ba mi, u sz ka z miê sem, grzan ki, su cha ry, bu³ kê tar t¹, an dru ty su che.
Po nad to z in for ma cji prze ka za nych przez wo je wó dz kie sta cje sanitarno-epidemiolo-
giczne wy ni ka, ¿e Po li cja za bez pie czy ³a 94 500 kg wy ro bów cu kier ni czych, 54 823,80 kg
pro du k tów oraz 16 008,78 kg i 41,5 l su szu ja je cz ne go, ¿ó³ tek w pro szku, pro szku ja jo -
we go i mie szan ki pie kar ni czej. Pro ku ra tu ra na te re nie woj. opol skie go za bez pie czy ³a
270 kg su szu ja je cz ne go, a or ga ny In spek cji We te ry na ryj nej za bez pie czy ³y w woj. pod -
las kim 500 kg su szu. Z in for ma cji prze ka za nych G³ó wne mu In spek to ro wi Sa ni tar ne -
mu przez Pro ku ra tu rê Okrê go w¹ w Ostro wie Wiel ko pol skim wy ni ka, ¿e w wy pro du ko-
 wa nym pro szku ja je cz nym, we d³ug stwier dze nia G³ó wne go In spek to ra tu We te ry na rii,
nie le gal nie wy kry to obe c noœæ bak te rii En te ro ba cte ria ceae w ilo œci wie lo kro t nie prze -
kra cza j¹ cej do pu sz czal n¹ nor mê. Po nad to or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej po -
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bra ³y 819 pró bek su szu ja je cz ne go i pro du k tów po cho dnych do ba dañ la bo ra to ryj nych 
w kie run ku En te rob ra cte ria ceae i Sal mo nel la. W do tych czas zba da nych w la bo ra to -
riach Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej pro du k tach (susz ja je cz ny oraz pro du k ty po -
cho dne) z po de jrza nej pro duk cji wy kry wa no pod wy¿ szo n¹ li cz bê bak te rii
En te ro ba cte ria ceae (492 pró bek) lub nie od no to wy wa no wzro stu bak te rii w prób kach
(297 pró bek), czêœæ pró bek jest je sz cze w trak cie ba dañ. Po nad to stwier dzo no cho ro bo -
twór cze bak te rie Sal mo nel la w 42 ba da nych prób kach.

Zgo d nie z opi ni¹ eks per tów re pre zen tu j¹ cych Na ro do wy In sty tut Zdro wia Pub li cz -
ne go – Pañ stwo wy Za k³ad Hi gie ny prze kro cze nie do pu sz czal ne go li mi tu En te ro ba cte -
ria ceae œwiad czy o nie prze strze ga niu za sad hi gie ny pod czas pro ce su pro duk cyj ne go.
Je dnak ¿e, zgo d nie z wy ma ga nia mi mi kro bio lo gi cz ny mi za war ty mi w roz po rz¹ dze niu
Ko mi sji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 li s to pa da 2005 r. w spra wie kry te riów mi kro bio -
lo gi cz nych do ty cz¹ cych œrod ków spo ¿yw czych (Dz.U.UE L z 22.12.2005 r. Nr 338, s. 1
z póŸn. zm.), li cz by En te ro ba cte ria ceae, któ ra jest za li cza na do tzw. „kry te riów hi gie ny
pro ce su”, nie na le ¿y od no siæ do go to wych wy ro bów. Zda niem NIZP-PZH pro du k ty ja-
 je cz ne, w któ rych stwier dzo no pod wy¿ szo ny po ziom En te ro ba cte ria ceae, nie po win ny
sta no wiæ za gro ¿e nia mi kro bio lo gi cz ne go, je ¿e li by ³y pod da ne pro ce som te chno lo gi cz -
nym, uw zglê dnia j¹ cym od po wie d ni¹ ob rób kê ciep ln¹.

Pro ku ra tu ra Okrê go wa w Ostro wie Wiel ko pol skim po in for mo wa ³a, ¿e ba da niem
pró bek pro szku ja je cz ne go za bez pie czo ne go na te re nie ca ³e go kra ju za jmu je siê La bo -
ra to rium PIWet-PIB w Pu ³a wach. Ba da nia obe jmu j¹ ró w nie¿ za war toœæ miê dzy in ny mi
sub stan cji ha mu j¹ cych z gru py B1 (an ty bio ty ki) i B2B (kok cy dio sta ty ki) oraz diok syn.
Ze stro ny or ga nów urzê do wej kon tro li ¿y wno œci koor dy nu j¹ c¹ ro lê w przed mio to wej
spra wie po sia da In spek cja We te ry na ryj na, na to miast Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na
wspó³ pra cu je za ró wno z or ga na mi IW jak i Pro ku ra tu r¹.

Na mar gi ne sie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e sto so wnie do obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa, Pre zes
UO KiK jest or ga nem w³a œci wym w za kre sie ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów, przy
czym wy ko nu je swo je obo wi¹z ku sto so wnie do usta wy z dnia 16 lu te go 2007 r.
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) a tak ¿e
prze pi sów szcze gól nych. Je d nym z prze pi sów szcze gól nych jest usta wa z dnia 15 gru -
dnia 2000 r. o In spek cji Han dlo wej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z póŸn. zm.), na
pod sta wie któ rej Pre zes UO KiK kie ru je dzia ³al no œci¹ In spek cji Han dlo wej, w³a œci wej
m.in. – jak pod kreœ lo no wy ¿ ej – w za kre sie kon tro li ja ko œci han dlo wej ar ty ku ³ów
rolno-spo¿yw- czych. Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, ¿e ja koœæ han dlo wa to ce chy ar ty ku -
³u rolno-spo- ¿ywczego w za kre sie te chno lo gii pro duk cji oraz wy ma ga nia wy ni ka j¹ ce ze 
spo so bu pro duk cji, opa ko wa nia, pre zen ta cji i oz na ko wa nia, nie ob jê te wy ma ga nia mi
sa ni tar ny mi, we te ry na ryj ny mi lub fi to sa ni tar ny mi. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, w sy tua -
cji, kie dy za ga dnie nie jest przed mio tem oce ny pod k¹ tem kry te riów sa ni tar nych lub
we te ry na ryj nych – tak jak mia ³o to miej sce w przy pad ku so li wy pa do wej i su szu ja je cz -
ne go – kwe stia ja ko œci han dlo wej nie jest roz pa try wa na.

Re a su mu j¹c na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e na pod sta wie in for ma cji uzy s ka nych od Mi ni stra 
Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oraz Mi ni stra Zdro wia mo¿ na stwier dziæ, ¿e pro wa dzo ne co ro cz-
 nie wie lo kie run ko we ba da nia po zo sta ³o œci che mi cz nych, mi kro bio lo gi cz nych i in -
nych za nie czy sz czeñ w ¿y wno œci po zwa la j¹ oce niæ j¹ ja ko bez pie cz n¹ dla kon su men ta,
a re a li zo wa ne przez or ga ny urzê do wej kon tro li ¿y wno œci pro gramy ba dañ kon trol nych
o któ rych mo wa wy ¿ ej na bie ¿¹ co do sto so wy wa ne s¹ do wy ma gañ Ko mi sji Eu ro pej skiej 
i gwa ran tu j¹ Pol sce pe³ ny do stêp do œwia to wych ryn ków ¿y wno œci. Je dno czeœ nie dzia -
³a nia pol skich s³u¿b in spek cyj nych s¹ po zy ty wnie oce nia ne przez s³u¿ by kon trol ne Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, tj. FVO (Biu ro ds. ̄ y wno œci i We te ry na rii). Wszy s t kie dzia ³a j¹ ce na
te ry to rium Pol ski s³u¿ by za an ga ¿o wa ne w pro ces nad zo ru nad ja ko œci¹ i bez pie czeñ -
stwem ¿y wno œci ak ty w nie ze so b¹ wspó³ pra cu j¹ ce lem za pe wnie nia sku te cz nej ochro -
ny zdro wia i in te re sów kon su men tów.

Z po wa ¿a niem

Ma³ go rza ta Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Prag nê zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni stra na trud n¹ sy tua cjê, w ja kiej znaj du -
j¹ siê pra co wni cy tym cza so wi, któ rzy s¹ kie ro wa ni do za k³a dów pra cy za po -
œre dni ctwem agen cji pra cy tym cza so wej.

G³ó wn¹ ide¹ za pi sów usta wy o za tru dnia niu pra co wni ków tym cza so -
wych by ³y up ro sz cze nie, pro fe sjo na li za cja i ra cjo na li za cja za tru dnia nia pra -
co wni ków w przy pad kach se zo no wych wzro stów pro duk cji, wzro stu
sprze da ¿y, prze sto jów ur lo po wych czy du ¿ej ro ta cji per so ne lu.

Nie ste ty, prak ty ka po ka zu je, ¿e agen cje pra cy tym cza so wej wy ko rzy stu -
j¹ lu ki pra w ne w prze pi sach, co po wo du je, ¿e wie lu pra co wni ków tym cza so -
wych sta je siê wie lo let ni mi pra co wni ka mi tym cza so wy mi.

Fir my, któ re po trze bu j¹ pra co wni ków, chêt nie ko rzy sta j¹ z us ³ug agen cji
ze wzglê du na ³at woœæ za trud nie nia i je dno czeœ nie zwol nie nia pra co wni ka.
Do cho dzi do sy tua cji, w któ rych pra co wni cy tym cza so wi wy ko nu j¹ pra cê ta -
k¹ jak pra co wni cy za trud nie ni bez po œre dnio przez pra co daw cê, je dnak ¿e ich
sy tua cja jest zna cz nie mniej kom for to wa. Wy star czy wspo mnieæ o ni¿ szym
wy na gro dze niu, na ra ¿e niu na mo¿ li woœæ utra ty pra cy w ka ¿ dej chwi li, mo¿ li -
woœæ za trud nie nia przez pra co daw cê in ne go pra co wni ka tym cza so we go.
Wie lu ta kich pra co wni ków pra cu je la ta mi za po œre dni ctwem agen cji pra cy
tym cza so wej, ³u dz¹c siê, ¿e zo sta nie pra co wni ka mi fir my. Nie ste ty tak nie
jest, choæ pra co daw cy czê sto ma j¹ mo¿ li woœæ za trud nie nia bez po œre dni ków.
Umo wy za wie ra ne po przez agen cje pra cy tym cza so wej da j¹ fir mom wiê k sze
mo¿ li wo œci w kwe stii zwol nieñ.

Ina czej po win no siê oce niaæ fun kcjo no wa nie prze pi sów i agen cji w od nie -
sie niu do prac se zo no wych, ina czej zaœ – w od nie sie niu do prac, któ re s¹ wy -
ko ny wa ne przez ca ³y rok. Je œ li fir ma za tru dnia kil ka ty siê cy osób,
a do dat ko we kil ka set pra cu je la ta mi za po œre dni ctwem agen cji tym cza so -
wych, to jest to nie po ko j¹ ce zja wis ko.

Chcia³ bym wie dzieæ, Pa nie Mi ni strze, czy opi sy wa ny pro b lem jest do -
strze ga ny przez Pa na i czy we w³a œci wym re sor cie s¹ przy go to wy wa ne za ³o -
¿e nia do zmian pra w nych w przed mio to wej ma te rii? Czy pra co wni cy agen cji
tym cza so wych bê d¹ sy no ni mem nie wol ni ków XXI wie ku w na szym kra ju?
Czy za is t nia ³a sy tua cja bê dzie po wo do wa ³a po dzia³ na lep szych i gor szych
pra co wni ków w za k³a dach pra cy? Bar dzo pro szê o od po wiedŸ i roz wi¹ za nie
te go pil ne go pro ble mu, któ ry do ty czy ty siê cy osób w Pol sce.

An drzej Sze wiñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 19 kwiet nia 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 4 kwiet nia br., znak: BPS/043-08-310/12, przy któ -

rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go w spra wie sy -
tua cji, w ja kiej znaj du j¹ siê pra co wni cy tym cza so wi, któ rzy s¹ kie ro wa ni do za k³a dów 
pra cy za po œre dni ctwem agen cji pra cy tym cza so wej, prag nê up rzej mie wy jaœ niæ, co
na stê pu je.
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Zgo d nie z prze pi sa mi art. 20 usta wy z dnia 9 lip ca 2003 r. o za tru dnia niu pra co w-
ni ków tym cza so wych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z póŸn. zm.) – obo wi¹ zu j¹ pe w ne ogra -
ni cze nia do ty cz¹ ce cza su wy ko ny wa nia pra cy przez pra co wni ka tym cza so we go na
rzecz da ne go pra co daw cy u¿y t ko wni ka. Prze pis art. 20 ust. 2 po wo ³a nej usta wy sta no -
wi bo wiem, ¿e okres wy ko ny wa nia pra cy tym cza so wej nie mo ¿e prze kro czyæ 36 mie siê -
cy, je ¿e li pra co wnik tym cza so wy wy ko nu je w spo sób ci¹g ³y na rzecz da ne go
pra co daw cy u¿y t ko wni ka pra cê tym cza so w¹ obe jmu j¹ c¹ za da nia, któ rych wy ko ny wa -
nie na le ¿y do obo wi¹z ków nie o be c ne go pra co wni ka za trud nio ne go przez te go pra co -
daw cê u¿y t ko wni ka. Za tem pra co wnik tym cza so wy mo ¿e za stê po waæ nie o be c ne go
pra co wni ka pra co daw cy u¿y t ko wni ka przez okres 36 mie siê cy. Tak wy ko ny wa na pra ca 
jest pra c¹ tym cza so w¹, zgo d nie z de fi ni cj¹ za war t¹ w art. 2 pkt 3 lit. c usta wy. Po no w ne
wy ko ny wa nie pra cy przez ta kie go pra co wni ka tym cza so we go na rzecz te go sa me go
pra co daw cy u¿y t ko wni ka jest mo¿ li we do pie ro po up ³y wie 36 mie siê cy. Po za wy ¿ ej opi -
sa nym przy pad kiem prze pi sy usta wy o za tru dnia niu pra co wni ków tym cza so wych
wprost nie ogra ni cza j¹ cza su wy ko ny wa nia pra cy na rzecz da ne go pra co daw cy u¿y t ko w- 
ni ka przez te go sa me go pra co wni ka tym cza so we go. Ta kie ogra ni cze nie, w spo sób po -
œre dni, wy ni ka je dnak z cha rak te ru i is to ty pra cy tym cza so wej, co znaj du je wy raz
w de fi ni cji pra cy tym cza so wej za war tej w art. 2 pkt 3 lit. a) i b) usta wy. Se zo no woœæ,
okre so woœæ czy do raŸ ny cha rak ter za dañ wy klu cza j¹ za tru dnia nie przy ich re a li za cji
w spo sób ci¹g ³y i d³u go trwa ³y. Po do b nie ko rzy sta nie z pra cy tym cza so wej w ra zie nie -
mo¿ no œci ter mi no we go zrea li zo wa nia okreœ lo nych za dañ wy ³¹ cz nie przez pra co wni ków 
pra co daw cy u¿y t ko wni ka tak ¿e za k³a da wy j¹t ko woœæ ta kiej sy tua cji oraz jej ogra ni czo -
noœæ cza so w¹ (przy sta ³ym wzro œcie za dañ pra co daw ca u¿y t ko wnik po wi nien bo wiem
za trud niæ ko lej nych sta ³ych pra co wni ków).

Prze pi sy po wo ³a nej usta wy za wie ra j¹ tak ¿e re gu la cje pra w ne za ka zu j¹ ce dys kry mi -
na cji pra co wni ków tym cza so wych. Zgo d nie z art. 15 usta wy, pra co wnik tym cza so wy
w okre sie wy ko ny wa nia pra cy na rzecz pra co daw cy u¿y t ko wni ka nie mo ¿e byæ trak to -
wa ny mniej ko rzy stnie w za kre sie wa run ków pra cy i in nych wa run ków za trud nie nia
ni¿ pra co wni cy za trud nie ni przez te go pra co daw cê u¿y t ko wni ka na ta kim sa mym lub
po do b nym sta no wis ku pra cy. Do ty czy to za tem tak ¿e wy so ko œci wy na gro dze nia za
pra cê. W przy pad ku na ru sze nia za sa dy ró w ne go trak to wa nia, pra co wnik tym cza so wy
mo ¿e, zgo d nie z art. 16 usta wy, do cho dziæ od agen cji pra cy tym cza so wej od szko do wa -
nia, zgo d nie z prze pi sa mi Ko dek su pra cy do ty cz¹ cy mi ró w ne go trak to wa nia w za trud -
nie niu. Wy so koœæ te go od szko do wa nia nie mo ¿e byæ ni¿ sza ni¿ mi ni mal ne wy na gro -
dze nie za pra cê.

Zgo d nie z prze pi sem art. 7 usta wy pod sta w¹ œwiad cze nia pra cy przez pra co wni ka
tym cza so we go jest ter mi no wa umo wa o pra cê (umo wa o pra cê na czas okreœ lo ny lub
umo wa o pra cê na czas wy ko na nia okreœ lo nej pra cy). W umo wie o pra cê za war tej na
czas okreœ lo ny stro ny mo g¹ prze wi dzieæ do pu sz czal noœæ wcze œ niej sze go roz wi¹ za nia ta -
kiej umo wy z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia, któ re go d³u goœæ okreœ lo no w usta -
wie. W przy pad ku umo wy za war tej na okres nie prze kra cza j¹ cy 2 ty go dni – okres
wy po wie dze nia wy no si 3 dni, na to miast w przy pad ku d³u¿ szych umów – 1 ty dzieñ. Sy -
tua cja pra co wni ka tym cza so we go za trud nio ne go na pod sta wie ter mi no wej umo wy
o pra cê jest za tem po ró wny wal na z sy tua cj¹ pra co wni ka ob jê te go prze pi sa mi Ko dek su
pra cy za trud nio ne go na pod sta wie umo wy o pra cê na czas okreœ lo ny. Stro ny umo wy za -
war tej na czas d³u¿ szy ni¿ 6 mie siê cy mo g¹ bo wiem prze wi dzieæ mo¿ li woœæ wcze œ niej sze -
go roz wi¹ za nia ta kiej umo wy z za cho wa niem 2-ty go dnio we go okre su wy po wie dze nia.

Na po zio mie unij nym za ga dnie nie za tru dnia nia pra co wni ków tym cza so wych re gu -
lu je dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2008/104/WE z dnia 19 li s to pa da
2008 r. w spra wie pra cy tym cza so wej (Dz. U. L 327 z 5.12.2008, str. 9 –14). Po sta no -
wie nia dy rek ty wy nie od no sz¹ siê bez po œre dnio do kwe stii ogra ni cza nia d³u go œci okre -
su „skie ro wa nia” pra co wni ka tym cza so we go do wy ko ny wa nia pra cy na rzecz
okreœ lo ne go pra co daw cy u¿y t ko wni ka. Nie mniej de fi niu j¹c w dy rek ty wie po jê cie pra cy
tym cza so wej (art. 1 ust. 1), a tak ¿e po jê cie pra co wni ka tym cza so we go, pra co daw cy
u¿y t ko wni ka, czy okre su skie ro wa nia (art. 3 ust. 1 pkt c, d, e) wska zu je siê na aspekt
tym cza so wo œci pra cy wy ko ny wa nej pod nad zo rem i kie ro wni ctwem przed siê bior cy
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u¿y t ko wni ka. Skie ro wa nie do pra cy na rzecz pra co daw cy u¿y t ko wni ka po win no za tem
za cho wy waæ cha rak ter tym cza so wy, a tym cza so woœæ na le ¿y uz naæ za is tot n¹ (im ma -
nen tn¹) ce chê pra cy tym cza so wej.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze je s tem zda nia, ¿e ewen tual ne zmia ny w prze pi sach usta -
wy z dnia 9 lip ca 2003 r. o za tru dnia niu pra co wni ków tym cza so wych mo g¹ byæ przed -
mio tem ana li zy i oce ny Ze spo ³u Pro ble mo we go ds. Pra wa Pra cy i Uk ³a dów Zbio ro wych
Trój stron nej Ko mi sji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Zgo d nie ze sta no wis kiem
te go Ze spo ³u, pod jê tym na po sie dze niu w dniu 24 lu te go br., kom plek so we pra ce w za -
kre sie ure gu lo wa nia pro ble ma ty ki cza su pra cy w dzia le szó stym Ko dek su pra cy ma j¹
byæ pro wa dzo ne ró wno leg le z roz mo wa mi zmie rza j¹ cy mi do ure gu lo wa nia kwe stii do -
ty cz¹ cych sta bi li za cji za trud nie nia w kon tek œ cie wa run ków sto so wa nia umów na czas
okreœ lo ny, umów cy wil no pra wnych, sa mo za tru dnie nia i pra cy tym cza so wej.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Ra dos ³aw Mle cz ko
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Gra ¿y ny Sztark

skie ro wa ne do mi ni stra ad mi ni stra cji i cyf ry za cji Mi cha ³a Bo nie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 19 mar ca bie ¿¹ ce go ro ku otrzy ma ³am pis mo z pro œb¹ o in ter wen -

cjê w spra wie wpro wa dzo ne go w dniu 19 sier pnia 2011 r. roz po rz¹ dze nia Mi -
ni stra In fra struk tu ry w spra wie urz¹ dzeñ ra dio wych nadawczo-odbiorczych, 
któ re mo g¹ byæ u¿y wa ne bez po zwo le nia ra dio we go. W piœ mie tym pan Mar -
cin Ko wal ski, przed sta wi ciel Fir my Us³ugowo-Handlowej MKR-TPE w Bia ³o -
gar dzie, przed sta wi³ ró w nie¿ swo je uwa gi i pro po zy cje do ty cz¹ ce te go
roz po rz¹ dze nia, któ re to uwa gi i pro po zy cje po ni ¿ej przed k³a dam.

We d³ug pa na Mar ci na Ko wal skie go zmia ny do ty cz¹ ce §1 pkt 1 lit. a roz -
po rz¹ dze nia unie mo¿ li wi¹ pro wa dze nie dzia ³al no œci wie lu fir mom, któ re za j-
mu j¹ siê sprze da ¿¹ i in sta lo wa niem urz¹ dzeñ wzmac nia j¹ cych syg na³ GSM.
Urz¹ dze nia te s³u ¿¹ przede wszy s t kim do po pra wy za siê gu te le fo nii ko mór -
ko wej w miej scach, gdzie nie ma syg na ³u lub jest on tak s³a by, ¿e ko rzy sta nie 
z te le fo nów ko mór ko wych jest prak ty cz nie nie mo¿ li we.

W opi nii in ter we niu j¹ ce go ofi cjal ny po wód wpro wa dze nia wy ¿ ej wy mie -
nio ne go roz po rz¹ dze nia wy da je siê s³u szny, gdy¿ czêœæ nie pra wid ³o wo in sta -
lo wa nych urz¹ dzeñ po wo do wa ³a za k³ó ce nia w sie ci ope ra to ra te le fo nii
ko mór ko wej, unie mo¿ li wia j¹c mu tym sa mym œwiad cze nie us ³ug. Do ty czy to
je dnak g³ó wnie urz¹ dzeñ bar dzo nis kiej kla sy, nie po sia da j¹ cych cer ty fi ka -
tów CE oraz nie zbê d nych me cha niz mów za bez pie cza j¹ cych, ofe ro wa nych
w sprze da ¿y in ter ne to wej i in sta lo wa nych przez nie wy kwa li fi ko wa ny per so -
nel nie po sia da j¹ cy urz¹ dzeñ po mia ro wych.

Zda niem pa na Mar ci na Ko wal skie go is t nia ³o kil ka roz wi¹ zañ usy ste ma -
ty zo wa nia te go roz po rz¹ dze nia, któ re umo¿ li wi ³y by pod mio tom ze wnê trz nym 
dal sze pro wa dze nie swo jej dzia ³al no œci. Pro po zy cje tych zmian za war te s¹
w za ³¹ czo nym do oœ wiad cze nia piœ mie.

Re stryk cyj ne zmia ny wy ¿ ej wy mie nio ne go roz po rz¹ dze nia spo wo do wa -
³y, ¿e tyl ko ope ra to rzy te le fo nii ko mór ko wej mo g¹ ofe ro waæ re pea te ry GSM.
Tym sa mym ry nek w za kre sie œwiad cze nia tych us ³ug zo sta³ je sz cze bar dziej
zmo no po li zo wa ny.

Za ka za nie in sta lo wa nia te go sprzê tu pod mio tom ze wnê trz nym wy wo ³a -
³o ogrom ny nie po kój wœród wie lu firm, któ re dzia ³a ³y w tej bran ¿y. Pod mio ty
te w ce lu pro fe sjo nal ne go wy ko ny wa nia swoich us ³ug po nios ³y du ¿e ko sz ty
zwi¹ za ne z za ku pem spe cja li sty cz ne go sprzê tu oraz prze szko le niem pra co w-
ni ków, a obe c ne brzmie nie roz po rz¹ dze nia ni we lu je ich trud, wy si ³ek oraz
œrod ki fi nan so we w³o ¿o ne w dzia ³al noœæ tych pod mio tów, co w osta te cz no -
œci mo ¿e do pro wa dziæ do ich ban kru ctwa i zwol nieñ za trud nio nych tam pra -
co wni ków.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o ana li zê za -
war tych w wy st¹ pie niu i za ³¹ czo nym piœ mie in for ma cji oraz o ewen tual ne
pod jê cie okreœ lo nych dzia ³añ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Gra ¿y na Sztark
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Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MI NI STERSTWIE AD MI NI STRA CJI
I CYF RY ZA CJI

War sza wa, 14 ma ja 2012 r.

Pa ni Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r., Nr BSP/043-08-311/12, up rzej -

mie przed sta wiam sta no wis ko do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se n a tor Gra ¿y nê
Sztark na 8. po sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r.

Mi ni ster stwo nie ne gu je po trze by w wie lu przy pad kach in sta lo wa nia wzmac nia czy
syg na ³u dla zwiê k sze nia za siê gu i sie ci te le fo nów ko mór ko wych, lecz in sta la cja ta ka mu -
si spe³ niaæ wa run ki okreœ lo ne w usta wie z dnia 13 kwiet nia 2007 r. o kom pa ty bil no œci
elek tro mag ne ty cz nej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.). Zmia na za pi su pkt 3 §2 ust. 1
roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Trans por tu z dnia 3 lip ca 2007 r. w spra wie urz¹ dzeñ ra -
dio wych na daw czych lub nadawczo-odbiorczych, któ re mo g¹ byæ u¿y wa ne bez po -
zwo le nia ra dio we go zo sta ³a wpro wa dzo na roz po rz¹ dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 19 sier pnia 2011 r. Zmia na ta uza sa dnio na jest co raz czê œciej wp³y wa j¹ cy mi skar -
ga mi od ope ra to rów i u¿y t ko wni ków te le fo nii ko mór ko wych, spo wo do wa nych wy stê po -
wa niem za k³ó ceñ w sie ciach ra dio wych po wo do wa nych przez wzmac nia cze syg na ³u
in sta lo wa ne bez ¿a dnej kon tro li. Sa mo okreœ le nie pa ra me trów wzmac nia czy syg na ³u te -
le fo nii ko mór ko wej do pu sz czo nych do u¿y wa nia nie roz wi¹ zu je pro ble mu, gdy¿ pra wid -
³o we ich dzia ³a nie za le ¿y tak ¿e od miej sca, spo so bu ich za in sta lo wa nia i u¿y tej an te ny.

Przed wpro wa dze niem zmia ny w roz po rz¹ dze niu Pol ska by ³a je dy nym kra jem w UE,
w któ rym re pea te ry GSM mog ³y byæ u¿y wa ne bez uzy s ka nia po zwo le nia ra dio we go.

W wiê k szo œci kra jów eu ro pej skich do u¿y wa nia re pea te rów GSM s¹ up ra wnie ni
wy ³¹ cz nie ope ra to rzy te le ko mu ni ka cyj ni po sia da j¹ cy re zer wa cjê czê sto tli wo œci, na to -
miast w czê œci kra jów do dat ko wo re pe ate ry GSM mo g¹ byæ u¿y wa ne przez oso by
fi zy cz ne i in ne pod mio ty po uzy s ka niu pi sem nej zgo dy od ope ra to ra/ope ra to rów GSM.

Ska lê pro ble mu zwi¹ za ne go z za k³ó ce nia mi po wo do wa ny mi przez nie kon tro lo wa ne
u¿y cie urz¹ dzeñ ra dio wych wzmac nia j¹ cych syg na ³y GSM, któ re bar dzo czê sto by ³y
w¹t pli wej ja ko œci, przez co wpro wa dza ³y za k³ó ce nia do sie ci, mo ¿e zob ra zo waæ li cz ba
do ko na nych przez ope ra to rów zg³o szeñ, któ rych w ro ku 2010 by ³o za re je stro wa nych
50, pod czas gdy w la tach wcze œ niej szych wy stê po wa ³o ich do s³o wnie kil ka. Mo¿ na za -
³o ¿yæ, ¿e przy wró ce nie po prze d nie go sta nu pra w ne go ze zwa la j¹ ce go na nie kon tro lo wa -
ne u¿y cie przed mio to wych urz¹ dzeñ mo ¿e spo wo do waæ la wi no wy wzrost zg³a sza nych
przez ope ra to rów za k³ó ceñ.

Z te chni cz ne go pun ktu wi dze nia lo ka li za cja ta kich Ÿró de³ emi sji za k³ó ceñ jest bar -
dzo trud na i cza so ch³on na, gdy¿ po cho dz¹ cy ze wzmac nia cza syg na³ czê sto nie ró¿ ni
siê od syg na ³ów bez po œre dnio emi to wa nych przez sta cje ba zo we ró¿ nych ope ra to rów,
w³a œ nie z uwa gi, ¿e tyl ko je wzmac nia. Po wy ¿ szy fakt po wo du je szcze gól n¹ uci¹¿ li woœæ
zi den ty fi ko wa nia te go syg na ³u w wid mie. Pra cu j¹ cy wzmac niacz (zda rza j¹ siê ju¿ kon -
struk cje tzw. duo ban der pasm GSM i UMTS), za k³ó ca sku te cz nie ob szar o pro mie niu
1 km, a z uwa gi na fakt, ¿e naj czê œciej po sia da an te nê ze zna cz nym zy s kiem ener ge ty cz-
 nym nie je dno krot nie za mon to wa n¹ na da chu bu dyn ku i mo ¿e osi¹ gaæ du ¿o wiê k sze
za siê gi do cho dz¹ ce na wet do 2400 m.

Za tem in sta lo wa nie re pea te rów GSM przez ope ra to rów te le ko mu ni ka cyj nych lub
za ich zgo d¹, za gwa ran tu je za pe wnie nie kom pa ty bil no œci elek tro mag ne ty cz nej w sie ci
ope ra to rów jak ró w nie¿ umo¿ li wi im ra cjo nal ne pla no wa nie no wych lo ka li za cji sta cji
ba zo wych roz sze rza j¹ cych za siêg sie ci, a w chwi li ich uru cho mie nia po zwiê k sze niu za -
siê gu sie ci, usu niê cie zbê d nych re pe ate rów.
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Nic nie stoi na prze szko dzie, aby mo¿ na by ³o w dal szym ci¹ gu mon to waæ re pea te ry
GSM przez oso by fi zy cz ne i in ne pod mio ty, oczy wi œcie pod wa run kiem wcze œ niej sze go
uz go dnie nia z w³a œci wym ope ra to rem te le ko mu ni ka cyj nym ta kie go przed siêw ziê cia
i uzy s ka niu je go zgo dy na za in sta lo wa nie ta kie go urz¹ dze nia.

W roz po rz¹ dze niu z dnia 19 sier pnia 2011 r. wpro wa dzo no 6-mie siê cz ny okres
prze jœcio wy, umo¿ li wia j¹ cy za le ga li zo wa nie przez przed siê bior cê te le ko mu ni ka cyj ne go 
po sia da j¹ ce go ogól no pol sk¹ re zer wa cjê czê sto tli wo œci, u¿y wa nia za mon to wa nych ju¿
re pea te rów w sie ciach te le fo nii ko mór ko wej. Ta ki spo sób po stê po wa nia spo wo du je, ¿e
u¿y wa nie ta kich urz¹ dzeñ nie wy ma ga po sia da nia po zwo le nia ra dio we go.

Je dno czeœ nie in for mu jê ¿e po prze d ni stan re gu la cji, umo¿ li wia j¹ cy nie kon tro lo wa -
ne u¿y wa nie re pea te rów GSM, skut ko wa³ ró w nie¿ pro ble ma mi w za kre sie Nad zo ru
Ryn ku Wy ro bów. Przy k³a dem jest tu fir ma Cel lAn ten na z USA, któ ra w opar ciu o po -
prze d nie brzmie nie roz po rz¹ dze nia wpro wa dza ³a na te ren Unii Eu ro pej skiej re pea te ry
GSM, oz na ko wu j¹c je ja ko urz¹ dze nia kla sy 1 – to jest urz¹ dze nia któ rych u¿y wa nie
nie wy ma ga po zwo le nia ra dio we go. Tak oz na ko wa ne re pea te ry by ³y na stê p nie dys try -
buo wa ne w Eu ro pie wpro wa dza j¹c w b³¹d kon su men tów w in nych kra jach UE. Urz¹d
Ko mu ni ka cji Elek tro ni cz nej pro wa dzi³ w tym za kre sie po stê po wa nie we wspó³ pra cy
z an giel skim re gu la to rem OF COM. Po usta le niach kon tro li UKE pod miot wpro wa dza -
j¹ cy do ob ro tu te urz¹ dze nia pod j¹³ dzia ³a nia na praw cze po le ga j¹ ce na mo dy fi ka cji wy -
ro bu po przez wy po sa ¿e nie go w 15-de cy be lo wy t³u mik. Tak zmo dy fi ko wa ny wy rób
prze szed³ po wtór ne ba da nia w Cen tral nym La bo ra to rium Ba dañ Te chni cz nych UKE,
wo bec cze go wy da no de cyz jê o umo rze niu po stê po wa nia ze wzglê du na spe³ nia nie wy -
ma gañ za sa dni czych.

Z po wa ¿a niem

Igor Ostrow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drze ja Se re me ta

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z in for ma cja mi uzy s ka ny mi w ra mach mo jej dzia ³al no œci se -

na tor skiej zwra cam siê do Pa na Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go An drze ja Se re me ta 
o roz wa ¿e nie wnie sie nia ka sa cji lub wzno wie nia po stê po wa nia w wy mie nio -
nych spra wach.

1. Spra wa Ja na P., ska za ne go na ka rê do ¿y wot nie go po zba wie nia wol -
no œci wy ro ka mi S¹ du Okrê go we go i S¹ du Ape la cyj ne go w Bia ³ym sto ku.
W spra wie tej po stê po wa nie naj pierw by ³o umo rzo ne, a na stê p nie na pod sta -
wie nie zmie nio nych do wo dów do sz³o do ska za nia za pod wój ne mor der stwo
cz³o wie ka, co do któ re go nie by ³o ¿a dnych po szlak. Pro szê, by Pan Pro ku ra tor
Ge ne ral ny za da³ so bie trud prze czy ta nia uza sa dnieñ tych wy ro ków, któ rych
treœæ wska zu je na ra ¿¹ ce prze kro cze nie za sa dy do mnie ma nia nie win no œci.
Oba wy te s¹ tym wiê k sze, ¿e je d na z wy stê pu j¹ cych w tej spra wie bieg ³ych
pub li cz nie, w te le wi zyj nym pro gra mie „Spra wa dla re por te ra” mó wi ³a o wy -
wie ra nych na ni¹ na cis kach w kie run ku wy da nia nie ko rzy stnej dla os kar ¿o -
ne go eks per ty zy me dy cz nej.

2. Spra wa Grze go rza W., ska za ne go wy ro kiem S¹ du Re jo no we go w Kiel -
cach na ka rê 7 lat po zba wie nia wol no œci za udzia³ w roz bo ju. Z lek tu ry uza sa -
dnieñ wy ro ków wy ni ka, ¿e s¹d opar³ siê na zmie nia nym i nie kon sek wen t-
nym po mó wie niu os kar ¿o ne go przez in ne go wspó³ o skar ¿o ne go, przy czym
s¹d zu pe³ nie po mi n¹³ fakt, ¿e to po mó wie nie, nie po par te ¿a dny mi in ny mi
do wo da mi, mog ³o byæ mo ty wo wa ne chê ci¹ uzy s ka nia przy wi le ju pro ce so we -
go tak zwa ne go ma ³e go œwiad ka ko ron ne go. W kon sek wen cji mog ³o dojœæ do
po my³ ki s¹ do wej i ska za nia nie win ne go cz³o wie ka. W tej spra wie w moim
prze ko na niu do sz³o do na ru sze nia za sa dy do mnie ma nia nie win no œci.

3. Spra wa To ma sza T., ska za ne go wy ro kiem S¹ du Re jo no we go we W³oc -
³aw ku na ka rê 2 lat i 6 mie siê cy po zba wie nia wol no œci za wy pa dek dro go wy.
W tej spra wie zwra ca ³em siê ju¿ do Pa na up rze d nio. Obe c nie od kry ³em no w¹
oko li cz noœæ. Mia no wi cie s¹ dy obu in stan cji ca³ ko wi cie po mi nê ³y do wód z opi -
nii bieg ³ych co do prêd ko œci sa mo cho du, któ ry zde rzy³ siê z trak to rem ska za -
ne go. Po mi niê ta opi nia wska zy wa ³a na prêd koœæ sa mo cho du 117 km/h,
tym cza sem s¹d przy j¹³, ¿e by ³a to prêd koœæ 92 km/h. Nie wcho dz¹c w szcze -
gó ³y, po wiem, ¿e po mi niê cie tej opi nii mog ³o za sa dni czo wy pa czyæ oce nê przy -
czyn wy pad ku i od po wie dzial no œci To ma sza T.

4. Spra wa Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Go sty ni nie, z £o wi cza, do ty cz¹ ca
za bój stwa B. W tej z ko lei spra wie pro ku ra tu ra uz na ³a, w moim prze ko na niu
bez pod sta wnie i po chop nie, nie po czy tal noœæ spraw cy okrut ne go za bój stwa,
opie ra j¹c siê na je d nej opi nii psy chia try cz nej i od rzu ca j¹c bez czy ta nia dru g¹
opi niê, któ ra pod wa ¿a ³a war toœæ na u ko w¹ tej pier wszej. Tu mo ¿e dojœæ do
bul wer su j¹ cej bez kar no œci spraw cy okrut nej zbro dni.

Pro szê Pa na Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go o za jê cie siê ty mi spra wa mi. Oso b -
no do star czê bar dziej szcze gó ³o we uza sa dnie nia moich próœb o za jê cie siê
ka ¿ d¹ z tych spraw.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
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Od po wiedŸ
ZASTÊPCY
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO

War sza wa, 2.05.2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 ro ku nr BPS/043-

-08-312/12, oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go z³o ¿o ne na 8. po -
sie dze niu Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 29 mar ca 2012 ro ku, do ty cz¹ ce wnie -
sie nia ka sa cji lub wzno wie nia po stê po wa nia w spra wach do ty cz¹ cych Ja na P., Grze go rza W.,
To ma sza T. oraz za bój stwa W³o dzi mie rza B., up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.

Ak ta spra wy prze ciw ko Ja no wi P. by ³y ju¿ pod da ne ana li zie w 2007 ro ku – na wnio sek
ska za ne go – pod k¹ tem is t nie nia pod staw do wnie sie nia ka sa cji od wy da ne go w tej spra wie
wy ro ku ska zu j¹ ce go. W re zul ta cie ba da nia akt nie stwier dzo no je dnak ¿e aby w pro ce do wa -
niu s¹ du I in stan cji, jak i s¹ du od wo ³aw cze go za is t nia ³y uchy bie nia wska za ne w art. 523 §1
k.p.k., tj. wa run ku j¹ ce mo¿ li woœæ za skar ¿e nia na ko rzyœæ Ja na P. wy da ne go wo bec nie go
wy ro ku w try bie ka sa cji.

Ba da nie akt wy ka za ³o, ¿e Jan P. wy ro kiem S¹ du Okrê go we go w B. zo sta³ uz na ny za
win ne go po pe³ nie nia dwóch czy nów z art. 148 §1 k.k. po le ga j¹ cych na do ko na niu
w okre sie 28/29 li s to pa da 2001 ro ku w B. za bój stwa Ma rio li S. i jej dwuipó³let niej cór ki
Klau dii. Wy ro kiem tym s¹d wy mie rzy³ mu ka rê do ¿y wot nie go po zba wie nia wol no œci. Wy -
rok s¹ du I in stan cji, na sku tek trzech ape la cji wnie sio nych przez ob roñ ców Ja na P. pod -
da ny zo sta³ kon tro li in stan cyj nej S¹ du Ape la cyj ne go w Bia ³ym sto ku, któ ry wy ro kiem
z dnia 28 kwiet nia 2006 ro ku utrzy ma³ go w mo cy. Z wy ro ku S¹ du Ape la cyj ne go w B.
wy ni ka, ¿e roz poz na j¹c spra wê w po stê po wa niu od wo ³aw czym s¹d ten zgo d nie z art. 433 
§2 k.p.k. roz wa ¿y³ za rzu ty i wnios ki wska za ne w œrod kach od wo ³aw czych i przed sta wi³
swo je sta no wis ko w spo sób od po wia da j¹ cy wy mo gom okreœ lo nym w art. 457 §3 k.p.k.
Z tre œci uza sa dnie nia wy ro ku wy ni ka, ¿e s¹d w pe³ ni za ak cep to wa³ usta le nia s¹ du I in -
stan cji co do prze bie gu zda rze nia z dnia 28/29 li s to pa da 2001 ro ku z udzia ³em os kar ¿o -
ne go i po krzyw dzo nych oraz co do oko li cz no œci po prze dza j¹ cych do ko na nie za bójstw,
jak i na stê pu j¹ cych po nich, ja ko po czy nio nych zgo d nie z lo gi k¹, na pod sta wie wnios -
ków wy p³y wa j¹ cych z pra wid ³o wo do ko na nej oce ny po szcze gól nych do wo dów. Do daæ
na le ¿y, ¿e przed sta wio na w uza sa dnie niu wy ro ku z dnia 28 kwiet nia 2006 ro ku ar gu -
men ta cja za s³u gu je na po dzie le nie, al bo wiem znaj du je po twier dze nie w prze pro wa dzo -
nych przez s¹d do wo dach i wy ni ka j¹ cym z nich ci¹ gu po szlak, któ re zo sta ³y wska za ne
w wy ro ku s¹ du I in stan cji i szcze gó ³o wo omó wio ne. Wy ni ka j¹ cy z pro to ko ³u z dnia 27
kwiet nia 2006 ro ku prze bieg roz pra wy ape la cyj nej ró w nie¿ nie bu dzi za strze ¿eñ i w¹t pli -
wo œci co do pra wid ³o wo œci prze pro wa dzo nej kon tro li od wo ³aw czej.

Spo sób pro ce do wa nia przed S¹ dem Ape la cyj nym w B., w tym tak ¿e w od nie sie niu
do kie ro wa nych za rzu tów na ru sze nia pra wa pro ce so we go przed s¹ dem I in stan cji, sta -
no wi³ ró w nie¿ przed miot kon tro li S¹ du Naj wy ¿ sze go, któ ry po roz poz na niu dwóch ka -
sa cji wnie sio nych przez ob roñ ców Ja na P. – na je go ko rzyœæ – po sta no wie niem z dnia 1
mar ca 2007 ro ku, sygn. akt III KK 493/06, od da li³ je ja ko nie za sa dne. W uza sa dnie niu
po sta no wie nia S¹d Naj wy ¿ szy wska za³, dla cze go pod nie sio ne w ka sa cjach za rzu ty na -
ru sze nia art. 4, 5,.7 k.p.k. oraz art. 40 §1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 41 §1 k.p.k., 424
k.p.k., art. 427 §3 k.p.k., art. 434 §1 k.p.k. oraz 433 §2 k.p.k. i 457 §3 k.p.k. nie za s³u -
gi wa ³y na uw zglê dnie nie. Od no sz¹c siê stri cte do wy ro ku S¹ du Okrê go we go w B. ró w -
nie¿ nie stwier dzi³ w pro ce so wa niu te go s¹ du uchy bieñ prze pi som pra wa pro ce so we go
w za kre sie na ru sze nia za sa dy obiek ty wiz mu i za sad obo wi¹ zu j¹ cych przy oce nie do wo -
dów. Przed sta wio na przez S¹d Naj wy ¿ szy pra w na i rze czo wa ar gu men ta cja co do bez -
za sa dno œci za rzu tów i po twier dza j¹ ca pra wid ³o woœæ pro ce do wa nia s¹ du ewi den tnie
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prze czy twier dze niom o z³a ma niu za sa dy do mnie ma nia nie win no œci i roz strzy ga nia
w¹t pli wo œci na ko rzyœæ os kar ¿o ne go.

Nad mie niæ ró w nie¿ na le ¿y, ¿e sku te cz noœæ ka sa cji nie za le ¿y od pod mio tu j¹ wno -
sz¹ ce go, ale od za sa dno œci pod nie sio nych za rzu tów, któ re mu sz¹ mie œciæ siê w ry go -
rach okreœ lo nych w art. 523 §1 k.p.k., a ta ko wych uchy bieñ w ni niej szej spra wie
w trak cie ba da nia akt nie uja wnio no. Po no w ne skie ro wa nie ka sa cji, opar tej w is to cie
na tych sa mych za rzu tach by ³o by ca³ ko wi cie nie up ra wnio ne, al bo wiem spo wo do wa ³o -
by to, ¿e S¹d Naj wy ¿ szy uz na³ by j¹ za oczy wi œcie bez za sa dn¹.

Pod sta wy do wnie sie nia ka sa cji nie uza sa dnia j¹ ró w nie¿ za syg na li zo wa ne w oœ wiad-
 cze niu Pa na se na to ra oko li cz no œci, któ re mia ³y by siê uja wniæ w zwi¹z ku z re a li za cj¹
pro gra mu te le wi zyj ne go „Spra wa dla re por te ra”. Pod sta wy wnie sie nia ka sa cji, okreœ lo -
ne w art. 523 §1 k.p.k. s¹ pod sta wa mi au to no mi cz ny mi i nie mo¿ na ich iden ty fi ko waæ
z pod sta wa mi in ne go nad zwy czaj ne go œrod ka za skar ¿e nia, ja kim jest wzno wie nie po -
stê po wa nia kar ne go w opar ciu o prze s³an ki z art. 540 k.p.k. W tym za kre sie Jan P. jak
i je go ob roñ ca zo sta li po in for mo wa ni, w ja kim try bie mo ¿e na st¹ piæ wzno wie nie pra wo -
moc nie za koñ czo ne go wo bec nie go po stê po wa nia.

Z przed sta wio nych po wo dów, nie do pa trzo no siê pod staw pra w nych, prze wi dzia -
nych w art. 523 §1 k.p.k., do wy wie dze nia w tej spra wie po no w nej ka sa cji na ko rzyœæ
ska za ne go Ja na P.

Od no sz¹c siê do ko lej nych z wy mie nio nych w oœ wiad cze niu Pa na se na to ra po stê po -
wañ kar nych up rzej mie in for mu jê, i¿ spra wa ska za ne go To ma sza T. ró w nie¿ sta no wi ³a ju¿ 
wcze œ niej przed miot ana li zy. Ak ta S¹ du Re jo no we go w W. by ³y ba da ne w Biu rze Po stê po -
wa nia S¹ do we go Pro ku ra tu ry Kra jo wej (obe c nie De par ta ment Po stê po wa nia S¹ do we go
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej) pod k¹ tem prze pi sów o ka sa cji w 2009 ro ku, w zwi¹z ku z in ter -
wen cj¹ pod jê t¹ na rzecz To ma sza T. przez Pa na Ja nu sza Woj cie chow skie go – po s³a do Par -
la men tu Eu ro pej skie go. W re zul ta cie ba da nia akt nie zna le zio no je dnak ¿e pod staw
pra w nych z art. 523 §1 k.p.k. do wnie sie nia ka sa cji na ko rzyœæ ska za ne go od wy ro ku
S¹ du Okrê go we go w W. z dnia 20 gru dnia 2006 ro ku, utrzy m u j¹ ce go w mo cy wy rok S¹ du
Re jo no we go w W. z dnia 12 paŸ dzier ni ka 2005 ro ku, na mo cy któ re go To masz T. zo sta³
ska za ny za po pe³ nie nie czy nu z art. 177 §2 k.k. na ka rê 2 lat i 6 mie siê cy po zba wie nia wol -
no œci oraz orze czo no wo bec nie go œro dek kar ny w po sta ci za ka zu pro wa dze nia wszel kich
po jaz dów me cha ni cz nych w ru chu l¹ do wym na okres 3 lat i na wi¹z kê w kwo cie 20.000
z³o tych.

Nad mie niam ró w nie¿, i¿ w spra wie tej, w zwi¹z ku z prze ka za nym oœ wiad cze niem
Pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go, z³o ¿o nym wspól nie z in ny mi se na to ra mi
pod czas 79. po sie dze nia Se na tu RP, by ³a ju¿ udzie lo na szcze gó ³o wa in for ma cja. W piœ -
mie Za stêp cy Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 12 lip ca 2011 ro ku nr PG IV KSK
905/11, skie ro wa nym na rê ce Pa ni Gra ¿y ny An ny Sztark – wi ce mar sza³ ka Se na tu RP,
wy jaœ nio no po wo dy, dla któ rych od mó wio no wnie sie nia ka sa cji od wy da ne go w tej
spra wie wo bec To ma sza T. wy ro ku ska zu j¹ ce go.

Nad to Pan se na t or Grze gorz Woj cie c how ski zg³o si³ siê dwu kro t n ie do Pro ku r a tu ry
Ge ne r al nej – w dniach 22 lu te go 2012 ro ku i 22 mar ca 2012 ro ku, gdzie zo sta³ pr zy jê ty
przez Za stêp cê Pro ku r a to ra Ge ne r al ne go. Przed sta w ia j¹c miê dzy in ny mi po no w ny
wnio sek o ka sa cjê na ko rz yœæ ska za n e go To ma s za T. Pan se na t or prze ka za³ skie ro w a -
ne do Pro ku r a to ra Ge ne r al ne go pi s mo z dnia 21 lu te go 2012 r., za wie r a j¹ ce sp o str ze -
¿e nia i uwa gi prze ka z a ne mu przez Pa na po s³a do Par la m en tu Eu ro p ej sk ie go Ja nu s za
Woj cie c how sk ie go, któ ry za po z na wa³ siê z ak ta mi spra wy, ma j¹ ce œwia d czyæ o nie w in -
no œci To ma s za T. Uwa gi tam prze ka z a ne by ³y ju¿ wcze œ ni ej przed mio t em ana l i zy,
w zwi¹z ku z przed sta w ie ni em ich w piœ mie Pa na po s³a do Par la m en tu Eu ro p ej sk ie go
Ja nu s za Woj cie c how sk ie go z dnia 22 gru d nia 2008 ro ku, na któ re od po w ie dzi udzie li ³a 
Za stêp ca Dy rek t o ra Biu ra Po s tê po wa nia S¹ do we go Pro ku r a tu ry Kra jo w ej (obe c n ie De -
par t a me nt Po stê p o wa nia S¹ do we go Pro ku r a tu ry Ge ne r al nej) pi s mem z dnia 9 lu te go
2009 ro ku nr PR V 861-2285/08. Do uwag tych usto s un ko wa no siê ró w ni e¿ szcze gó ³o -
wo w piœ mie Za stê p cy Pro ku r a to ra Ge ne r al ne go z dnia 12 lip ca 2011 ro ku nr PG IV
KSK 905/11, skie ro w a nym na rê ce Pa ni Gra ¿ y ny An ny Sztark wi ce m ar sza³ ka Se na tu RP,
mi mo ¿e oœ wia d cze nie z³o ¿ o ne przez se na to rów Grze go r za Woj cie c how sk ie go, Zdzi s³a -
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wa Pu pê i Woj cie c ha Skur kie w i cza na 79. po sie d ze niu Se na tu w dniu 16 czer w ca 2011
ro ku by ³o ogól ni ko we.

Pod sta wy do wnie sie nia ka sa cji nie uza sa dnia ró w nie¿ za syg na li zo wa na w oœ wiad cze -
niu Pa na se na to ra z dnia 29 mar ca 2012 ro ku oko li cz noœæ, okreœ lo na ja ko no wo od kry ta,
i¿ s¹ dy obu in stan cji ca³ ko wi cie po mi nê ³y do wód z opi nii bieg ³ych, wska zu j¹ cych prêd koœæ 
sa mo cho du, któ ry zde rzy³ siê z trak to rem ska za ne go, na 117 km/h i przy jê ³y prêd koœæ
92 km/h, a po mi niê cie tej opi nii mog ³o za sa dni czo wy pa czyæ oce nê przy czyn wy pad ku.
W ana li zo wa nej spra wie, na eta pie po stê po wa nia pier wszoin stan cyj ne go zo sta ³y bo wiem
wy da ne dwie opi nie, roz bie¿ ne m.in. w za kre sie ob li cze nia prêd ko œci obu po jaz dów ucze st- 
ni cz¹ cych w wy pad ku, co spo wo do wa ³o, i¿ s¹d od wo ³aw czy prze pro wa dzi³ uzu pe³ nia j¹ ce
do wo dy, po le ga j¹ ce na prze s³u cha niu bieg ³ych wy da j¹ cych te opi nie i do ko na niu miê dzy
ni mi kon fron ta cji, a wo bec nie u su niê cia do koñ ca stwier dzo nych roz bie¿ no œci, za siêg niê -
ciu do dat ko wej – trze ciej opi nii bieg ³e go tej sa mej spe cjal no œci. Do wszy s t kich tych opi nii
s¹d od wo ³aw czy usto sun ko wa³ siê w spo rz¹ dzo nym uza sa dnie niu wy ro ku wska zu j¹c,
dla cze go i w ja kim za kre sie uz na³ je za pod sta wê usta leñ fak ty cz nych w spra wie.

Za kwe stio no wa nie tych usta leñ w po stê po wa niu ka sa cyj nym nie jest do pu sz czal -
ne, al bo wiem za rzut po czy nie nia b³ê dnych usta leñ fak ty cz nych, przy jê tych za pod sta -
wê wy ro ku, nie na le ¿y do ka ta lo gu przy czyn ka sa cyj nych, o ja kich mo wa w art. 523 §1
k.p.k. Zre szt¹ pró bê za kwe stio no wa nia wia ry go dno œci opi nii przy jê tej w ni niej szej
spra wie pod j¹³ ju¿ wcze œ niej ob roñ ca ska za ne go we wnie sio nej do S¹ du Naj wy ¿ sze go
ka sa cji, w któ rej za rzu ci³ s¹ do wi od wo ³aw cze mu na ru sze nie re gu³ pro ce do wa nia,
w tym ob ra zê art. 4 k.p.k., 5 §2 k.p.k., 7 k.p.k. oraz art. 201 k.p.k. Ka sa cja ta po sta no -
wie niem z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2007 ro ku zo sta ³a je dnak od da lo na ja ko oczy wi œcie bez -
za sa dna. Po no w ne skie ro wa nie ka sa cji, opar tej w is to cie na tych sa mych za rzu tach
by ³o by wiêc ca³ ko wi cie nie up ra wnio ne, al bo wiem spo wo do wa ³o by uz na nie ró w nie¿ tej
ka sa cji za oczy wi œcie bez za sa dn¹.

Z przed sta wio nych po wy ¿ ej oraz w piœ mie Za stêp cy Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
z dnia 12 lip ca 2011 ro ku nr PG IV KSK 905/11, skie ro wa nym na rê ce Pa ni Gra ¿y ny
An ny Sztark – wi ce mar sza³ ka Se na tu RP po wo dów, nie do pa trzo no siê pod staw pra w -
nych, prze wi dzia nych w art. 523 §1 k.p.k., do wywie dze nia w tej spra wie po no w nej ka -
sa cji na ko rzyœæ ska za ne go To ma sza T.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e po zo sta ³e dwie spra wy – wska za ne w oœ wiad cze niu Pa na
se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go – nie by ³y do tych czas ba da ne w De par ta men cie
Po stê po wa nia S¹ do we go Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej. Do pod jê cia de cyz ji w spra wie za is t -
nie nia prze s³a nek wska za nych w art. 523 §1 k.p.k., a sta no wi¹ cych o do pu sz czal no œci
ka sa cji, nie zbê d nym jest na to miast do ko na nie ana li zy akt spra wy. W zwi¹z ku z po wy ¿ -
szym w dniu 10 kwiet nia 2012 ro ku zwró co no siê do S¹ du Re jo no we go w K. o na de s³a nie 
akt spra wy, w któ rej wy da no wy rok ska zu j¹ cy wo bec Grze go rza W. oraz do Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w G. o na de s³a nie akt spra wy, dot. za bój stwa W³o dzi mie rza B. prze ciw ko
Alek san dro wi J.

Z pi sem nych in for ma cji prze ka za nych do De par ta men tu Po stê po wa nia S¹ do we go
w dniu 17 kwiet nia 2012 ro ku, wy ni ka je dnak ¿e, ¿e ak ta tych spraw w chwi li obe c nej
nie mo g¹ zo staæ na de s³a ne do Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej z uwa gi na czyn no œci pro ce so -
we po de jmo wa ne po up ra wo moc nie niu siê wy da nych orze czeñ.

O za jê tym w tych spra wach sta no wis ku Pan se n a tor zo sta nie po in for mo wa ny w póŸ -
niej szym ter mi nie od rêb ny mi pis ma mi, nie zw³o cz nie po uzy s ka niu i za poz na niu siê z ak -
ta mi spraw. Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e spra wa dot. Grze go rza W. zo sta ³a za re je stro wa na
w De par ta men cie Po stê po wa nia S¹ do we go Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej pod nu me rem PG IV
KSK – 546/12, na to miast spra wa dot. Alek san dra J. pod nu me rem PG IV KSK – 547/12.

Z wy ra za mi sza cun ku

ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ro b ert Her nand
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Od po wiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

War sza wa, 13.08.2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 ro ku nr BPS/043-
-08-312/12 oœ wiad cze nie Pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go, z³o ¿o ne na 8. po -
sie dze niu Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 29 mar ca 2012 ro ku, w czê œci do ty -
cz¹ cej wnie sie nia ka sa cji w spra wie za bój stwa Woj cie cha B., w na wi¹ za niu do pis ma
skie ro wa ne go do Pa ni Mar sza ³ek w dniu 2 ma ja 2012 ro ku nr PR V 861-1541/06, PG IV
KSK-905/11 up rzej mie in for mu jê, ¿e w De par ta men cie Po stê po wa nia S¹ do we go Pro ku -
ra tu ry Ge ne ral nej pod da no ana li zie ak ta po stê po wa nia S¹ du Okrê go we go w P., w tym
pra wid ³o woœæ i za sa dnoœæ za pad ³ych w tej spra wie orze czeñ.

Ce lem po wy ¿ szej ana li zy by ³o usta le nie prze s³a nek umo¿ li wia j¹ cych wnie sie nie
przez Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go ka sa cji na nie ko rzyœæ Ole ksan dra I. od po sta no wie nia
S¹ du Ape la cyj ne go w £o dzi z dnia 7 mar ca 2012 ro ku utrzy mu j¹ ce go w mo cy po sta no -
wie nie S¹ du Okrê go we go w P. z dnia 16 sty cz nia 2012 ro ku w przed mio cie umo rze nia
po stê po wa nia i za sto so wa nia wo bec po de jrza ne go o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art.
31 §1 k.k. i in ne Ole ksan dra I. œrod ka za bez pie cza j¹ ce go, po le ga j¹ ce go na umie sz cze -
niu go w za mkniê tym za k³a dzie psy chia try cz nym.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w to ku ana li zy akt uw zglê dnio no oko li cz no œci ujê te w oœ wiad -
cze niu se na to ra RP Pa na Grze go rza Woj cie chow skie go, pro to ko le przy jê cia skar gi od
Pa na se na to ra z dnia 22 mar ca 2012 ro ku, pro to ko le przy jê cia skar gi od Po s³a do Par -
la men tu Eu ro pej skie go Pa na Ja nu sza Woj cie chow skie go z dnia 28 ma ja 2012 ro ku
oraz wnios ku o wy wie dze nie ka sa cji Pa na W³o dzi mie rza B. z dnia 30 kwiet nia 2012 ro -
ku, skie ro wa ne go do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go.

Od no sz¹c siê do za rzu tów za war tych w wy mie nio nej ko re spon den cji wska zaæ na le -
¿y, i¿ zgo d nie z tre œci¹ art. 17 §1 pkt 2 Ko dek su po stê po wa nia kar ne go, nie wszczy na
siê po stê po wa nia, a wszczê te uma rza m.in. wów czas, gdy usta wa sta no wi, ¿e spraw ca
nie po pe³ nia prze stêp stwa. Z ko lei art. 31 §1 Ko dek su kar ne go sta no wi i¿ nie po pe³ nia
prze stêp stwa, kto m.in. z po wo du cho ro by psy chi cz nej nie móg³ w cza sie czy nu roz po-
z naæ je go zna cze nia lub po kie ro waæ swoim po stê po wa niem.

Z uwa gi na fakt, i¿ po wo ³a ni w spra wie bieg li le ka rze psy chia trzy roz poz na li u po de j-
rza ne go o czyn z art. 148 §1 k.k. i in. cho ro bê psy chi cz n¹ w po sta ci za bu rzeñ schi zoa fek -
ty wnych, stwier dza j¹c przy tym, i¿ tem po re cri mi nis mia³ on znie sio n¹ zdol noœæ do ro zu -
mie nia zna cze nia czy nu i po kie ro wa nia swoim po stê po wa niem w ro zu mie niu art. 31 §1
k.k., w pe³ ni za sa dny by³ wnio sek pro ku ra to ra skie ro wa ny na pod sta wie art. 324 k.p.k.
do S¹ du Okrê go we go w P. o umo rze nie wo bec po de jrza ne go po stê po wa nia.

S¹d pro ce du j¹c w przed mio cie wnios ku pro ku ra to ra, po³¹czonego – wobec tre œci
opi nii bieg ³ych psy chia trów – z wnios kiem o za sto so wa nie œrod ka za bez pie cza j¹ ce go
w po sta ci umie sz cze nia po de jrza ne go w za mkniê tym za k³a dzie psy chia try cz nym, zob li -
go wa ny by³, w opar ciu o art. 93 k.k., przed orze cze niem te go œrod ka, wy s³u chaæ bieg -
³ych le ka rzy psy chia trów oraz psy cho lo ga. Przy wo ³a ny prze pis ma cha rak ter nor my
gwa ran cyj nej i od no si siê do wszy s t kich œrod ków za bez pie cza j¹ cych (por. wy rok S¹ du
Naj wy ¿ sze go z dnia 13.11.2007 ro ku, sygn. V KK 336/07).

Obo wi¹z ku wy ni ka j¹ ce go z art. 93 k.k. s¹d I in stan cji do pe³ ni³, wy s³u chu j¹c wy -
mie nio nych bieg ³ych na po sie dze niu w dniu 16 sty cz nia 2012 ro ku. Na po sie dze niu
tym bieg li pod trzy ma li z³o ¿o ne do akt opi nie wnios ku j¹c o umie sz cze nie po de jrza ne go
w za k³a dzie za mkniê tym o wzmo ¿o nym ry go rze, w ce lu za po bie ¿e nia po no w ne mu po -
pe³ nie niu przez nie go czy nów za bro nio nych o zna cz nej szkod li wo œci spo ³e cz nej (jest to
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je d na z prze s³a nek wa run ku j¹ cych orze cze nie œrod ka za bez pie cza j¹ ce go). Po wy s³u -
cha niu bieg ³ych, s¹d po sta no wie niem z dnia 16 sty cz nia 2012 ro ku umo rzy³ wo bec
Ole ksan dra I. na pod sta wie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 31 §1 k.k. po stê po wa nie
kar ne o czy ny z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §1 k.k., 13 §1 k.k. w zw. z art. 148 §1 k.k. 
w zw. z art. 31 §1 k.k. i in ne, orze ka j¹c na pod sta wie art. 94 §1 k.k. ty tu ³em œrod ka za -
bez pie cza j¹ ce go umie sz cze nie po de jrza ne go w za mkniê tym za k³a dzie psy chia try cz -
nym, wska za nym przez Ko mi sjê Psy chia try cz n¹ do spraw Œrod ków Za bez pie cza j¹ cych
przy Mi ni strze Zdro wia.

Na le ¿y mieæ przy tym na uwa dze, i¿ orze cze nie te go œrod ka w przy pad ku za is t nie nia 
prze s³a nek, o któ rych mo wa w art. 94 §1 k.k. ma cha rak ter ob li ga to ryj ny, prze pis ten
sta no wi bo wiem, i¿ je ¿e li spraw ca w sta nie nie po czy tal no œci, o któ rej mo wa w art. 31
§1 k.k., po pe³ ni³ czyn za bro nio ny o zna cz nej szkod li wo œci spo ³e cz nej i za cho dzi wy so -
kie praw do po do bieñ stwo, ¿e po pe³ ni ta ki czyn po no w nie, s¹d orze ka (nie zaœ mo ¿e
orzec) umie sz cze nie spraw cy w od po wie d nim za k³a dzie psy chia try cz nym.

W uza sa dnie niu po sta no wie nia S¹d Okrê go wy w P³oc ku wska za³ przy tym, i¿ w œwiet le 
ze branego w spra wie ma te ria ³u do wo do we go, w tym ze znañ œwiad ków (z uw zglê dnie niem
ze znañ po krzyw dzo nych i fun kcjo na riu szy Po li cji) i wy jaœ nieñ po de jrza ne go, spraw stwo
czy nu nie bu dzi w¹t pli wo œci. Wo bec po wy ¿ sze go, jak ró w nie¿ uw zglê dnia j¹c wnios ki opi -
nii bieg ³ych i treœæ pro to ko ³u po sie dze nia z dnia 16 sty cz nia 2012 ro ku, brak jest pod staw
do kwe stio no wa nia za sa dno œci po sta no wie nia o sygn. II K 128/11.

Po wy ¿ sze orze cze nie pod da ne zo sta ³o kon tro li in stan cyj nej na sku tek za ¿a leñ wy -
wie dzio nych przez ob roñ cê po de jrza ne go (w za kre sie roz strzyg niê cia o ko sz tach po stê -
po wa nia) oraz przez po krzyw dzo nych, za rzu ca j¹ cych s¹ do wi I in stan cji prze kro cze nie
za sad swo bo dnej oce ny do wo dów, bez za sa dne przy jê cie, i¿ z³o ¿o ne do akt opi nie bieg -
³ych le ka rzy psy chia trów i psy cho lo ga s¹ ja s ne, kom plet ne i rze tel ne oraz nie za sa dne
od da le nie wnios ku o do ³¹ cze nie do ku men ta cji z ob ser wa cji po de jrza ne go, spo rz¹ dzo -
nej przez po moc ni czy per so nel me dy cz ny.

Po sta no wie niem z dnia 7 mar ca 2012 ro ku, sygn. akt II AKz 125/12 S¹d Ape la cyj -
ny w £o dzi utrzy ma³ w mo cy za skar ¿o ne po sta no wie nie S¹ du Okrê go we go w P³oc ku,
zmie nia j¹c je je dy nie w za kre sie roz strzyg niê cia o ko sz tach po stê po wa nia.

W pier wszej ko lej no œci, z uwa gi na za rzut pod nie sio ny przez po krzyw dzo ne go W³o -
dzi mie rza B., na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ ju¿ po cz¹t ko wej czê œci uza sa dnie nia s¹d od wo ³aw czy 
wska za³, ¿e wo bec to¿ sa mo œci zna cz nej czê œci za rzu tów jak ró w nie¿ ar gu men ta cji przy -
to czo nej na ich poparcie, za sa dnym by ³o ³¹ cz ne od nie sie nie siê do nich. Sta no wis ko to
na le ¿y uz naæ za za sa dne, bo wiem oczy wi stym jest, i¿ w przy pad ku pod no sze nia za rzu -
tów tej sa mej tre œci wspar tych to¿ sa m¹ ar gu men ta cj¹ s¹d II in stan cji za jmu je nie ja ko
je d no i to sa mo wo bec nich sta no wis ko, nie za le¿ nie od te go, ile ra zy i przez któ ry
z up ra wnio nych pod mio tów zo sta ³y one pod nie sio ne. Zbê d ne po wta rza nie tych sa -
mych ar gu men tów, uza sa dnia j¹ cych za jê te sta no wis ko mog ³o by pro wa dziæ je dy nie do
uczy nie nia uza sa dnie nia orze cze nia od wo ³aw cze go nie czy tel nym.

Uza sa dnie nie po sta no wie nia S¹ du Ape la cyj ne go w £o dzi nie da je pod staw do przy -
jê cia, i¿ s¹d ten nie od niós³ siê do któ re go kol wiek z za rzu tów za war tych w zwyk ³ych
œrod kach od wo ³aw czych.

W szcze gól no œci s¹d ten wnik li wie od niós³ siê do kwe stii zwi¹ za nych z opi nia mi
bieg ³ych psy chia trów i psy cho lo ga, wy wo ³a nych w spra wie, wska zu j¹c i¿ bieg li ci nie
tyl ko za poz na li siê z ak ta mi spra wy, ale mie li ró w nie¿ bez po œre dni (i co na le ¿y pod kreœ -
liæ, wy star cza j¹ co d³u gi) kon takt z po de jrza nym, za pe wnio ne ucze stni ctwo na ka ¿ dym
eta pie ba dañ i ob ser wa cji bieg ³e go t³u ma cza, a tak ¿e mo¿ li woœæ ob ser wa cji za cho wañ
Ole ksan dra I. za po œre dni ctwem mo ni to rin gu, jak ró w nie¿ wy ko rzy sta nia ob ser wa cji
per so ne lu po moc ni cze go (vi de pro to kó³ po sie dze nia z dnia 16 sty cz nia 2012 ro ku, opi -
nia ust na bieg ³e go To ma sza No wa kow skie go).

Na le ¿y ró w nie¿ wy jaœ niæ, i¿ sto so wnie do tre œci art. 201 k.p.k. s¹d mo ¿e po wo ³aæ in -
nych bieg ³ych wte dy, gdy stwier dzi, ¿e opi nia jest nie pe³ na lub nie ja s na, al bo gdy za cho dzi
sprze cz noœæ w sa mej opi nii lub miê dzy ró¿ ny mi opi nia mi w tej sa mej spra wie. Zgo d nie
z wie lo kro t nie wy ra ¿a nym przez S¹d Naj wy ¿ szy sta no wis kiem „prze pis art. 201 k.p.k. znaj -
du je za sto so wa nie wów czas, gdy opi nia bieg ³e go jest nie pe³ na lub nie ja s na al bo gdy za -
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cho dzi sprze cz noœæ w sa mej opi nii. Opi nia jest nie pe³ na, gdy nie za wie ra od po wie dzi na
wszy s t kie py ta nia za war te w po sta no wie niu o po wo ³a niu do wo du z opi nii bieg ³e go, a tak ¿e 
wte dy, gdy w opi nii brak pe³ ne go spra wo zda nia z prze bie gu ba dañ prze pro wa dzo nych
przez bieg ³e go. Opi niê mo¿ na uz naæ za nie pe³ n¹ tak ¿e wte dy, gdy bieg ³y po mi ja uja wnio ne
w to ku po stê po wa nia do wo dy lub gdy opi nia za wie ra tyl ko wnios ki, bez przed sta wie nia
prze s³a nek, na pod sta wie któ rych bieg ³y te wnios ki sfor mu ³o wa³.

Nie ja s noœæ opi nii, o któ rej mo wa w prze pi sie, ma miej sce w ra zie nie zro zu mia ³o œci wy -
wo dów bieg ³e go, nie mo¿ no œci usta le nia, w ja ki spo sób bieg ³y do szed³ do koñ co wych
wnios ków, wre sz cie wte dy, gdy wy wo dy te i wnios ki s¹ nie lo gi cz ne. Do we wnê trz nej
sprze cz-  no œci opi nii do cho dzi wów czas, gdy wnios ki bieg ³e go wza jem nie siê wy klu cza j¹
lub gdy wnios ki nie przy sta j¹ do wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych przez bieg ³e go” (por.
po sta no wie nie SN z dnia 26 mar ca 2008 ro ku, sygn. akt II KK 19/08). Opi nia jest nie ja s na 
wów czas, gdy or gan pro ce so wy nie mo ¿e jej zro zu mieæ, gdy nie jest dla nie go ja s ne, ja kie
bieg ³y w ogó le za jmu je sta no wis ko, je œ li po gl¹ dy bieg ³e go s¹ nie spój ne a te zy wie lo zna cz ne.

W ni niej szej spra wie nie za is t nia ³a ¿a dna z prze s³a nek, okreœ lo nych w art. 201
k.p.k., na ka zu j¹ cych sa do wi roz wa ¿e nie po wo ³a nia in nych bieg ³ych lub za siêg niê cia
opi nii uzu pe³ nia j¹ cej. Nad to, jak wcze œ niej wska za no, s¹d I in stan cji, zob li go wa ny tre -
œci¹ art. 93 k.k., na po sie dze niu w dniu 16 sty cz nia 2012 ro ku wy s³u cha³ opi nii le ka rzy 
psy chia trów i psy cho lo ga, przy czym bieg li ci w to ku po sie dze nia od po wia da li ob szer -
nie ró w nie¿ na py ta nia pe³ no moc ni ków po krzyw dzo nych.

Na le ¿y w tym miej scu pod kreœ liæ, i¿ do wód z opi nii bieg³ego – podobnie jak ka ¿ dy
do wód w sprawie – podlega swo bo dnej oce nie s¹ du, do ko ny wa nej w myœl re gu³ za war -
tych w art. 7 k.p.k. i oce na ta pod le ga swe go ro dza ju ochro nie, nie mo ¿e byæ kwe stio no -
wa na je dy nie ze wzglê du na  nie sa tys fak cjo nu j¹ ce dla stron wy ni ki tej oce ny.

Jak traf nie za u wa ¿y³ S¹d Ape la cyj ny w £o dzi, w ni niej szej spra wie opi nie zo sta ³y
spo rz¹ dzo ne przez wy so ko wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów, po wnik li wej ana li zie ca -
³o kszta³ tu zgro ma dzo nych w tym za kre sie in for ma cji, nie na su wa j¹ za strze ¿eñ pod
wzglê dem kom plet no œci i ja s no œci, brak jest za tem pod staw do for mu ³o wa nia za rzu tu
ob ra zy art. 201 k.p.k. za za sa dny.

Za traf ne na le ¿y ró w nie¿ uz naæ sta no wis ko s¹ du od wo ³aw cze go w za kre sie, w ja kim 
wska za³ i¿ pry wat na opi nia do ty cz¹ ca sta nu zdro wia psy chi cz ne go po de jrza ne go, do ³¹ -
czo na przez stro nê, nie ma cha rak te ru do wo du, zaœ jej au tor nie sta je siê au to ma ty cz -
nie bieg ³ym w spra wie. Opi nia ta ka ma je dy nie cha rak ter in for ma cyj ny, któ ry mo¿e –
ale nie musi – skutkowaæ roz wa ¿e niem przez s¹d po wo ³a niem bieg ³e go, in ne go bieg ³e go 
lub za siêg niê ciem opi nii uzu pe³ nia j¹ cej. Jak je dnak wcze œ niej wska za no, w re a liach
ni niej szej spra wy prze s³an ki z art. 201 k.p.k. nie wy st¹ pi ³y.

Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, i¿ po wy ¿ sze sta no wis ko s¹ du od wo ³aw cze go znaj du je
pe³ ne od zwier cied le nie w li cz nych ju dy ka tach S¹ du Naj wy ¿ sze go, w tym m.in. w po sta -
no wie niu S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 24 sty cz nia 2008 ro ku, sygn. akt II KK 290/07.
W orze cze niu tym wy ra ¿o ny zo sta³ po gl¹d, i¿ „opi nie pry wat ne, czy li pi sem ne op ra co wa -
nia zle co ne przez in nych ucze stni ków po stê po wa nia ani ¿e li up ra wnio ne or ga ny pro ce -
so we, nie s¹ opi nia mi w ro zu mie niu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 §1 k.p.k i nie mo g¹
sta no wiæ do wo du w spra wie”.

Na to miast ma j¹c na uwa dze pod no szo ny przez os kar ¿y cie la po si³ ko we go za rzut, i¿
s¹d II in stan cji nie od da li³ wnios ku o prze pro wa dze nie do wo du z pry wat nej opi nii do ty -
cz¹ cej sta nu zdro wia psy chi cz ne go po de jrza ne go w for mie po sta no wie nia, po za wy ¿ ej
wska za n¹ kwe sti¹ jej war to œci ja ko do wo du na le ¿y mieæ na uwa dze, ¿e s¹d ten na po -
sie dze niu w dniu 7 mar ca 2012 ro ku uja wni³ treœæ pis ma W³o dzi mie rza B. wraz z do -
³¹ czo n¹ do nie go opi ni¹ psy chia try cz n¹ dr. med. Je rze go Pobocha. Nad to do opi nii tej
od niós³ siê w uza sa dnie niu orze cze nia od wo ³aw cze go wska zu j¹c, i¿ nie za wie ra ona in -
for ma cji, któ re mog ³y by pod wa ¿yæ po pra w noœæ opi nii spo rz¹ dzo nych przez po wo ³a -
nych w spra wie bieg ³ych. W tej sy tua cji nie mo¿ na for mu ³o waæ pod ad re sem te go
orze cze nia za rzu tu ob ra zy art. 170 k.p.k.

Za nie traf ny na le ¿a ³o uz naæ ró w nie¿ za rzut su ma ry cz ne go i po wie rzcho wne go,
w oce nie os kar ¿y cie la po si³ ko we go, roz poz na nia przez s¹d od wo ³aw czy za rzu tów za -
war tych w za ¿a le niach. Po za przy to cze niem za sa dnych po wo dów, dla któ rych s¹d ten
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to¿ sa me za rzu ty roz poz na³ ³¹ cz nie, wy jaœ niæ na le ¿y, i¿ nie za wsze la pi dar noœæ uza sa d-
nie nia orze cze nia s¹ du II in stan cji mo ¿e byæ po wo dem pod no sze nia za rzu tu ob ra zy
art. 457 §3 k.p.k. Mo¿ li we s¹ bo wiem sy tua cje, „w któ rych s¹d odwo³awczy –
podzielaj¹c w pe³ ni do ko na ne przez or gan orze ka j¹ cy w pier wszej in stan cji oce ny fak ty cz -
ne i pra w ne – mo ¿e uchy liæ siê od wnik li we go od nie sie nia siê w uza sa dnie niu swo je go
orze cze nia do pod nie sio nych za rzu tów, ale wa run kiem ta kie go po st¹ pie nia jest pe³ noœæ
ar gu men ta cji or ga nu orze ka j¹ ce go w pier wszej in stan cji, tak ¿e w tym za kre sie, któ ry
sta³ siê na stê p nie przed mio tem za rzu tów za war tych w œrod ku od wo ³aw czym; w ta kiej
sy tua cji by ³o by to je dy nie zbê d nym po wtó rze niem za sa dnej ar gu men ta cji or ga nu pro ce -
so we go I in stan cji” (por. po sta no wie nie SN z dnia 24 li s to pa da 2009 ro ku, sygn. akt II
KK 134/09). W ni niej szej spra wie s¹d I in stan cji od niós³ siê wnik li wie i ob szer nie do
opi nii bieg ³ych psy chia trów, wska zu j¹c, dla cze go w je go oce nie opi nia s¹ do wo-psy -
chia try cz na i psy cho lo gi cz na s¹ ja s ne, pe³ ne i rze tel ne, któ re to sta no wis ko w pe³ ni za -
a pro bo wa³ s¹d od wo ³aw czy.

Pod su mo wu j¹c stwier dziæ na le ¿y, i¿ w re zul ta cie ana li zy akt spra wy nie stwier dzo no, 
aby wy mie nio ne po sta no wie nia s¹ dów I i II in stan cji wy da ne zo sta ³y z ra ¿¹ cym na ru sze -
niem pra wa ma te rial ne go lub pro ce so we go o ta kim zna cze niu dla pra wid ³o we go jej roz -
poz na nia i w ta ki spo sób, ¿e mog ³o to mieæ is tot ny wp³yw na treœæ za pad ³ych orze czeñ,
a tyl ko za is t nie nie wska za nych uchy bieñ uza sa dnia ³o by wy wie dze nie skar gi ka sa cyj nej.

Z przed sta wio nych wzglê dów brak jest pod staw do wnie sie nia w tej spra wie ka sa cji
na nie ko rzyœæ Ole ksan dra I. w try bie art. 521 §1 k.p.k.

ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ma rze na Ko wal ska

Stanowisko
ZASTÊPCY
DYREKTORA DEPARTAMENTU
POSTÊPOWANIA S¥DOWEGO

War sza wa, 23.08.2012 r.

Kan ce la ria Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Biu ro Prac Se nac kich

W na wi¹ za niu do pism z dnia 2 ma ja 2012 ro ku, sygn. PR V 861-1541/06, PG IV
KSK-905/11 i 13 sier p nia 2012 ro ku, sygn. PG IV KSK-547/12 oraz do roz mo wy te le f -
o ni cz nej z dnia dzi siej s ze go, up rzej m ie in for mu jê, i¿ w piœ mie z dnia 2 ma ja 2012 ro ku
na sku tek omy³ ki pi sar s kiej b³ê d nie wska za no W³o dzi m ie rza B. ja ko ofia rê za bój stwa,
któ re go do ty c zy ³o po stê po wa nie S¹ du Ok rê g o we go w P. W ko re s pon de n cji z dnia
13 sier p nia 2012 ro ku pra wid ³o wo wska za no, i¿ ofia r¹ prze stêp stwa by³ Woj ciech B.

Na to miast w piœ mie z dnia 13 sier pnia 2012 ro ku pi so wniê imie nia i na zwis ka po -
de jrza ne go, oby wa te la Ukrai ny, przy jê to zgo d nie z pi so wni¹ wska za n¹ w za pad ³ych
w spra wie po sta no wie niach S¹ du Ape la cyj ne go w £o dzi i S¹ du Okrê go we go w P., tj.
Ole ksandr I.

Za za is t nia ³¹ w piœ mie z dnia 2 ma ja 2012 ro ku po my³ kê up rzej mie prze pra szam.

ZA STÊP CA
DY REK TO RA DE PAR TA MEN TU
PO STÊ PO WA NIA S¥ DO WE GO
Ha li na Nie miec
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do sze fa Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Jac ka Mi cha ³ow skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wiem, ¿e do Kan ce la rii Pre zy den ta RP wp³y wa wie le próœb o u³as ka wie -

nie To ma sza T., rol ni ka ska za ne go na ka rê 2 lat i 6 mie siê cy wiê zie nia za wy -
pa dek dro go wy.

Prag nê za py taæ, czy Pan Pre zy dent wy da w tej spra wie po zy ty wn¹ opi -
niê. Prag nê te¿ za py taæ, czy Pan Pre zy dent ma œwia do moœæ, ¿e do ska za nia
To ma sza T. na bez wzglê dn¹ ka rê po zba wie nia wol no œci do sz³o w sy tua cji,
gdy nikt, w³¹ cz nie z ro dzi na mi ofiar wy pad ku, za któ ry od po wia da³ To -
masz T., nie chcia³ ska za nia go na bez wzglê dn¹ ka rê po zba wie nia wol no œci.

Z gó ry dziê ku jê za od po wiedŸ.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. w spra wie Oœ wiad cze nia z³o ¿o ne -

go przez Se na to ra RP Pa na Grze go rza Woj cie chow skie go pod czas 8. po sie dze nia Se na -
tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. po no w nie in for mu jê, i¿ spra wa u³as ka wie nia Pa na
To ma sza T. by ³a ju¿ przed mio tem roz pa trze nia na pod sta wie pro ce du ry prze wi dzia nej
w ko dek sie po stê po wa nia kar ne go.

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej – po ana li zie akt s¹ do wych, opi nii s¹ dów
i wnios ku Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, przed sta wio nych w spra wie To ma sza T. – po sta -
no wie niem z dnia 25 ma ja 2011 r. Nr PU. 117-11-11 nie sko rzy sta³ w sto sun ku do ska -
za ne go z pra wa ³as ki.

Nad mie niam, i¿ po od mo wie u³as ka wie nia, Pan To masz T. oraz je go mat ka wy st¹ pi -
li z ko lej ny mi pro œba mi o u³as ka wie nie, któ re sto so wnie do obo wi¹ zu j¹ cej pro ce du ry,
na pod sta wie art. 565 §2 kpk zo sta ³y prze s³a ne do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, ce lem na -
da nia im bie gu.

W œlad za ty mi pro œba mi zo sta ³y skie ro wa ne do s¹ du – za po œre dni ctwem Pro ku ra -
to ra Ge ne ral ne go – pis ma osób, po pie ra j¹ cych sta ra nia ska za ne go o u³as ka wie nie.

Wy jaœ niam przy tym, i¿ po no w ne roz pa trze nie przed mio to wej spra wy przez Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej bê dzie mo¿ li we w przy pad ku po wtó rze nia obo wi¹ zu -
j¹ cej pro ce du ry u³as ka wie nio wej, tj.: wy da nia przez s¹d opi nii po zy ty wnej, spo rz¹ dze-
 nia przez Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go swo je go wnios ku i na de s³a nia tej do ku men ta cji
wraz z ak ta mi s¹ do wy mi do Kan ce la rii Pre zy den ta RP.

£¹ czê uk ³o ny

Ja cek Mi cha ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W³a œ nie roz po czê ³a siê ak cja sk³a da nia przez rol ni ków wnios ków o uzy s -

ka nie do fi nan so wa nia w ra mach do p³at bez po œre dnich. W zwi¹z ku z tym pro -
si my Pa na Mi ni stra o do k³a dne in for ma cje od noœ nie do wy so ko œci do p³at na
je den hek tar (w eu ro i PLN), bo wiem z do stêp nych in for ma cji – s¹ to da ne in -
sty tu tów ba daw czych – wy ni ka, i¿ nie wszys cy rol ni cy w da nej ka te go rii
otrzy mu j¹ je dna ko we kwo ty ba zo we.

Pro si my o do k³a dne wy li cze nia od noœ nie do mo¿ li wych do uzy s ka nia
przez rol ni ków kwot na hek tar, za ró wno z pier wsze go, jak i dru gie go fi la ra,
oraz o po da nie stop nia do p³a ty kra jo wej i unij nej. Czy pra w d¹ jest, ¿e is t nie je
ró¿ no ro dnoœæ kwot na hek tar w dru gim fi la rze? Je ¿e li tak, to pro si my o po da -
nie zró¿ ni co wa nia do p³at na hek tar. Prag nie my nad mie niæ, i¿ nie cho dzi tu
o do p³a ty ONW, ale o in ne ro dza je do p³at wy stê pu j¹ cych w dru gim fi la rze.

Do dat ko wo pro si my Pa na Mi ni stra o wy jaœ nie nie, czy be ne fi cjen tem
PROW mo ¿e zo staæ oso ba, któ ra nie pro wa dzi dzia ³al no œci rol ni czej, i czy mo -
¿e prze zna czyæ otrzy ma ne œrod ki nie na rol ni ctwo?

Z gó ry dziê ku je my za wy czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz do g³ó wne go le ka rza we te ry na rii Ja nu sza Zwi¹z ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze! Sza no wny Pa nie In spek to rze!
Co raz trud niej sze wa run ki œro do wis ka, z któ ry mi œciœ le zwi¹ za ne jest ¿y -

cie pszcze lej ro dzi ny, zo bo wi¹ zu j¹ ka ¿ de go pszcze la rza do szcze gól nej dba -
³o œci o trwa ³e utrzy my wa nie w³a œci wej kon dy cji u¿y t ko wa nych pszcze lich
ro dzin. Ro zu mia na w ten spo sób pro fi lak ty ka wy ma ga za ró wno wzbo ga ca -
nia ka ¿ de go za bie gu pa sie cz ne go o sta ³e ele men ty hi gie ni cz ne, jak i wnik li -
wej ob ser wa cji za cho wañ po szcze gól nych pszcze lich ro dzin w ce lu
ogra ni cze nia i eli mi na cji po ja wia j¹ cych siê czyn ni ków cho ro bo twór czych.

Nie ste ty, cho ro by za kaŸ ne, ta kie jak zgni lec z³oœ li wy, co raz czê œciej i in -
ten sy wniej ata ku j¹ pa sie ki. Zgni lec z³oœ li wy na le ¿y do cho rób, któ re pod le ga -
j¹ obo wi¹z ko wi zg³a sza nia przez ho dow cê oraz zwal cza nia pod kie run kiem
od po wie d nich w³adz ad mi ni stra cyj nych i pañ stwo wej s³u¿ by we te ry na ryj -
nej. Je dnak ¿e co raz czê œciej zda rza siê, ¿e pszcze la rze po zba wie ni s¹ ja kiej -
kol wiek po mo cy ze stro ny s³u¿b we te ry na ryj nych, przez co s¹ zmu sze ni do
bez za sa dnych lik wi da cji ca ³ych pa siek, dla te go ¿e wy co fa no le ki wspo ma ga -
j¹ ce lik wi da cjê zgnil ca.

Pro si my o in for ma cje o spo so bie po stê po wa nia, ja ki obo wi¹ zu je pszcze la -
rzy w przy pad ku wy st¹ pie nia cho ro by, oraz o mo¿ li wo œci uzy s ka nia wspar -
cia ze stro ny ad mi ni stra cji na przy k³ad na od no wie nie pro duk cji. Do dat ko wo
pro si my Pa na Mi ni stra o in for ma cje od noœ nie do dzia ³añ re sor tu rol ni ctwa
w za kre sie wspie ra nia ho dow li pszczó³ w Pol sce, bo od da w na wia do mo, ¿e
je ¿e li pszczo ³y znik n¹ z po wie rzchni zie mi, to cz³o wiek prze ¿y je je za le dwie
o kil ka lat.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go,
do mi ni stra zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza oraz do pre zes Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji

 i Kon su men tów Ma³ go rza ty Krasnodêbskiej-Tomkiel

Sza no wni Pa no wie Mi ni stro wie! Sza no wna Pa ni Pre zes!
W osta t nim cza sie opi nia pub li cz na w Pol sce zbul wer so wa na zo sta ³a in -

for ma cja mi do ty cz¹ cy mi u¿y wa nia so li te chni cz nej ja ko spo ¿yw czej oraz pod -
ra bia nia su szu ja je cz ne go wy ko rzy sty wa ne go miê dzy in ny mi do pro duk cji
ma ka ro nów, wê dlin, ciast i pie czy wa. Po uja wnie niu tych afer kon su men ci
otrzy mu j¹ co raz wiê cej in for ma cji, ¿e wœród ar ty ku ³ów spo ¿yw czych mo g¹
byæ tak ¿e pro du k ty, któ re za gra ¿a j¹ zdro wiu lu dzi. W zwi¹z ku z tym na ryn -
ku spa da za u fa nie do ja ko œci pro du ko wa nej w Pol sce ¿y wno œci, przez co nie -
s³u sznie mo g¹ ucier pieæ rze tel ni pro du cen ci.

Prag nie my wiêc za py taæ Pa na Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, czy pañ -
stwo wy nad zór i sy s tem ochro ny ¿y wno œci s¹ szczel ne? Jak to mo¿ li we, ¿e
przez ty le lat ¿a dna pañ stwo wa in spek cja nie wy kry ³a pro ce de ru fa³ szo wa -
nia so li spo ¿yw czej? Jak wy gl¹ da sy s tem kon tro li pro du k tów spo ¿yw czych
wy twa rza nych w Pol sce, wpro wa dzo nych do ob ro tu na ryn ku pol skim i przy -
go to wy wa nych na eks port? Pro si my o szcze gó ³o we in for ma cje o sy s te mie ta -
kiej kon tro li w Pol sce.

Mi ni stra Zdro wia prag nie my za py taæ, na pod sta wie ja kich ba dañ stwier -
dza siê, ¿e sól te chni cz na nie jest szkod li wa dla zdro wia lu dzi. Pro si my tak ¿e
o szcze gó ³o we in for ma cje o sy s te mie kon tro li ¿y wno œci w Pol sce.

Do Pa ni Pre zes UO KiK kie ru je my na stê pu j¹ ce za py ta nie: czy z pun ktu wi -
dze nia ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów G³ó wny In spek to rat Sa ni tar ny
oraz G³ó wny In spek to rat We te ry na rii nie po win ny udzie liæ kon su men tom in -
for ma cji pub li cz nej o pro du k tach spo ¿yw czych, do któ rych do da wa no sól
prze mys ³o w¹? In for ma cja ta ka by ³a by po moc na tak ¿e fir mom pro du ku j¹ cym
ar ty ku ³y spo ¿yw cze, fun kcjo nu j¹ cym na ryn ku w spo sób uczci wy.

Prag nie my do daæ, ¿e pro b lem do ty czy nie tyl ko kon su men tów za nie po ko -
jo nych ja ko œci¹ ofe ro wa nej na ryn ku ¿y wno œci, ale tak ¿e pro du cen tów, któ rzy
wy twa rza j¹c swo je to wa ry, ko rzy sta li z do pu sz czo nych do ob ro tu sk³a dni ków
i s¹ za nie po ko je ni bra kiem w³a œci wej re ak cji ze stro ny w³adz pol skich.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Od po wiedŸ
MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI

War sza wa, 4 ma ja 2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia br. (znak: BPS/043-08-314/12) w spra -

wie wspól nych oœ wiad czeñ se na to ra G. Woj cie chow skie go oraz se na to ra P. B³a sz czy ka
pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. up rzej mie in for mu jê, co
na stê pu je.
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I. Po ziom p³at no œci bez po œre dnich w Pol sce wzra sta co ro cz nie, zgo d nie z wy ne go -
cjo wa nym w Trak ta cie Ak ce syj nym har mo no gra mem i po cz¹w szy od 2004 r. kszta³ tu je 
siê w spo sób na stê pu j¹ cy: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, a w 2012 r. wy -
nie sie 90% pe³ ne go po zio mu usta lo ne go dla Pol ski.

Pol ska sto su je ró w nie¿ uzu pe³ nia j¹ ce kra jo we p³at no œci bez po œre dnie. Mak sy mal -
na wy so koœæ wspar cia kra jo we go mo ¿e wy nieœæ 30% pe³ ne go po zio mu okreœ lo ne go dla
Pol ski, przy czym ³¹ cz ny po ziom wspar cia (su ma œrod ków prze zna czo nych na p³at no -
œci unij ne oraz na p³at no œci kra jo we) nie mo ¿e prze kro czyæ te go pe³ ne go po zio mu. Od
2010 r. ³¹ cz na kwo ta p³at no œci unij nych i kra jo wych osi¹ ga po ziom 100%. Je dno czeœ -
nie, z uwa gi na stop nio we zwiêk sza nie udzia ³u bu d¿e tu unij ne go w ro ku 2011 mak sy -
mal na wy so koœæ uzu pe³ nie nia kra jo we go wy nios ³a 20%, a w 2012 r. wy nie sie 10%
pe³ nej ko per ty p³at no œci. Na to miast w 2013 r., w zwi¹z ku z tym, ¿e p³at no œci unij ne
w Pol sce osi¹g n¹ pe³ ny po ziom, nie bê dzie mo¿ li wo œci uzu pe³ nia nia p³at no œci bez po -
œre dnich z bu d¿e tu kra jo we go.

Od no sz¹c siê do pro œby do ty cz¹ cej przed sta wie nia in for ma cji o wy so ko œci sta wek
p³at no œci bez po œre dnich up rzej mie in for mu jê, ¿e w kam pa nii ro ku 2011 obo wi¹ zy wa ³y
na stê pu j¹ ce staw ki:

je dno stka staw ka p³at no œci

je dno li ta p³at noœæ ob sza ro wa
PLN/ha 710,57

EUR/ha 161,31

uzu pe³ nia j¹ ca p³at noœæ pod sta wo wa
PLN/ha 274,23

EUR/ha 62,26

p³at noœæ do chmie lu
PLN/ha 1 476,08

EUR/ha 335,09

p³at noœæ zwie rzê ca
PLN/ha 396,14

EUR/ha 89,93

p³at noœæ z ty tu ³u owo ców miêk kich
PLN/ha 1 761,99

EUR/ha 400

spe c jal na p³at noœæ ob sza ro wa
PLN/ha 219,53

EUR/ha 49,84

p³at noœæ do krów
PLN/szt. 410,89

EUR/szt. 93,28

p³at noœæ do owiec
PLN/szt. 103,05

EUR/szt. 23,40

p³at noœæ cu kro wa
PLN/t 56,00

EUR/t 12,71

p³at noœæ do po mi do rów
PLN/t 173,33

EUR/t 39,35

p³at noœæ zwi¹ za na do skro bi
PLN/t 292,13

EUR/t 66,32

p³at noœæ nie zwi¹ za na do skro bi*
PLN/t 106

EUR/t 24

p³at noœæ nie zwi¹ za na do ty to niu (gr. I)*
PLN/kg 6,02

EUR/kg 1,36

p³at noœæ nie zwi¹ za na do ty to niu (gr. II –IV)*
PLN/kg 4,20

EUR/kg 0,95

* W przy pad ku p³at no œci nie zwi¹ za nej do skro bi i ty to niu wy so koœæ sta wek zo sta ³a osza co -
wa na na pod sta wie in dy wi dual nych wiel ko œ ci re fe ren cyj nych wy ni ka j¹ cych ze z³o ¿o nych wnios -
ków o przy zna nie tych p³at no œci. Osta te cz na wy so koœæ tych sta wek bê dzie zna na po
za koñ cze niu wszy s t kich wy p³at.
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Do usta le nia wy so ko œci na le¿ nych rol ni ko wi p³at no œci pod uwa gê bra ne s¹ wy ³¹ cz -
nie staw ki okreœ lo ne w wa lu cie kra jo wej. Prze li cze nie staw ki p³at no œci na PLN od by wa
siê na pod sta wie kur sów wy mia ny og ³a sza nych w Dzien ni ku Urzê do wym Unii Eu ro pej -
skiej, na to miast ter mi nem ope ra cyj nym dla kur su wy mia ny jest osta t ni kurs usta lo ny
przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny przed dniem 1 paŸ dzier ni ka ro ku, dla któ re go po moc
zo sta ³a przy zna na. W przy pad ku kam pa nii 2011 r. by³ to dzieñ 30 wrzeœ nia, a kurs
okreœ lo ny na ten dzieñ przez EBC wy no si: 4,405 PLN/EUR.

Staw ki po szcze gól nych p³at no œci w kam pa nii 2012 r. bê d¹ zna ne do pie ro je sie ni¹
bie ¿¹ ce go ro ku. Wy ni ka to z ko nie cz no œci uw zglê dnie nia przy ich ob li cza niu: da nych
za dek la ro wa nych we wnios kach o przy zna nie p³at no œci (po wie rzchnia, li cz ba sztuk
byd ³a, wiel ko œ ci re fe ren cyj ne), mak sy mal nych ko pert fi nan so wych i sta wek p³at no œci
uzu pe³ nia j¹ cych, któ re zo sta n¹ okreœ lo ne w sto so wnej de cyz ji Ko mi sji Eu ro pej skiej,
a tak ¿e, w przy pad ku sta wek wy ra ¿o nych w PLN, kur su wy mia ny.

W oœ wiad cze niu stwier dza siê ró w nie¿, ¿e „nie wszys cy rol ni cy w da nej ka te go rii
otrzy mu j¹ je dna ko we kwo ty ba zo we”. Stwier dze nie to nie zo sta ³o je dnak po par te kon -
kret ny mi da ny mi, jak ró w nie¿ nie wska za no Ÿród ³a po cho dze nia tej in for ma cji. Nie
zna j¹c za tem kon tek s tu, w któ rym sfor mu ³o wa nie to zo sta ³o wy su niê te, a tak ¿e ma j¹c
na uwa dze, ¿e zró¿ ni co wa nie w wy so ko œci wspar cia otrzy my wa ne go przez rol ni ków
mo ¿e wy ni kaæ z ró¿ nych po wo dów, nie jest mo¿ li we pre cy zyj ne usto sun ko wa nie siê do
przed mio to wej kwe stii.

Be ne fi cjen tem pro gra mu rol noœ ro do wis ko we go w ra mach PROW 2007 –2013, mo ¿e 
zo staæ rol nik tj. oso ba fi zy cz na lub pra w na lub gru pa osób fi zy cz nych lub pra w nych,
bez wzglê du na sta tus pra w ny ta kiej gru py i jej cz³on ków, któ rych go spo dar stwo znaj -
du je siê na te ry to rium Wspól no ty, oraz któ ra pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ (pro duk cjê, 
ho dow lê lub up ra wê pro du k tów rol nych, w³¹ cza j¹c w to zbio ry, do je nie, chów zwie rz¹t
oraz utrzy my wa nie zwie rz¹t do ce lów go spo dar skich, lub utrzy my wa nie grun tów w do -
brej kul tu rze rol nej zgo d nej z ochro n¹ œro do wis ka). Do dat ko wo, p³at noœæ rol noœ ro do -
wis ko w¹ mo¿ na przy znaæ rol ni ko wi, je ¿e li:

1) zo sta³ mu na da ny nu mer iden ty fi ka cyj ny;
2) ³¹ cz na po wie rzchnia po sia da nych przez nie go dzia ³ek rol nych wy no si co naj mniej

1 ha;
3) re a li zu je 5-letnie zo bo wi¹ za nie rol noœ ro do wis ko we, obe jmu j¹ ce wy mo gi wy kra --

cza j¹ ce po nad pod sta wo we wy ma ga nia, w ra mach okreœ lo nych pa kie tów i ich wa --
rian tów, zgo d nie z pla nem dzia ³al no œci rol noœ ro do wis ko wej, na grun tach, na któ --
rych rol nik za dek la ro wa³ re a li za cjê te go zo bo wi¹ za nia we wnios ku o przy zna nie
pier wszej i ko lej nych p³at no œci rol noœ ro do wis ko wych;

4) spe³ nia wa run ki przy zna nia p³at no œci rol noœ ro do wis ko wej w ra mach okreœ lo nych 
pa kie tów lub ich wa rian tów okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu.

P³at noœæ rol noœ ro do wis ko wa wy p³a ca na jest w for mie zry cza³ to wa nej i sta no wi re -
kom pen sa tê utra co ne go do cho du, do dat ko wych po nie sio nych ko sz tów oraz po no szo -
nych ko sz tów trans ak cyj nych. Jej wy so koœæ jest zró¿ ni co wa na w za le¿ no œci od
ze sta wu wy bra nych dzia ³añ zgo d nie z za ³¹ czo n¹ ta be l¹.

Wspó³ fi nan so wa nie pro gra mu rol noœ ro do wis ko we go tj. po zo sta ³ych dzia ³añ osi II
PROW 2007 –2013 HE i Pol ski wy no si 80% i 20%.
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Wy so koœæ sta wek p³at no œci rol noœ ro do wis ko wej dla po szcze gól nych pa kie tów i ich
wa rian tów

Lp.
Pa kie ty
rol noœ ro do wis ko we

Lp.
Wa rian ty
rol noœ ro do wis ko we

Staw ki p³at no œci

1 Rol ni ctwo
zró wno wa ¿o ne

1 Wa riant 1.1.
Zró wno wa ¿o ny sy s tem
go spo da ro wa nia

360 z³/ha

2 Rol ni ctwo eko lo gi cz ne 2 Wa riant 2.1. Up ra wy rol-
 ni cze (dla któ rych za koñ-
 czo no okres prze sta wia nia)

790 z³/ha

3 Wa riant 2.2.
Up ra wy rol ni cze
(w okre sie prze sta wia nia)

840 z³/ha w pier wszym
i dru gim ro ku re a li za cji

zo bo wi¹ za nia
rol noœ ro do wis ko we go

790 zt/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

4 Wa riant 2.3.
Trwa ³e u¿yt ki zie lo ne
(dla któ rych za koñ czo no
okres prze sta wia nia)

260 z³/ha

5 Wa riant 2.4
 Trwa le u¿yt ki zie lo ne
(w okre sie prze sta wia nia)

330 z³/ha w pier wszym
i dru gim ro ku re a li za cji

zo bo wi¹ za nia
rol noœ ro do wis ko we go

260 z³/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

6 Wa riant 2.5.
Up ra wy wa rzy wne
(dla któ rych za koñ czo no
okres prze sta wia nia)

1.300 z³/ha

7 Wa riant 2.6.
Up ra wy wa rzy wne
(w okre sie prze sta wia nia)

1.550 z³/ha w pier wszym
i dru gim ro ku re a li za cji

zo bo wi¹ za nia rol noœ ro do-
 wis ko we go, a w przy pad ku
up raw roœ lin wie lo let nich
– ró w nie¿ w trze cim ro ku

re a li za cji te go
zo bo wi¹ za nia

1.300 z³/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

8 Wa riant 2.7.
Up ra wy zie lar skie
(dla któ rych za koñ czo no
okres prze sta wia nia)

1.050 z³/ha

9 Wa riant 2.8.
Up ra wy zie lar skie
(w okre sie prze sta wia nia)

1.150 z³/ha w pier wszym
i dru gim ro ku re a li za cji

zo bo wi¹ za nia rol noœ ro do-
 wis ko we go, a w przy pad ku
up raw roœ lin wie lo let nich
– ró w nie¿ w trze cim ro ku

re a li za cji
te go zo bo wi¹ za nia

1.050 z³/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

10 Wa riant 2.9. Up ra wy sa-
 do wni cze i ja go do we (dla
któ rych za koñ czo no okres
prze sta wia nia)

1.540 z³/ha

11 Wa riant 2.10.
Up ra wy sa do wni cze
i ja go do we (w okre sie
prze sta wia nia)

1.800 z³/ha w pier wszym,
dru gim i trze cim ro ku re a -

li za cji zo bo wi¹ za nia
rol noœ ro do wis ko we go

1.540 z³/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

12

Wa riant 2.11.
Po zo sta ³e up ra wy
sa do wni cze i ja go do we
(dla któ rych za koñ czo no
okres prze sta wia nia)

160 z³/ha – w przy pad ku up ra wy orze cha w³os kie go
przed up ³y wem 6 pe³ nych se zo nów we ge ta cyj nych,

je ¿e li ta ka up ra wa sta no wi co naj mniej 40%
wszy s t kich drzew te go ga tun ku

13

Wa riant 2.12.
Po zo sta ³e up ra wy
sa do wni cze i ja go do we
(w okre sie prze sta wia nia)

800 z³/ha w pier wszym,
dru gim i trze cim ro ku
re a li za cji zo bo wi¹ za nia
rol noœ ro do wis ko we go

650 z³/ha w ko lej nych
la tach re a li za cji
zo bo wi¹ za nia

rol noœ ro do wis ko we go

160 z³/ha – w przy pad ku up ra wy orze cha w³os kie go
przed up ³y wem 6 pe³ nych se zo nów we ge ta cyj nych,

je ¿e li ta ka up ra wa sta no wi co naj mniej 40%
wszy s t kich drzew te go ga tun ku
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3 Eks ten sy wne
trwa ³e u¿yt ki zie lo ne

14 Wa riant 3.1.
Eks ten sy wna go spo dar ka
na ³¹ kach i pa stwis kach

500 z³/ha

4 Ochro na za gro ¿o nych
ga tun ków pta ków
i sied lisk przy ro dni czych
po za ob sza ra mi
Na tu ra 2000

15 Wa riant 4.1.
Ochro na sied lisk lê go wych
pta ków

1.200 z³/ha

16 Wa riant 4.2. Me cho wis ka 1.200 z³/ha

17 Wa riant 4.3.
Szu wa ry wiel kotu rzy co we

800 z³/ha

18 Wa riant 4.4.
£¹ ki trzêœ li co we
i se ler ni co we

1.200 z³/ha

19 Wa riant 4.5.
Mu ra wy ciep ³o lub ne

1.200 z³/ha

20 Wa riant 4.6.
Pó³ na tu ral ne ³¹ ki wil got ne

800 z³/ha

21 Wa riant 4.7.
Pó³ na tu ral ne ³¹ ki œwie ¿e

800 z³/ha

22 Wa riant 4.8.
Bo ga te ga tun ko wo
mu ra wy bliŸ ni cz ko we

800 z³/ha

23 Wa riant 4.9.
S³o no roœ la

1.190 z³/ha

24 Wa riant 4.10.
U¿yt ki przy ro dni cze

550 z³/ha

5 Ochro na za gro ¿o nych
ga tun ków pta ków
i sied lisk przy ro dni czych
na ob sza rach
Na tu ra 2000

25 Wa riant 5.1.
Ochro na sied lisk lê go wych
pta ków

1.370 z³/ha

26 Wa riant 5.2.
Me cho wis ka

1.390 z³/ha

27 Wa riant 5.3.
Szu wa ry wiel kotu rzy co we

910 z³/ha

28 Wa riant 5.4.
£¹ ki trzêœ li co we
i se ler ni co we

1.390 z³/ha

29 Wa riant 5.5.
Mu ra wy ciep ³o lub ne

1.380 z³/ha

30 Wa riant 5.6.
Pó³ na tu ral ne ³¹ ki wil got ne

840 z³/ha

31 Wa riant 5.7.
Pó³ na tu ral ne ³¹ ki œwie ¿e

840 z³/ha

32 Wa riant 5.8.
Bo ga te ga tun ko wo
mu ra wy bliŸ ni cz ko we

870 z³/ha

33 Wa riant 5.9.
S³o no roœ la

1.190 z³/ha

34
Wa riant 5.10.
U¿yt ki przy ro dni cze

550 z³/ha

6 Za cho wa nie za gro ¿o nych
za so bów ge ne ty cz nych
roœ lin w rol ni ctwie

35 Wa riant 6.1.
Pro duk cja
to wa ro wa lo kal nych
od mian roœ lin up ra wnych

570 z³/ha

36 Wa riant 6.2.
Pro duk cja na sien na
to wa ro wa lo kal nych
od mian roœ lin
up ra wnych

800 z³/ha

37 Wa riant 6.3.
Pro duk cja
na sien na na zle ce nie
ban ku ge nów

4.700 z³/ha

38 Wa riant 6.4.
Sa dy tra dy cyj ne

2.100 z³/ha
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7 Za cho wa nie za gro ¿o nych
za so bów ge ne ty cz nych
zwie rz¹t w rol ni ctwie

39 Wa riant 7.1.
Za cho wa nie
lo kal nych ras byd ³a

1.140 z³/szt.

40 Wa riant 7.2.
Za cho wa nie
lo kal nych ras ko ni

1.500 z³/szt.

41 Wa riant 7.3.
Za cho wa nie
lo kal nych ras owiec

320 z³/szt.

42 Wa riant 7.4.
Za cho wa nie lo kal nych
ras œwiñ

570 z³/szt.

8 Ochro na gleb i wód 43 Wa riant 8.1.
Wsiew ki po plo no we

330 z³/ha

458 z³/ha – w przy pad ku grun tów po ³o ¿o nych
na ob sza rach za gro ¿o nych eroz j¹ wo dn¹

44 Wa riant 8.2.
Miê dzy plon ozi my

420 z³/ha

750 z³/ha – w przy pad ku grun tów po ³o ¿o nych
na ob sza rach za gro ¿o nych eroz j¹ wo dn¹

45 Wa riant 8.3.
Miê dzy plon œcier nis ko wy

400 z³/ha

690 z³/ha – w przy pad ku grun tów po ³o ¿o nych
na ob sza rach za gro ¿o nych eroz j¹ wo dn¹

9 Stre fy bu fo ro we 46 Wa riant 9.1.
Utrzy ma nie 2-metrowych
stref bu fo ro wych

44 z³/100 mb

47 Wa riant 9.2.
Utrzy ma nie 5-metrowych
stref bu fo ro wych

110 z³/100 mb

48 Wa riant 9.3.
Utrzy ma nie 2-metrowych
miedz œród pol nych

40 z³/100 mb

49
Wa riant 9.4.
Utrzy ma nie 5-metrowych
miedz œród pol nych

100z³/100 mb

II. Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie -
rz¹t oraz zwal cza niu cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z póŸn. zm.) zgni lec ame ry kañ ski pszczó³ ob jê ty jest obo wi¹z kiem zwal cza nia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, zgo d nie z art. 42 ust. 1 ww. usta wy w przy pad ku po de jrze -
nia wy st¹ pie nia zgnil ca ame ry kañ skie go w pa sie ce, w³a œci ciel pa sie ki ma obo wi¹ zek:

1) nie zw³o cz ne go za wia do mie nia o tym or ga nu In spek cji We te ry na ryj nej al bo naj --
bli¿ sze go pod mio tu œwiad cz¹ ce go us ³u gi z za kre su me dy cy ny we te ry na ryj nej, al --
bo wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta);

2) po zo sta wie nia zwie rz¹t w miej scu ich prze by wa nia i nie wpro wa dza nia tam in nych 
zwie rz¹t;

3) unie mo¿ li wie nia oso bom po stron nym do stê pu do po mie sz czeñ lub miejsc, w któ --
rych znaj du j¹ siê zwie rzê ta po de jrza ne o za ka ¿e nie lub cho ro bê, lub zw³o ki zwie --
rzê ce;

4) wstrzy ma nia siê od wy wo ¿e nia, wy no sze nia i zby wa nia pro du k tów, w szcze gól no --
œci miê sa, zw³ok zwie rzê cych, œrod ków ¿y wie nia zwie rz¹t, wo dy, œció³ ki, na wo zów
na tu ral nych w ro zu mie niu prze pi sów o na wo zach i na wo ¿e niu i in nych przed mio --
tów znaj du j¹ cych siê w miej scu, w któ rym wy st¹ pi ³a cho ro ba;

5) udo stêp nie nia or ga nom In spek cji We te ry na ryj nej zwie rz¹t i zw³ok zwie rzê cych do
ba dañ i za bie gów we te ry na ryj nych, a tak ¿e udzie la nia po mo cy przy ich wy ko ny --
wa niu;

6) udzie la nia or ga nom In spek cji We te ry na ryj nej oraz oso bom dzia ³a j¹ cym w imie niu 
tych or ga nów wy jaœ nieñ i po da wa nia in for ma cji, któ re mo g¹ mieæ zna cze nie dla
wy kry cia cho ro by i Ÿró de³ za ka ¿e nia lub za po bie ga nia jej sze rze niu.

Po otrzy ma niu za wia do mie nia o po de jrze niu wy st¹ pie nia cho ro by w pa sie ce, w³a -
œci wy miej sco wo po wia to wy le karz we te ry na rii po de jmu je nie zw³o cz nie czyn no œci w ce -
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lu wy kry cia lub wy klu cze nia cho ro by za kaŸ nej zwie rz¹t pod le ga j¹ cej obo wi¹z ko wi
zwal cza nia, w tym przy pad ku zgnil ca ame ry kañ skie go pszczó³. Prze pro wa dza do cho -
dze nie epi zoo ty cz ne i w za le¿ no œci od uzy s ka nych wy ni ków po de jmu je de cyz jê o dal -
szym po stê po wa niu w pa sie ce. Spo sób i tryb po stê po wa nia przy po de jrze niu lub
stwier dze niu tej cho ro by okreœ la roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
z dnia 14 wrzeœ nia 2005 r. w spra wie zwal cza nia zgnil ca ame ry kañ skie go pszczó³
(Dz. U. Nr 187, poz, 1574). Zgo d nie z ww. prze pi sa mi, po wia to wy le karz we te ry na rii
w wy da nej de cyz ji o zwal cza niu cho ro by mo ¿e na ka zaæ ró¿ ne spo so by po stê po wa nia
z ro dzi na mi pszcze li mi, któ re nie za wsze pro wa dz¹ do ich lik wi da cji.

Ró wno czeœ nie zgo d nie z art. 49 ww. usta wy, za ro dzi ny pszcze le, któ re zo sta ³y za bi -
te z na ka zu or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej lub pad ³y w wy ni ku za sto so wa nia za bie -
gów na ka za nych przez te or ga ny w przy pad ku wy st¹ pie nia w pa sie ce zgnil ca
ame ry kañ skie go pszczó³, przy s³u gu je od szko do wa nie z bu d¿e tu pañ stwa. Wy so koœæ
od szko do wa nia okreœ la na jest na pod sta wie sza co wa nia prze pro wa dzo ne go przez po -
wia to we go le ka rza we te ry na rii oraz dwóch rze czo znaw ców.

Ma j¹c na uwa dze ro lê ja k¹ od gry wa j¹ pszczo ³y w rol ni ctwie i ca ³ym eko sy ste mie,
po de jmo wa nych jest wie le dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê wa run ków roz wo ju pol -
skie go pszcze lar stwa.

Je d nym z ele men tów Wspól nej Po li ty ki Rol nej Unii Eu ro pej skiej jest wspar cie fi -
nan so we dzia ³añ pro wa dzo nych na te re nie pañstw cz³on kow skich Wspól no ty w ra -
mach me cha niz mu „Wspar cie ryn ku pro du k tów pszcze lich”. Wspar cie to s³u ¿y przede
wszy s t kim po pra wie ja ko œci mio du oraz wzmoc nie niu po szcze gól nych og niw zwi¹ za -
nych z pro duk cj¹ i zby tem pro du k tów pszcze lich, wp³y wa j¹c na stop nio w¹ i trwa ³¹ po -
pra wê wa run ków w sek to rze pszcze lar skim. W ra mach te go wspar cia op ra co wy wa ne
s¹ Kra jo we Pro gra my Wspar cia Pszcze lar stwa. Ak tu al nie, zgo d nie z roz po rz¹ dze niem
Ra dy (WE) nr 1234/2007 oraz roz po rz¹ dze niem Ko mi sji (WE) Nr 917/2004 z dnia
29 kwiet nia 2004 r. re a li zo wa ny jest Kra jo wy Pro gram Wspar cia Pszcze lar stwa w Pol -
sce na la ta 2010/11; 2011/12; 2012/13.

Bu d¿e ty tych Pro gra mów pszcze lar skich sy s te ma ty cz nie s¹ zwiêk sza ne:
1. Pro gram zrea li zo wa ny w la tach 2004/05 –2006/07 – bu d¿et pro gra mu 11,7 mln EUR;
2. Pro gram zrea li zo wa ny w la tach 2007/08 –2009/10 – bu d¿et pro gra mu 13,3 mln EUR;
3. Pro gram re a li zo wa ny w la tach 2010/11 –2012/13 – bu d¿et pro gra mu 15,1 mln EUR.
Ce lem pro gra mów pszcze lar skich jest po pra wa wa run ków pro duk cji i wpro wa dza -

nia do ob ro tu pro du k tów pszcze lich w Pol sce, któ ry to cel – zgo d nie z art. 106 roz po -
rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1234/2007 – jest re a li zo wa ny w ra mach na stê pu j¹ cych
œrod ków wspar cia:

1) po moc te chni cz na skie ro wa na do pszcze la rzy i grup pszcze la rzy,
2) zwal cza nie war ro zy,
3) ra cjo na li za cja se zo no we go prze no sze nia uli,
4) œrod ki wspie ra j¹ ce la bo ra to ria prze pro wa dza j¹ ce ana li zy do ty cz¹ ce fi zy ko che -

mi cz nych w³a œci wo œci mio du,
5) œrod ki ma j¹ ce na ce lu wspar cie za sied la nia uli we Wspól no cie,
6) wspó³ pra ca z wy spe cja li zo wa ny mi or ga na mi w za kre sie wdra ¿a nia sto so wa nych

pro gra mów naukowo-badawczych w dzie dzi nie pszcze lar stwa i pro du k tów
pszcze lich.

Ko lej nym in stru men tem re a li za cji po li ty ki Unii Eu ro pej skiej jest Pro gram Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 –2013 (PROW 2007 –2013), któ re go ce lem jest wspar -
cie dzia ³al no œci rol ni czej oraz sze ro ko ro zu mia ne go oto cze nia rol ni ctwa. W bie ¿¹ cym
okre sie pro gra mo wa nia w Pro gra mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 –2013
za pe wnio no œrod ki w wy so ko œci 2 087 265 889 EUR na in we sty cje w go spo dar stwach
rol nych.

Dzia ³a niem ma j¹ cym na ce lu bez po œre dnie wspar cie in we sty cji zwi¹ za nych z dzia -
³al no œci¹ rol ni cz¹ jest „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”, w ra mach któ rej po
spe³ nie niu okreœ lo nych wy ma gañ, mo¿ na re a li zo waæ za kup m.in. ma szyn i urz¹ dzeñ.
Do tej po ry prze pro wa dzo no trzy na bo ry wnios ków o przy zna nie po mo cy (2007, 2009,
2011), w ra mach któ rych z³o ¿o no po nad 77 tys. wnios ków i za war to po nad 43 tys.
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umów przy zna nia po mo cy. Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa pro wa -
dzi obe c nie we ry fi ka cjê kil ku na stu ty siê cy wnios ków z³o ¿o nych w 2011 ro ku.

W ra mach PROW 2007 –2013 re a li zo wa ne s¹ ró w nie¿ dzia ³a nia nie in we sty cyj ne,
z któ rych pro du cen ci rol ni za jmu j¹ cy siê pro duk cj¹ mio du ma j¹ mo¿ li woœæ po zy s ki wa -
nia wspar cia. Je d nym z ta kich in stru men tów wspar cia jest dzia ³a nie pn. „Gru py pro -
du cen tów rol nych”. O ni niej sz¹ po moc wnios ko waæ mo g¹ je dy nie gru py pro du cen tów
rol nych. W zwi¹z ku z tym, pod mio ty za in te re so wa ne ubie ga niem siê o uzy s ka nie
wspar cia ze œrod ków przed mio to we go dzia ³a nia, mu sz¹ za wi¹ zaæ gru pê pro du cen tów
rol nych za re je stro wa nych zgo d nie z usta w¹ o gru pach pro du cen tów rol nych, b¹dŸ staæ 
siê cz³on ka mi gru py ju¿ is t nie j¹ cej.

Je d no czeœ nie rol ni cy wy twa r za j¹ cy miód w ra mach uz na n ych, wspól no to wych sy s -
te mów ja ko œ ci ¿y wno œci, tj. miód po sia d a j¹ cy sta tus Chro nio n ej Na zwy Po cho d ze nia lub
Chro nio n e go Oz na c ze nia Geo gra f i cz ne go, mo g¹ byæ be ne f i cj en ta mi dzia ³a nia „Uczestn ic-
two rol ni ków w sy s te m ach ja k o œci ¿y w no œ ci”, a tak ¿e, je œ li ut wo rz¹ gru pê pro du cen tów
o do wol n ej for mie pra w nej, mo g¹ sko r zy staæ z dzia ³a nia „Dzia ³a nia in for m a cy j ne i pro -
mo c yj ne”. Dzia ³a nia te umo ¿ li wia j¹ pro pa g o wa nie i roz pow sze chni a nie in for m a cji do ty -
cz¹ cych do bro c zyn ne go wp³y wu ps zczó³ na œr o do w is ko na tu r al ne, rol ni ct wo i ca ³¹
go s po da r kê, a tak ¿e mio du i in nych pr o du k tów pszcze lich na zdro wie cz³o wie ka.

Po nad to pro du cen ci rol ni, w tym za jmu j¹ cy siê cho wem i ho dow l¹ pszczó³ (pro duk -
cj¹ mio du i wos ku pszcze le go oraz po zo sta ³ych pro du k tów pszcze lich) mo g¹ ubie gaæ
siê o pre fe ren cyj ne kre dy ty z do p³a ta mi do op ro cen to wa nia, udzie la ne zgo d nie z prze pi -
sa mi roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 22 sty cz nia 2009 r. w spra wie re a li za cji
nie któ rych za dañ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121, z póŸn. zm.). Do dat ko wo na pod sta wie ww. roz po rz¹ dze nia Agen cja Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa udzie la gwa ran cji lub po rê czeñ sp³a ty kre dy tów
ban ko wych udzie la nych na sfi nan so wa nie czê œci ko sz tów in we sty cji.

Do dat ko wo, je d nym z dzia ³añ PROW 2007 –2013 jest pro gram rol noœ ro do wis ko wy,
któ re go ce lem jest zró wno wa ¿o ny roz wój ob sza rów wiej skich i za cho wa nie ró¿ no ro dno -
œci bio lo gi cz nej na tych te re nach, w tym m.in. pszczó³. W ra mach te go pro gra mu rol nik
do bro wol nie przy jmu j¹c zo bo wi¹ za nie rol noœ ro do wis ko we, spoœ ród 9 do stêp nych pa -
kie tów wy bie ra te, któ re mo ¿e re a li zo waæ w swoim go spo dar stwie. I tak re a li zu j¹c Pa -
kiet 2. Rol ni ctwo eko lo gi cz ne, rol nik otrzy mu je p³at noœæ rol noœ ro do wis ko w¹ m.in. do
up ra wy roœ lin mio do daj nych (np. bo dzi szek ibe ryj ski, cha ber b³a wa tek, dziê giel leœ ny,
krwa wni ca po spo li ta, miê ta d³u go li stna, pszczel nik mo³ daw ski i wie le in nych). Re a li -
zu j¹c Pa kiet 6. Za cho wa nie za gro ¿o nych za so bów ge ne ty cz nych roœ lin w rol ni ctwie, rol -
nik zo bo wi¹ zu je siê do wy twa rza nia ma te ria ³u sie wne go m.in. up ra wia j¹c ta kie
ga tun ki roœ lin jak: np. ko mo ni ca b³ot na czy no strzyk bia ³y. Do dat ko wo wy mo gi pa kie -
tów wcho dz¹ cych w sk³ad pro gra mu rol noœ ro do wis ko we go po le ga j¹ m.in. na ogra ni -
cze niu lub za ka zie sto so wa nia na wo zów azo to wych i œrod ków ochro ny roœ lin. Za tem
za ³o ¿e nia i wy mo gi pro gra mu rol noœ ro do wis ko we go s¹ przy jaz ne dla utrzy my wa nia do -
brej kon dy cji pszczó³ i przy czy nia j¹ siê do ochro ny ich œro do wis ka przy ro dni cze go.

Po nad to na le ¿y za zna czyæ, i¿ sy s tem p³at no œci ró w nie¿ wspie ra sek tor pszcze lar ski
w spo sób po œre dni, tj. za po mo c¹ p³at no œci ob sza ro wych, któ re re a li zo wa ne s¹ tak ¿e do 
up raw nie któ rych roœ lin mio do daj nych (np. ko ni czy na, lu cer na, no strzyk czy gry ka).

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy (WE) nr 73/2009 z dnia 19 sty cz nia 2009 r. usta -
na wia j¹ cym wspól ne za sa dy dla sy s te mów wspar cia bez po œre dnie go dla rol ni ków
w ra mach wspól nej po li ty ki rol nej i usta na wia j¹ cym okreœ lo ne sy s te my wspar cia dla
rol ni ków, zmie nia j¹ cym roz po rz¹ dze nia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE)
nr 378/2007 oraz uchy la j¹ cym roz po rz¹ dze nie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30
z 31.1.2009, str. 16, z póŸn. zm.), p³at no œci bez po œre dnie przy zna wa ne s¹ w ra mach
sy s te mów wspar cia wy mie nio nych w Za ³¹ cz ni ku nr I do te go roz po rz¹ dze nia, czy li
m.in. do up raw po lo wych, chmie lu, ty to niu, ziem nia ków skro bio wych, bu ra ków cu -
kro wych, owo ców miêk kich i po mi do rów kie ro wa nych do prze twór stwa.

W ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej Unii Eu ro pej skiej nie sto su je siê p³at no œci bez -
po œre dnich ukie run ko wa nych na sek tor pszcze lar ski. Z te go te¿ wzglê du Pol ska ró w -
nie¿ nie mo ¿e wpro wa dziæ te go ty pu me cha niz mu wspar cia.
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Nie mniej je dnak, przy stê pu j¹c do Unii Eu ro pej skiej Pol ska pod jê ³a de cyz jê o za sto -
so wa niu up ro sz czo ne go sy s te mu do p³at bez po œre dnich (SAPS), o któ rym mo wa
w art. 122 przy wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 73/2009. Po zwa la on na przy -
zna wa nie po mo cy zry cza³ to wa nej do hek ta ra up raw (p³at noœæ ob sza ro wa), a jej staw kê
ob li cza siê po przez po dzie le nie do stêp ne go wspar cia (ko per ty fi nan so wej) przez po wie rzch-
niê u¿yt ków rol nych spe³ nia j¹ cych nor my do brej kul tu ry rol nej zgo d nej z ochro n¹
œro do wis ka. Sy s tem ten wspie ra po œre dnio sek to ry, któ re ni gdy nie by ³y ob jê te p³at no -
œcia mi bez po œre dni mi w sy s te mie stan dar do wym, a wiêc ró w nie¿ sek tor pszcze lar ski.

Ka ¿ dy rol nik utrzy mu j¹ cy ro dzi ny pszcze le, mo ¿e otrzy maæ po moc w ra mach sy s te -
mu wspar cia bez po œre dnie go, je ¿e li po sia da grun ty wy ko rzy sty wa ne rol ni czo.

Do otrzy ma nia Je dno li tej P³at no œci Ob sza ro wej kwa li fi ku j¹ siê grun ty or ne, trwa ³e
u¿yt ki zie lo ne, up ra wy trwa ³e i ogród ki przy do mo we, oraz dzia³ ki rol ne ob sa dzo ne za -
gaj ni ka mi o kró t kiej ro ta cji, utrzy my wa ne w do brej kul tu rze rol nej na dzieñ 30 czer wca 
2003 r.

Ma j¹c na uwa dze, i¿ po zo sta wie nie rol ni ków fun kcjo nu j¹ cych na nie któ rych ryn -
kach je dy nie z pod sta wo wym wspar ciem w po sta ci Je dno li tej P³at no œci Ob sza ro wej
skut ko wa ³o by is tot nym po gor sze niem ich kon ku ren cyj no œci w sto sun ku do pro du cen -
tów z kra jów UE-15, w Pol sce sto so wa ne s¹ tak ¿e uzu pe³ nia j¹ ce kra jo we p³at no œci bez -
po œre dnie. Je dnak ¿e to do dat ko we wspar cie z bu d¿e tu kra jo we go ró w nie¿ nie mo ¿e byæ 
przy zna wa ne do sek to rów, któ re nie s¹ wspie ra ne w ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej.
Wo bec po wy ¿ sze go, na le ¿y stwier dziæ, ¿e nie jest mo¿ li we usta no wie nie kra jo wej p³at -
no œci uzu pe³ nia j¹ cej de dy ko wa nej dla sek to ra pszcze lar skie go.

Nie mniej je dnak up ra wy nie któ rych roœ lin mio do daj nych, np. gry ki zwy czaj nej (ja -
ko zbo ¿a), no strzy ka bia ³e go i ¿ó³ te go (ja ko roœ li ny mo tyl ko wa tej drob no na sien nej), s¹
ob jê te kra jo w¹ p³at no œci¹ uzu pe³ nia j¹ c¹ w Sek to rze I.

Po nad to, w ra mach wpro wa dzo ne go w 2010 r. wspar cia spe c jal ne go do up raw roœ lin
str¹ cz ko wych i mo tyl ko wa tych drob no na sien nych, dla rol ni ków up ra wia j¹ cych ta kie
ga tun ki roœ lin jak np. ko ni czy na bia ³a (któ ra jest za li cza na do gru py roœ lin mio do daj -
nych) is t nie je mo¿ li woœæ ubie ga nia siê o przy zna nie spe c jal nej p³at no œci ob sza ro wej do
po wie rzchni up raw roœ lin str¹ cz ko wych i mo tyl ko wa tych drob no na sien nych.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e jest sze reg dzia ³añ umo¿ li wia -
j¹ cych po zy s ka nie do dat ko wych œrod ków wspie ra j¹ cych pszcze lar stwo. Sto pieñ ak ty -
wi za cji pro duk cji te go dzia ³u rol ni ctwa oraz za kres wy ko rzy sta nia ww. po mo cy
wspar cia za le¿ ne s¹ od in dy wi dual nych pod mio tów za jmu j¹ cych siê utrzy my wa niem
pszczó³.

III. W od nie sie niu do kwe stii sy s te mu kon tro li ¿y wno œci w Pol sce, w zwi¹z ku z wy -
kry ciem pro ce de ru fa³ szo wa nia so li spo ¿yw czej i pro szku ja je cz ne go, na le ¿y przede
wszy s t kim za zna czyæ, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi pra wa Unii Eu ro pej skiej to pod mio ty
dzia ³a j¹ ce na ryn ku spo ¿yw czym po no sz¹ pe³ n¹ od po wie dzial noœæ za ¿y wnoœæ, któ r¹
wpro wa dza j¹ na ry nek. Po win ny one za pe wniaæ na wszy s t kich eta pach pro duk cji,
prze twa rza nia i dys try bu cji ¿y wno œci w przed siê bior stwach bê d¹ cych pod ich kon tro l¹
zgo d noœæ tej ¿y wno œci z wy mo ga mi pra wa ¿y wno œcio we go w³a œci wy mi dla ich dzia ³al -
no œci i kon tro lo wa nie prze strze ga nia tych wy mo gów. Od po wie dzial noœæ pod mio tów
do ty czy ró w nie¿ ut wo rze nia sy s te mów i pro ce dur umo¿ li wia j¹ cych iden ty fi ka cjê i we -
ry fi ka cjê do staw ców œrod ków spo ¿yw czych lub sub stan cji do dat ko wych, któ re ma j¹
byæ do da ne do ¿y wno œci w pro ce sie pro duk cji.

Pod leg ³a Mi ni stro wi Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi In spek cja We te ry na ryj na nad zo ru je
za k³a dy pro du ku j¹ ce ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go, gdzie w pro ce sie pro duk cji
sto so wa na jest miê dzy in ny mi sól spo ¿yw cza. Na to miast za k³a dy pro du ku j¹ ce b¹dŸ
dys try buu j¹ ce sól spo ¿yw cz¹ nad zo ru je Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na, pod leg ³a Mi -
ni stro wi Zdro wia.

Nad zór In spek cji We te ry na ryj nej nad sto so wa niem w pro duk cji ¿y wno œci po cho -
dze nia zwie rzê ce go su row ców po cho dze nia nie zwie rzê ce go np. so li, po le ga na spraw -
dze niu do ku men tów to wa rzy sz¹ cych su row com, ich oz na ko wa nia, w tym ter mi nu
przy dat no œci do spo ¿y cia oraz wa run ków prze cho wy wa nia i sto so wa nia. Je ¿e li do za -
k³a du pro du ku j¹ ce go ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go tra fia œro dek spo ¿yw czy lub
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do da tek do ¿y wno œci ze wska za niem, ¿e jest on prze zna czo ny do spo ¿y cia, za ró wno
pod miot, jak i nad zo ru j¹ cy or gan ww. In spek cji, nie ma j¹ po wo dów pod wa ¿aæ ta kiej
de kla ra cji. In spek cja We te ry na ryj na nie po sia da up ra wnieñ do po de jmo wa nia de cyz ji
o ja ko œci lub prze zna cze niu œrod ków spo ¿yw czych po cho dze nia nie zwie rzê ce go,
w przy pad ku gdy s¹ one w³a œci wie oz na ko wa ne, sto so wa ne i prze cho wy wa ne. Mo ¿e je -
dy nie pro wa dziæ dzia ³a nia do raŸ ne na pod sta wie da nych otrzy ma nych od Pañ stwo wej
In spek cji Sa ni tar nej lub pro ku ra tu ry.

Od noœ nie do kwe stii fa³ szo wa nia pro szku ja je cz ne go na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e pro duk cja
te go pro du k tu by ³a nie le gal na, gdy¿ wy twa rza j¹ ce ten pro dukt pod mio ty nie znaj do wa -
³y siê pod nad zo rem w³a œci wych or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej. Or ga ny In spek cji
ma j¹ przede wszy s t kim za za da nie eg zek wo waæ pra wo od nad zo ro wa nych pod mio tów
i nie s¹ or ga na mi œci ga nia.

Po nad to, w ra mach pro wa dzo ne go przez In spek cjê We te ry na ryj n¹ nad zo ru nad za -
k³a da mi pro du ku j¹ cy mi ¿y wnoœæ po cho dze nia zwie rzê ce go, je dy nie w przy pad ku rzeŸ -
ni jest to nad zór sta ³y, na to miast w po zo sta ³ych za k³a dach urzê do we kon tro le s¹
pro wa dzo ne w opar ciu o ana li zê ry zy ka oraz w ka ¿ dym mo men cie, kie dy or gan uz na to
za sto so wne lub ko nie cz ne.

W przy pad ku eks por tu ¿y wno œci na ryn ki pañstw trze cich, ¿y wnoœæ wy wo ¿o na
z Unii Eu ro pej skiej lub po no w nie wy wo ¿o na z Unii Eu ro pej skiej w ce lu wpro wa dze nia
na ry nek w pañ stwie trze cim po win na byæ zgo d na z wy mo ga mi pra wa ¿y wno œcio we go,
chy ba ¿e w³a dze kra ju przy wo zu po sta no wi ³y ina czej lub prze pi sy usta wo we, wy ko -
naw cze, nor my, ko dek sy prak tyk oraz in ne pro ce du ry pra w ne i ad mi ni stra cyj ne obo -
wi¹ zu j¹ ce w kra ju przy wo zu sta no wi¹ ina czej.

Zgo d nie z art. 21a ust. 1 usta wy z dnia 16 gru dnia 2005 r. o pro du k tach po cho dze -
nia zwie rzê ce go (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z póŸn. zm.), je ¿e li pañ stwo trze cie
uza le¿ nia wy sy³ kê pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go do te go pañ stwa od na da nia
za k³a do wi up ra wnie nia do pro duk cji na ry nek da ne go pañ stwa trze cie go, po wia to wy
le karz we te ry na rii, w dro dze de cyz ji, na da je za k³a do wi ta kie up ra wnie nie. Zgo d nie
z ust. 3 ww. ar ty ku ³u je ¿e li pañ stwo trze cie uza le¿ nia uzy s ka nie up ra wnie nia do pro -
duk cji na ry nek te go pañ stwa od wy ni ków prze pro wa dzo nej przez w³a œci wy or gan te go
pañ stwa kon tro li, po wia to wy le karz we te ry na rii wy da je de cyz jê ad mi ni stra cyj n¹ na da -
j¹ c¹ za k³a do wi up ra wnie nia eks por to we po uzy s ka niu przez ten za k³ad za twier dze nia
przez w³a œci wy or gan pañ stwa trze cie go. Zgo d nie z art. 23 ust. 1 ww. usta wy, je ¿e li zo -
sta nie stwier dzo ne, ¿e w za k³a dach po sia da j¹ cych up ra wnie nia do pro duk cji na ry nek
da ne go pañ stwa trze cie go, nie s¹ spe³ nia ne wy ma ga nia okreœ lo ne przez to pañ stwo
trze cie, po wia to wy le karz we te ry na rii, w za le¿ no œci od stop nia uchy bie nia, wy da je de -
cyz jê ad mi ni stra cyj n¹ na ka zu j¹ c¹ usu niê cie uchy bieñ lub za ka zu j¹ c¹ pro duk cji lub
wpro wa dza nia par tii pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go na ry nek pañ stwa trze cie go.

Urzê do wy le karz we te ry na rii przed za ³a dun kiem do ko nu je kon tro li eks por to wa ne -
go to wa ru. Zgo d nie z art. 9a ust. 1 ww. usta wy, pro du k ty po cho dze nia zwie rzê ce go wy -
wo ¿o ne z te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej do pañstw trze cich za o pa tru je siê
w œwia de ctwa zdro wia lub in ne do ku men ty, je ¿e li s¹ one wy ma ga ne przez pañ stwo
trze cie miej sca prze zna cze nia tych pro du k tów. Œwia de ctwa zdro wia lub in ne do ku -
men ty s¹ do ³¹ cza ne do prze sy³ ki pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go i udo stêp nia ne
na ka ¿ de ¿¹ da nie or ga nu cel ne go.

Zgo d nie z art. 26 ust. 1 usta wy z dnia 29 sty cz nia 2004 r. o In spek cji We te ry na ryj -
nej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z póŸn. zm.), œwia de ctwa zdro wia wy sta wia or gan 
In spek cji We te ry na ryj nej (tj. po wia to wy le karz we te ry na rii) lub upo wa¿ nio ny przez ten
or gan urzê dowy le karz we te ry na rii. Od po wie dzial noœæ za wy sta wie nie œwia de ctwa po -
no si w³a œci wy or gan In spek cji We te ry na ryj nej. Po wy ¿ sza usta wa w roz dzia le 3 szcze gó -
³o wo okreœ la obo wi¹z ki In spek cji We te ry na ryj nej przy wy sta wia niu ww. do ku men tów.

Re a su mu j¹c, In spek cja We te ry na ryj na re a li zu je za da nia z za kre su nad zo ru nad bez -
pie czeñ stwem ¿y wno œci po cho dze nia zwie rzê ce go, w ob sza rze okreœ lo nym w ww. usta -
wach, jak i w prze pi sach Unii Eu ro pej skiej. Nad zór ten ma na ce lu za pe wnie nie ochro ny
zdro wia pub li cz ne go w od nie sie niu do ¿y wno œci po cho dze nia zwie rzê ce go wpro wa dza nej 
na ry nek pol ski jak i ryn ki pañstw trze cich i obe jmu je m.in. kon tro lê to¿ sa mo œci œrod -
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ków spo ¿yw czych po cho dze nia nie zwie rzê ce go i do dat ków do ¿y wno œci, sto so wa nych
w pro ce sie pro duk cji ta kiej ¿y wno œci. Do da wa na do ta kiej ¿y wno œci sól po win na po cho -
dziæ z za k³a dów nad zo ro wa nych przez Pañ stwo w¹ In spek cjê Sa ni tar n¹.

Aby za po bie gaæ po do b nym sy tua cjom w przy sz³o œci, or ga ny In spek cji We te ry na ryj -
nej w ra mach urzê do we go nad zo ru bê d¹ po le caæ pod mio tom pro du ku j¹ cym ¿y wnoœæ
po cho dze nia zwie rzê ce go za o strze nie we ry fi ka cji do staw ców wszel kich su row ców wy -
ko rzy sty wa nych w pro ce sie pro duk cji ta kiej ¿y wno œci.

Ma j¹c na uwa dze ko nie cz noœæ za pe wnie nia bez pie czeñ stwa ¿y wno œci oraz ochro nê
kon su men tów sto so wne dzia ³a nia, w zwi¹z ku z przy pad ka mi sto so wa nia so li prze mys -
³o wej w pro duk cji ¿y wno œci, pod jê ³a ró w nie¿ In spek cja Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów
Rolno-Spo¿ywczych (IJ HARS) pod leg ³a Mi ni stro wi Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi.

IJ HARS spra wu je nad zór nad ja ko œci¹ han dlo w¹ ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych
w pro duk cji i ob ro cie. Ja koœæ han dlo wa obe jmu je ce chy ar ty ku ³u rolno-spo¿ywczego
do ty cz¹ ce je go w³a œci wo œci or ga no lep ty cz nych, fi zy ko che mi cz nych i mi kro bio lo gi cz -
nych w za kre sie te chno lo gii pro duk cji, wiel ko œ ci lub ma sy oraz wy ma ga nia wy ni ka j¹ ce 
ze spo so bu pro duk cji, opa ko wa nia, pre zen ta cji i oz na ko wa nia, nie ob jê te wy ma ga nia -
mi sa ni tar ny mi, we te ry na ryj ny mi lub fi to sa ni tar ny mi.

Ar ty ku ³y rolno-spo¿ywcze wpro wa dza ne do ob ro tu po win ny spe³ niaæ wy ma ga nia
w za kre sie ja ko œci han dlo wej, je ¿e li w prze pi sach o ja ko œci han dlo wej zo sta ³y okreœ lo -
ne ta kie wy ma ga nia, oraz do dat ko we wy ma ga nia do ty cz¹ ce tych ar ty ku ³ów, je ¿e li ich
spe³ nie nie zo sta ³o za dek la ro wa ne przez pro du cen ta.

Kon tro la ja ko œci han dlo wej ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych ma na ce lu spraw dze nie,
czy:
– ar ty ku ³y rolno-spo¿ywcze spe³ nia j¹ wy ma ga nia w za kre sie ja ko œci han dlo wej

okreœ lo ne w prze pi sach o ja ko œci han dlo wej oraz do dat ko we wy ma ga nia do ty cz¹ ce 
tych ar ty ku ³ów, je ¿e li ich spe³ nie nie zo sta ³o za dek la ro wa ne przez pro du cen ta,

– ar ty ku ³y rolno-spo¿ywcze s¹ sk³a do wa ne lub trans por to wa ne w spo sób za pe wnia --
j¹ cy za cho wa nie ich w³a œci wej ja ko œci han dlo wej,

– iloœæ i ja koœæ sk³a do wa ne go ar ty ku ³u rolno-spo¿ywczego s¹ zgo d ne z usta lo ny mi
wa run ka mi sk³a do wa nia.

Za da nia w ra mach nad zo ru nad ja ko œci¹ han dlo w¹ ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych
oraz œrod ka mi pro duk cji na ryn ku kra jo wym obe jmu j¹ kon tro le ja ko œci han dlo wej ar ty -
ku ³ów rolno-spo¿ywczych oraz wa run ków ich sk³a do wa nia i trans por tu, nad zór nad
ryn kiem wi na, na wo zów oraz œwie ¿ych owo ców i wa rzyw, kon tro le ja ko œci oli wy z oli wek
i miê sa dro bio we go, cer ty fi ka cjê chmie lu i pro du k tów chmie lo wych oraz nad zór nad kra -
jo wym sy s te mem kla sy fi ka cji tusz wo ³o wych i wiep rzo wych w sy s te mie EU ROP.

Kon tro la ja ko œci han dlo wej ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych prze zna czo nych do wy -
wo zu po za te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej do ty czy na to miast œwie ¿ych owo ców
i wa rzyw. Ja koœæ han dlo wa po zo sta ³ych ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych prze zna czo nych 
na eks port spraw dza na jest przez IJ HARS wy ³¹ cz nie na wnio sek przed siê bior cy w ra -
mach oce ny ja ko œci han dlo wej. Oce na ja ko œci han dlo wej wy ko ny wa na jest ró w nie¿ dla
ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych prze zna czo nych na ry nek kra jo wy. Po twier dze niem
spe³ nie nia przez oce nia ny ar ty ku³ rolno-spo¿ywczy wy ma gañ okreœ lo nych w prze pi -
sach o ja ko œci han dlo wej oraz de kla ro wa nych przez pro du cen ta jest Œwia de ctwo ja ko -
œci han dlo wej wy da wa ne przez wo je wó dz kie go in spek to ra IJHARS.

Po nad to, do za dañ re a li zo wa nych przez IJ HARS na le ¿y kon tro la ja ko œci han dlo wej
ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych przy wo ¿o nych spo za pañstw cz³on kow skich Unii Eu ro -
pej skiej oraz spo za pañstw cz³on kow skich Eu ro pej skie go Po ro zu mie nia o Wol nym
Han dlu (EFTA) – stron umo wy o Eu ro pej skim Ob sza rze Go spo dar czym, kon tro la
ex-post, nad zór nad je dno stka mi cer ty fi ku j¹ cy mi w rol ni ctwie eko lo gi cz nym, pro duk -
cj¹ eko lo gi cz n¹, sy s te mem ochro ny pro du k tów re gio nal nych i tra dy cyj nych, a tak ¿e
nad zór nad pra wid ³o wo œci¹ wpro wa dza nia do ob ro tu miê sa po cho dz¹ ce go z byd ³a
w wie ku do 12 mie siê cy, pra wid ³o wo œci¹ ra por to wa nia da nych ryn ko wych oraz kon tro -
la miê sa wo ³o we go po cho dz¹ ce go z do ros ³e go byd ³a p³ci mês kiej.

W od nie sie niu do kwe stii pro ce de ru fa³ szo wa nia so li spo ¿yw czej, IJ HARS pod jê ³a
czyn no œci kon trol ne, w trak cie któ rych uw zglê dnio no zw³a sz cza spraw dze nie po cho -
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dze nia so li sto so wa nej do pro duk cji kon tro lo wa nych ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych.
W okre sie od koñ ca lu te go do 13 kwiet nia 2012 ro ku prze pro wa dzo no 120 kon tro li po -
cho dze nia so li sto so wa nej do pro duk cji kon tro lo wa nych ar ty ku ³ów rolno-spo¿yw-
czych. W ra mach pod jê tych czyn no œci spraw dza no wszy s t kie za sta ne par tie so li w ka ¿ -
dym z kon tro lo wa nych pod mio tów. W wy mie nio nym okre sie nie stwier dzo no sto so wa -
nia so li prze mys ³o wej.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ta de usz Na le wajk

Od po wiedŸ
G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

War sza wa, 22 ma ja 2012 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 4 kwiet nia 2012 r., sygn.: BPS/043-08-315/12, do -

ty cz¹ ce go wspól ne go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow -
skie go oraz se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 29 mar ca 2012 r., up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Pis mem z dnia 13 kwiet nia 2012 r., sygn.: ¯Wbh¿-ak-0070-06a/12(1222), Mi ni -
ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi uz na ³o siê za koor dy nu j¹ ce go przed mio to w¹ spra wê
i po pro si ³o o wk³ad do od po wie dzi na ww. oœ wiad cze nia (pis mo w za ³¹ cze niu). W zwi¹z -
ku z tym G³ó wny Le karz We te ry na rii pis mem z dnia 20 kwiet nia 2012 r., sygn.:
GIWpr-028-7/12(3), prze ka za³ rze czo ny wk³ad do wspól nej od po wie dzi, któ re go ko pia
sta no wi za ³¹ cz nik do ni niej sze go pis ma.

Z po wa ¿a niem

G£Ó WNY LE KARZ WE TE RY NA RII
z up. Ja ros ³aw Na ze
Z-ca G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii

Stanowisko
ZASTÊPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOŒ CI I WETERYNARII

War sza wa, 13.04.2012 r.

G£Ó WNY LE KARZ WE TE RY NA RII
w miej scu

W od po wie dzi na pis mo z dnia 11 kwiet nia 2012 r., znak: GIWpr 028-7/12(1)
w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go oraz
se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca
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2012 r. skie ro wa ne go za ró wno do Pa na Mar ka Sa wic kie go Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo -
ju Wsi, jak i Pa na Ja nu sza Zwi¹z ka G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii, oraz w na wi¹ za niu
do pis ma De par ta men tu Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci i We te ry na rii z dnia 12.04.2012 r.,
znak: ¯Wbh¿-ak-0070-06/12(1179), Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi up rzej mie
in for mu je, ¿e koor dy nu je przed mio to w¹ spra wê, w zwi¹z ku z tym po no w nie zwra ca siê
z up rzej m¹ pro œb¹ o prze ka za nie wk³a du do od po wie dzi na oœ wiad cze nia se na to rów,
w za kre sie i ter mi nie wska za nym w ww. piœ mie.

ZA STÊP CA DY REK TO RA
Mag da le na Bar to siñ ska

Stanowisko
G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

War sza wa, 20 kwiet nia 2012 r.

Pa ni Mag da le na Bar to siñ ska
Za stêp ca Dy rek to ra De par ta men tu
Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci
i We te ry na rii

W od po wie dzi na pis mo z dnia 13 kwiet nia 2012 r., sygn.: ¯Wbh¿-ak-0070-
-06a/12(1222), do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze go rza Woj cie -
chow skie go oraz se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie rz¹t
oraz zwal cza niu cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t (Dz. U, z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.), 
je dno stk¹ cho ro bo w¹ wy stê pu j¹ c¹ u pszczó³ pod le ga j¹ c¹ obo wi¹z ko wi zwal cza nia, jest 
zgni lec ame ry kañ ski pszczó³, na to miast piêæ je dno stek cho ro bo wych pod le ga obo wi¹z -
ko wi re je stra cji, tj. zgni lec eu ro pej ski, war ro za, cho ro ba roz to czo wa, ma ³y chrz¹szcz
ulo wy (Aet hi na tu mi da) oraz roz to cze Tro pi lae laps.

Zgo d nie z art. 42 ust. 1 tej usta wy, w przy pad ku po de jrze nia wy st¹ pie nia cho ro by
za kaŸ nej zwie rz¹t (...) po sia dacz zwie rzê cia zo bo wi¹ za ny jest do:

1) nie zw³o cz ne go za wia do mie nia o tym or ga nu In spek cji We te ry na ryj nej al bo naj --
bli¿ sze go pod mio tu œwiad cz¹ ce go us ³u gi z za kre su me dy cy ny we te ry na ryj nej, al --
bo wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta);

2) po zo sta wie nia zwie rz¹t w miej scu ich prze by wa nia i nie wpro wa dza nia tam in nych 
zwie rz¹t;

3) unie mo¿ li wie nia oso bom po stron nym do stê pu do po mie sz czeñ lub miejsc, w któ --
rych znaj du j¹ siê zwie rzê ta po de jrza ne o cho ro bê, lub zw³o ki zwie rzê ce;

4) wstrzy ma nia siê od wy wo ¿e nia, wno sze nia i zby wa nia pro du k tów, w szcze gól no œci 
miê sa, zw³ok zwie rzê cych, œrod ków ¿y wie nia zwie rz¹t, wo dy, œció³ ki, na wo zów na --
tu ral nych w ro zu mie niu prze pi sów o na wo zach i na wo ¿e niu i in nych przed mio tów 
znaj du j¹ cych siê w miej scu, w któ rym wy st¹ pi ³a cho ro ba;

5) udo stêp nie nia or ga nom In spek cji We te ry na ryj nej zwie rz¹t i zw³ok zwie rzê cych do
ba dañ i za bie gów we te ry na ryj nych, a tak ¿e udzie la nia po mo cy przy ich wy ko ny --
wa niu;

6) udzie la nia or ga nom In spek cji We te ry na ryj nej oraz oso bom dzia ³a j¹ cym w imie niu 
tych or ga nów wy jaœ nieñ i po da wa nia in for ma cji, któ re mo g¹ mieæ zna cze nie dla
wy kry cia cho ro by i Ÿró de³ za ka ¿e nia lub za po bie ga nia jej sze rze niu.

Zgo d nie z art. 42 ust. 6 ww. usta wy, po wia to wy le karz we te ry na rii po otrzy ma niu
za wia do mie nia, po de jmu je nie zw³o cz nie czyn no œci w ce lu wy kry cia lub wy klu cze nia
cho ro by za kaŸ nej zwie rz¹t pod le ga j¹ cej obo wi¹z ko wi zwal cza nia, w tym, prze pro wa dza 
do cho dze nie epi zoo ty cz ne. Do cho dze nie epi zoo ty cz ne obe jmu je co naj mniej usta le nie:
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1) okre su, w któ rym cho ro ba za kaŸ na zwie rz¹t mog ³a roz wi jaæ sie w go spo dar stwie
przed po de jrze niem lub stwier dze niem jej wy st¹ pie nia u zwie rz¹t z ga tun ku wra¿ --
li we go,

2) miej sca po cho dze nia Ÿród ³a cho ro by za kaŸ nej zwie rz¹t wraz z usta le niem in nych
go spo darstw, w któ rych zwie rzê ta z ga tun ku wra¿ li we go mog ³y zo staæ za ka ¿o ne,

3) dróg prze mie sz cze nia siê lu dzi, zwie rz¹t, przed mio tów, któ re mog ³y byæ przy czy n¹
sze rze nia siê cho ro by za kaŸ nej zwie rz¹t, do lub z go spo dar stwa, w okre sie, o któ --
rym mo wa w pkt 1.

Zgo d nie z art. 44 ww. usta wy, w ce lu zwal cza nia cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t pod le -
ga j¹ cych obo wi¹z ko wi zwal cza nia, po wia to wy le karz we te ry na rii, w dro dze de cyz ji,
wpro wa dza na ka zy i za ka zy ma j¹ ce na ce lu ogra ni cze nie roz prze strze nia nia i/lub lik -
wi da cjê og nis ka da nej cho ro by.

Po nad to, w przy pad ku po de jrze nia b¹dŸ stwier dze nia wy st¹ pie nia przy pad ku
zgnil ca ame ry kañ skie go, szcze gó ³o wy tryb po stê po wa nia okreœ la j¹ prze pi sy roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 14 wrzeœ nia 2005 r. w spra wie zwal -
cza nia zgnil ca ame ry kañ skie go pszczó³ (Dz. U. Nr 187, poz. 1574).

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w G³ó wnym In spek to ra cie We te ry na rii zo sta³ 
op ra co wa ny „Pi lo ta ¿o wy pro gram ma j¹ cy na ce lu wy kry cie wy stê po wa nia okreœ lo nych
czyn ni ków za kaŸ nych wy wo ³u j¹ cych stra ty w ro dzi nach pszcze lich”. Ce lem pro gra mu
jest prze pro wa dze nie na te re nie wo je wó dz twa lu bel skie go in spek cji w wy bra nych pa -
sie kach. Na in spek cje bê dzie siê sk³a da³ prze gl¹d ro dzin pszcze lich oraz po bra nie pró -
bek. Prób ki te na stê p nie zo sta n¹ prze s³a ne do PIW-PIB w Pu ³a wach, gdzie zo sta n¹
prze ba da ne na 9 je dno stek cho ro bo wych. Wy ni ki ba dañ ma j¹ zo staæ prze s³a ne do
EURL ds. zdro wia pszczó³ An ses, Opub li ko wa ne wy ni ki ma j¹ po móc usta liæ przy czy nê
wzmo ¿o ne go wzro stu œmier tel no œci pszczó³ w Eu ro pie.

Pra ce nad pro gra mem roz po czê ³y siê we wrzeœ niu 2011 r. Pro gram uzy s ka³ ak cep -
ta cjê Mi ni ster stwa Fi nan sów oraz Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, a tak ¿e spot -
ka³ siê z po zy ty wnym od bio rem œro do wisk pszcze lar skich wo je wó dz twa lu bel skie go.
W mar cu br. do Ko mi sji Eu ro pej skiej zo sta ³a skie ro wa na osta te cz na wer s ja pro gra mu,
któ ra pod da wa na jest obe c nie ana li zie i oce nie.

Do dat ko wo in for mu jê, ¿e na re a li za cjê przed mio to we go pro gra mu prze wi dzia ne zo sta -
³o wspó³ fi nan so wa nie ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej do 70% ko sz tów kwa li fi ko wa nych.

G£Ó WNY LE KARZ WE TE RY NA RII
z up. Ja ros ³aw Na ze
Z-ca G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii

Od po wiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2012.04.30

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na prze s³a ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-

-08-316/12 wspól ne oœ wiad cze nie Pa nów: Grze go rza Woj cie chow skie go i Prze mys ³a wa 
B³a sz czy ka, Se na to rów Rze czy po spo li tej Pol skiej, z³o ¿o ne na 8. po sie dze niu Se na tu RP
w dniu 29 mar ca 2012 r., up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.
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Urzê do wa kon tro la ¿y wno œci i mo n i to r ing
Za bez pie cz n¹ uz na je siê ¿y wnoœæ, któ ra spe³ nia wy ma ga nia okreœ lo ne w prze pi -

sach pra w nych. Nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów do ty cz¹ cych bez pie czeñ stwa
¿y wno œci – w od nie sie niu do pro du k tów po cho dze nia nie zwie rzê ce go – spra wu je Mi n i s -
ter Zdro wia, a w od nie sie niu do pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go spra wu je Mi n i s -
ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi po przez pod leg ³e im or ga ny.

Pod mio ty pro duk cji lub ob ro tu ¿y wno œci¹ s¹ obo wi¹ za ne do spe³ nia nia wy ma gañ
usta no wio nych w prze pi sach pra wa ¿y wno œcio we go. Z prze pi sów tych wy ni ka sze reg
obo wi¹z ków dla przed siê bior ców pro du ku j¹ cych i wpro wa dza j¹ cych do ob ro tu ¿y w-
noœæ, w tym do ty cz¹ cych prze strze ga nia wy ma gañ higieniczno-sanitarnych.

¯y wnoœæ znaj du j¹ ca siê w ob ro cie nie mo ¿e byæ nie bez pie cz na dla zdro wia i ¿y cia
cz³o wie ka, a od po wie dzial noœæ za jej bez pie czeñ stwo po no si przed siê bior ca. Wy ni ka to
z art. 14 i 17 roz po rz¹ dze nia (WE) nr 178/2002 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
z dnia 28 sty cz nia 2002 r. usta na wia j¹ ce ogól ne za sa dy i wy ma ga nia pra wa ¿y wno œcio -
we go, po wo ³u j¹ ce Eu ro pej ski Urz¹d ds. Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci oraz usta na wia j¹ ce
pro ce du ry w za kre sie bez pie czeñ stwa ¿y wno œci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1;
Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe c jal ne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

Przed siê bior cy, ja ko od po wie dzial ni za bez pie czeñ stwo pro du k tu, zo bo wi¹ za ni s¹
do wpro wa dze nia sy s te mu we wnê trz nej kon tro li, któ rej ce lem jest za pe wnie nie bez pie -
czeñ stwa ¿y wno œci.

Je d nym z na rzê dzi umo¿ li wia j¹ cych za pe wnie nie, ¿e spe³ nio ne s¹ ww. wy ma ga nia
jest sto so wa na przez przed siê bior cê pro ce du ra opar ta na za sa dach sy s te mu ana li zy
za gro ¿eñ i kry ty cz nych pun któw kon tro li (HACCP). Sy s tem ten ukie run ko wa ny jest na
lik wi da cjê przy czyn za gro ¿eñ dla jej bez pie czeñ stwa po przez mo ni to ro wa nie na ka ¿ -
dym eta pie pro duk cji lub ob ro tu pun któw kry ty cz nych, wy zna czo nych ze wzglê du na
mo¿ li we na da nym eta pie wy st¹ pie nie za gro ¿e nia za nie czy sz cze nia ¿y wno œci.

Pro du cent, któ ry jest obo wi¹ za ny za pe wniæ, ¿e wy pro du ko wa ne przez nie go i wpro -
wa dza ne do ob ro tu œrod ki spo ¿yw cze s¹ bez pie cz ne, kon tro lu je do staw ców su row ców,
usta la za kres i czê sto tli woœæ ba dañ su row ców oraz za kres i czê sto tli woœæ ba dañ wy ro -
bów go to wych. Pro du cent, ja ko od po wie dzial ny za pro dukt, mu si mieæ pe w noœæ, ¿e za -
ró wno su row ce, któ re otrzy mu je jak i go to we pro du k ty spe³ nia j¹ wy ma ga nia
zdro wot ne za war te w prze pi sach pra w nych oraz w op ra co wa nych do ku men tach za k³a -
do wych, po wi nien wiêc mo ni to ro waæ ich ja koœæ na pod sta wie op ra co wa nych dla da ne -
go za k³a du pro ce dur.

W przy pad ku su row ców, dla któ rych w usta wo daw stwie brak szcze gó ³o wych li mi -
tów za war to œci za nie czy sz czeñ, a tak jest w przy pad ku so li, pro du cent lub in ny pod -
miot od po wie dzial ny za pro dukt (np. za k³ad kon fek cjo no wa nia), po wi nien kie ro waæ siê 
za sa da mi okreœ lo ny mi w usta wie o bez pie czeñ stwie ¿y wno œci i ¿y wie nia oraz roz po -
rz¹ dze niu (WE) nr 178/2002, prze pro wa dziæ oce nê ry zy ka i usta liæ we wnê trz ne li mi ty
za war to œci za nie czy sz czeñ po zwa la j¹ ce na utrzy ma nie pe³ ne go bez pie czeñ stwa. Usta -
wa z dnia 12 wrzeœ nia 2002 r. o nor ma li za cji wpraw dzie znios ³a ob li ga to ryj noœæ sto so -
wa nia Pol skich norm, to w dal szym ci¹ gu mo¿ na sto so waæ je na za sa dzie do bro wol -
no œci, a na ich pod sta wie two rzyæ nor my za k³a do we.

Spe³ nia nie przez œrod ki spo ¿yw cze obo wi¹ zu j¹ cych wy ma gañ jest kon tro lo wa ne
przez or ga ny urzê do wej kon tro li ¿y wno œci, Pañ stwo w¹ In spek cjê Sa ni tar n¹ oraz In -
spek cjê We te ry na ryj n¹, zgo d nie z usta wo wy mi kom pe ten cja mi. Kon tro le ma j¹ cha rak -
ter wy ryw ko wy zgo d nie z op ra co wa nym przez G³ó wne go In spek to ra Sa ni tar ne go dla
Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej do ku men cie pn. MANCP. W ra mach ra por to wa nia
z re a li za cji MANCP znaj du j¹ siê m.in. in for ma cje dot. prze pro wa dza nych w da nym ro -
ku kon tro li urzê do wych. Ra port ten jest wy sy ³a ny co ro cz nie do Ko mi sji Eu ro pej skiej.
Je ¿e li w trak cie kon tro li zo sta nie stwier dzo ne, ¿e ¿y wnoœæ nie spe³ nia wy ma gañ w za -
kre sie bez pie czeñ stwa or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej mo g¹ pod j¹æ de cyz jê
o wy co fa niu jej z ob ro tu, a na wet zni sz cze niu.

Od 2003 ro ku w G³ó wnym In spek to ra cie Sa ni tar nym op ra co wy wa ny jest tak ¿e co -
ro cz nie je dno li ty ra mo wy „Plan po bie ra nia pró bek do ba da nia ¿y wno œci w ra mach
urzê do wej kon tro li i mo ni to rin gu dla Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej”. Obe jmu je on
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urzê do w¹ kon tro lê i mo n i to r ing ¿y wno œci po cho dze nia nie zwie rzê ce go pro du ko wa nej
i wpro wa dza nej do ob ro tu oraz pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go znaj du j¹ cych siê
w han dlu de ta li cz nym. Po bie ra nie pró bek do ba dañ od by wa siê zgo d nie z pol ski mi i eu -
ro pej ski mi ak ta mi pra w ny mi.

Do ba dañ po bie ra ne s¹ prób ki pro du k tów kra jo wych, pro du k tów po cho dz¹ cych
z te re nu Unii Eu ro pej skiej oraz prób ki pro du k tów z kra jów trze cich (spo za Unii Eu ro -
pej skiej). Prób ki po bie ra ne s¹ z ob ro tu de ta li cz ne go i hur to we go, w za k³a dach prze -
mys ³u spo ¿yw cze go i za k³a dach ¿y wie nia zbio ro we go, a w przy pad ku pro du k tów
z im por tu ró w nie¿ na gra ni cy.

Or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w ra mach re a li za cji ww. pla nu po bra ³y do
ba dañ:

– w 2009 r. ok. 84 300 pró bek,
– w 2010 r. ok. 75 700 pró bek,
– w 2011 r. ok. 76 000 pró bek,
– w 2012 r. za pla no wa no do zba da nia 78 112 pró bek.
Prób ki ba da ne s¹ w na stê pu j¹ cych kie run kach: po zo sta ³o œci pe sty cy dów, me ta li

szkod li wych dla zdro wia (o³ów, kadm, ar sen, rtêæ, cy na, glin), azo ta nów, 3-MCPD
(3-monochloropropano-1,2-diol), za nie czy sz czeñ mi kro bio lo gi cz nych, mi ko tok syn, hi sta -
mi ny, me ta no lu i cy ja no wo do ru, do zwo lo nych sub stan cji do dat ko wych, pa ra me trów czy -
sto œci sub stan cji do dat ko wych i roz pu sz czal ni ków eks trak cyj nych, GMO, ska ¿eñ
pro mie niot wór czych, œrod ków spo ¿yw czych pod da nych dzia ³a niu pro mie nio wa nia jo ni zu -
j¹ ce go, jo du w so li ku chen nej, ¿y wno œci wzbo ga co nej, ma te ria ³ów i wy ro bów prze zna czo -
nych do kon tak tu z ¿y wno œci¹, WWA (Wie lo pier œcie nio we Wê glo wo do ry Aro ma ty cz ne),
fu ra nu, izo me rów trans kwa sów t³u sz czo wych, akry loa mi du, glu te nu, in nych pa ra me -
trów (oce na or ga no lep ty cz na, za nie czy sz cze nia bio lo gi cz ne i fi zy cz ne, zna ko wa nie).

Do ba dañ po bie ra ne s¹ prób ki z na stê pu j¹ cych grup œrod ków spo ¿yw czych:
· miê so, po dro by i pro du k ty miês ne;
· drób, po dro by i pro du k ty dro biar skie, ja ja i pro du k ty ja je cz ne;
· ry by, owo ce mo rza i ich prze two ry;
· mle ko i prze two ry mle cz ne;
· ziar no zbó¿ i prze two ry zbo¿owo-m¹czne;
· wy ro by cu kier ni cze i cia stkar skie;
· cu kier i in ne;
· miód i pro du k ty pszcze lar skie;
· orze chy, w tym ara chi dy;
· wa rzy wa (w tym str¹ cz ko we), prze two ry i pro du k ty wa rzy wne;
· owo ce, prze two ry i pro du k ty owo co we;
· grzy by, prze two ry i pro du k ty grzy bo we;
· dro¿ d¿e;
· na po je al ko ho lo we;
· ocet;
· wo dy mi ne ral ne i na po je bez al ko ho lo we;
· t³u sz cze roœ lin ne;
· ziar na roœ lin ole i stych;
· kon cen tra ty spo ¿yw cze;
· ma jo ne zy, mu sztar dy, so sy;
· zio ³a, przy pra wy;
· ka wa, her ba ta, ka kao, her bat ki owo co we i zio ³o we;
· wy ro by gar ma ¿e ryj ne i ku li nar ne;
· œrod ki spo ¿yw cze spe c jal ne go prze zna cze nia ¿y wie nio we go w tym no wa ¿y wnoœæ;
· sup le men ty die ty;
· sub stan cje do dat ko we i roz pu sz czal ni ki eks trak cyj ne;
· ma te ria ³y i wy ro by prze zna czo ne do kon tak tu z ¿y wno œci¹;
· sól spo ¿yw cza i jej za mien ni ki.
Wy ni ki ba dañ pró bek po bra nych w ra mach mo ni to rin gu i urzê do wej kon tro li ¿y w-

no œci s¹ od no szo ne do obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra w nych. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e
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ba da ne w kra ju i za gra ni c¹ prób ki ¿y wno œci w zde cy do wa nej wiê k szo œci nie wska zu j¹
na nie pra wid ³o wo œci w za kre sie wy mo gów dot. ¿y wno œci znaj du j¹ cej siê w ob ro cie.
W mo men cie wy kry cia za gro ¿e nia or ga ny urzê do wej kon tro li ¿y wno œci na tych miast
po de jmu j¹ w³a œci we dzia ³a nia w ce lu wy co fa nia nie bez pie cz nej ¿y wno œci z ob ro tu
i prze pro wa dza j¹ po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce w ce lu wy e li mi no wa nia Ÿród ³a po wsta ³e -
go za gro ¿e nia.

In for ma cja w spra wie dzia ³añ dot. wpro wa dze nia do ob ro tu so li
o prze zna cze niu te chni cz nym

Nie zw³o cz nie po otrzy ma niu in for ma cji o za sto so wa niu w pro duk cji œrod ków spo -
¿yw czych so li te chni cz nej ja ko so li spo ¿yw czej przez dwie fir my z wo je wó dz twa
kujawsko-pomorskiego i je d n¹ fir mê z wo je wó dz twa wiel ko pol skie go G³ó wny In spek tor 
Sa ni tar ny:

· wy da³ po le ce nie Pañ stwo wym Wo je wó dz kim In spek to rom Sa ni tar nym w Po zna niu 
i Byd go sz czy bez zw³o cz ne go prze ka za nia list dys try bu cji so li z po de jrza nych za --
k³a dów do wszy s t kich Pañ stwo wych Wo je wó dz kich In spek to rów Sa ni tar nych oraz 
do wia do mo œci do G³ó wne go In spek to ra tu Sa ni tar ne go bez zw³o cz nie po udo stêp --
nie niu list przez or ga ny œci ga nia;

· zwró ci³ siê do wszy s t kich Pañ stwo wych Wo je wó dz kich In spek to rów Sa ni tar nych
o prze pro wa dze nie kon tro li w za k³a dach pro duk cji ¿y wno œci, za mie sz czo nych na
li stach dys try bu cji, prze ka za nych przez Pañ stwo wych Wo je wó dz kich In spek to rów 
Sa ni tar nych w Po zna niu i Byd go sz czy (po ich otrzy ma niu od or ga nów œci ga nia),
któ re to za k³a dy otrzy ma ³y za fa³ szo wa n¹ sól i is t nie je praw do po do bieñ stwo za sto --
so wa nia jej w pro ce sie te chno lo gi cz nym;

· zwró ci³ siê do Kie ro wni ka Za k³a du Ba da nia ̄ y wno œci i Przed mio tów U¿yt ku w Na --
ro do wym In sty tu cie Zdro wia Pub li cz ne go – Pañ stwo wym Za k³a dzie Hi gie ny o opi --
niê me ry to ry cz n¹ do ty cz¹ c¹ sza co wa nia ry zy ka dla zdro wia kon su men tów dot. za --
nie czy sz czeñ znaj du j¹ cych siê w so li te chni cz nej oraz o za jê cie sta no wis ka od noœ --
nie do mo ni to rin gu zja wis ka po przez m.in. ba da nia od ró¿ nia j¹ ce sól te chni cz n¹ od 
so li spo ¿yw czej, któ re po win ny byæ prze pro wa dzo ne przez la bo ra to ria Wo je wó dz --
kich Sta cji Sa ni tar no-Epi de mio lo gi cz nych. Po nad to wnios ko wa³ o okreœ le nie li cz --
by pró bek so li spo ¿yw czej oraz so li pek lu j¹ cej w opa ko wa niach je dno stko wych,
któ re po win ny byæ po bra ne do ba dañ la bo ra to ryj nych w po szcze gól nych wo je -
wódz twach;

· wy st¹ pi³ do G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii o in for ma cjê, czy or ga ny In spek cji We --
te ry na ryj nej po bie ra ³y do ba dañ la bo ra to ryj nych prób ki mie sza nek pek lu j¹ cych,
któ re mo g¹ byæ za fa³ szo wa ne so l¹ te chni cz n¹, wy twa rza nych w za k³a dach nad zo --
ro wa nych przez In spek cjê We te ry na ryj n¹ lub za ku pio nych przez te za k³a dy lub czy 
ta kie ba da nia s¹ pla no wa ne oraz w ja kim za kre sie;

· wy da³ po le ce nie, uzu pe³ nia j¹ co do wcze œ niej szych za le ceñ, Pañ stwo wym Wo je --
wódz kim In spek to rom Sa ni tar nym, pod jê cia na stê pu j¹ cych dzia ³añ w try bie nad zo --
ru: spraw dze nie w ob ro cie, w szcze gól no œci hur to wym, obe c no œci so li spo ¿yw czej
lub pek lu j¹ cej wpro wa dzo nych do ob ro tu przez za k³a dy ob jê te po stê po wa niem
pro ku ra tor skim, za sto so wa nie na ka zu za bez pie cze nia i wstrzy ma nia ob ro tu ty mi
pro du k ta mi do cza su uzy s ka nia wy ni ków ba dañ sto su j¹c za sa dê ostro¿ no œci,
o któ rej mo wa w ar ty ku le 7 Roz po rz¹ dze nia (WE) nr 178/2002 Par la men tu Eu ro --
pej skie go i Ra dy z dnia 28 sty cz nia 2002 r.;

· wy st¹ pi³ do Pre ze sa Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, ja ko or ga nu
nad zo ru j¹ ce go dzia ³a nie Pañ stwo wej In spek cji Han dlo wej, o prze ka za nie in for --
ma cji na te mat pod jê tych dzia ³añ, bo wiem za is t nia³ pro ce der dot. fa³ szo wa nia
¿y wno œci;

· wy s³a³ sto so wn¹ in for ma cjê, od po wia da j¹c na kon kret ne za py ta nie Cen tral ne go
Pun ktu Kon tak to we go Sy s te mu Wczes ne go Ostrze ga nia o Nie bez pie cz nej ̄ y wno --
œci i Pa szach (RASFF) w Bruk se li, pod kreœ la j¹c prze stêp czy cha rak ter wy da rze nia. 
Wy jaœ nie nie zo sta ³o przy jê te przez Cen tral ny Punkt Kon tak to wy RASFF. Na bie --
¿¹ co s¹ prze ka zy wa ne ko lej ne in for ma cje w spra wie;
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· G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny otrzy ma³ op ra co wa ne przez Pañ stwo wy In sty tut We --
te ry na ryj ny oraz Na ro do wy In sty tut Zdro wia Pub li cz ne go – Pañ stwo wy Za k³ad Hi --
gie ny, a tak ¿e Kra jo wy Kon sul tan t w dzie dzi nie Tok sy ko lo gii Kli ni cz nej oraz
Prof. dr hab. An drzej Pi su la z Za k³a du Te chno lo gii Miê sa SGGW prze ka za li wstêp --
ne oce ny ry zy ka i opi nie, któ re w pod su mo wa niu s¹ zbie¿ ne i stwier dza j¹, ¿e obe c --
noœæ siar cza nu so du oraz ¿e la zo cy jan ku po ta su w so li wy pa do wej nie sta no wi¹ za --
gro ¿e nia dla zdro wia kon su men tów. Ró w nie¿ w prze pro wa dzo nej przez nie za le¿ ne
je dno stki na u ko we oraz eks per tów na u ko wych, na pod sta wie wnik li wej ana li zy
pe³ nej do ku men ta cji, w tym wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych przez bieg ³ych
eks per tów wy zna czo nych przez Pro ku ra tu rê Okrê go w¹ w Po zna niu pro wa dz¹ c¹
œle dz two w tej spra wie, osta te cz nej oce nie ry zy ka po twier dzo ny zo sta³ brak bez po --
œre dnie go za gro ¿e nia dla zdro wia lu dzi zwi¹ za ny z ewen tual nym spo ¿y ciem œrod --
ków spo ¿yw czych wy pro du ko wa nych z u¿y ciem so li wy pa do wej.

W dniu 21 mar ca 2012 r. w³a dze ho len der skie po in for mo wa ³y, ¿e pie kar nia w Ho lan -
dii, któ ra otrzy ma ³a z Pol ski za fa³ szo wa n¹ sól zu ¿y ³a do pro duk cji pie czy wa 200 kg so li –
pro du k ty go to we zo sta ³y spo ¿y te. Po zo sta ³e 300 kg za bez pie czo no i po bra no urzê do wo
prób ki. W dniu 10 kwiet nia 2012 r. w³a dze ho len der skie przed sta wi ³y wy ni ki ba dañ pró -
bek za fa³ szo wa nej so li oraz pró bek so li ho len der skiej sto so wa nej w pie kar ni ctwie. Wy ni -
ki nie wy ka za ³y is tot nych ró¿ nic w sk³a dzie ww. pol skiej i ho len der skiej so li.

W zwi¹z ku z fak tem, i¿ na ru szo ne prze pi sy pra w ne do ty cz¹ ja ko œci han dlo wej ar ty -
ku ³ów rol no-spo ¿yw czych, a nad zór nad ja ko œci¹ han dlo w¹ ar ty ku ³ów rolno-spo¿yw-
czych w pro duk cji spra wu je In spek cja Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿yw-
czych, G³ó wny In spek tor Sa ni tar ny prze ka za³ ww. spra wê G³ó wne mu In spek to ro wi Ja -
ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿ywczych we d³ug kom pe ten cji do dal sze go pro -
wa dze nia.

Do dnia 16 kwiet nia 2012 r. or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej prze pro wa -
dzi ³y 19 544 kon tro li w zwi¹z ku z wpro wa dze niem so li te chni cz nej ja ko so li spo ¿yw -
czej. Za bez pie czo no 470 863,66 kg so li (pek lu j¹ cej, ka mien nej, wa rzo nej, spo ¿yw czej)
oraz 255 438,06 kg pro du k tów spo ¿yw czych (m.in. ce bu la so lo na w be cz kach, ka pu sta 
ki szo na, ogór ki kon ser wo we, przy pra wy, pie czy wo, pap ry karz we ge ta riañ ski, pie ro gi,
go ³¹b ki, za pie kan ki). Wy co fa no z ob ro tu 112 072,11 kg so li oraz 3 976,31 kg pro du k -
tów spo ¿yw czych. Iloœæ za bez pie czo nej so li i pro du k tów zmniej sza siê na rzecz so li i pro -
du k tów wy co fa nych z ob ro tu lub do pu sz czo nych po no w nie do ob ro tu. Do ba dañ
po bra no 699 pró bek. Or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej na pod sta wie prze pro -
wa dzo ne go po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go do pu œci ³y po no w nie do ob ro tu han dlo we go
101 724,81 kg so li i pro du k tów spo ¿yw czych. Obe c nie wy ni ki 103 pró bek so li (na 699
po bra nych) wska zu j¹ na za fa³ szo wa nie te go pro du k tu.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Od po wiedŸ
PRE ZE SA URZÊ DU OCHRO NY
KON KU REN CJI I KON SU MEN TÓW

War sza wa, 4.05.2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia br. (znak pis ma: BPS/043-

-08-317/12) oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to rów Pa na Grze go rza Woj cie chow -
skie go oraz Pa na Prze mys ³a wa B³a sz czy ka na 8. po sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca
2012 r. do ty cz¹ cym za py ta nia:

Czy z pun ktu wi dze nia ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów G³ó wny In spek to rat
Sa ni tar ny oraz G³ó wny In spek to rat We te ry na rii nie po win ny udzie liæ kon su men tom
in for ma cji pub li cz nej o pro du k tach spo ¿yw czych, do któ rych do da wa no sól prze mys ³o -
w¹?, prag nê przed sta wiæ w po wy ¿ szej spra wie na stê pu j¹ ce sta no wis ko.

W œwiet le prze pi sów usta wy z dnia 16 lu te go 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póŸn.
zm.) o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów, do za dañ Pre ze sa Urzê du Ochro ny Kon -
ku ren cji i Kon su men tów na le ¿y w szcze gól no œci kszta³ to wa nie wa run ków roz wo ju
i ochro ny kon ku ren cji oraz za sad po de jmo wa nej w in te re sie pub li cz nym ochro ny in te -
re sów przed siê bior ców i kon su men tów. Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, i¿ w ra mach ochro -
ny kon ku ren cji wy ró¿ nia siê trzy pod sta wo we ob sza ry dzia ³añ Pre ze sa UO KiK,
a mia no wi cie: œci ga nie po ro zu mieñ ogra ni cza j¹ cych kon ku ren cjê, zwal cza nie przy pad -
ków nad u ¿y wa nia po zy cji do mi nu j¹ cej oraz kon tro la kon cen tra cji. Na to miast art. 24
usta wy o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów, okreœ la co na le ¿y ro zu mieæ przez
ochro nê zbio ro wych in te re sów kon su men tów. Ochro na ta w g³ó wnej mie rze opie ra siê
na zwal cza niu prak tyk na ru sza j¹ cych zbio ro we in te re sy kon su men tów. W zwi¹z ku
z tym, na pod sta wie art. 24 ust. 2 ww. usta wy przez prak ty kê na ru sza j¹ c¹ zbio ro we in -
te re sy kon su men tów na le ¿y ro zu mieæ go dz¹ ce w nie bez pra w ne dzia ³a nie przed siê bior -
cy, w szcze gól no œci:

– sto so wa nie po sta no wieñ wzor ców umo wy, któ re zo sta ³y wpi sa ne do re je stru po sta --
no wieñ wzor ców umo wy uz na nych za nie doz wo lo ne;

– na ru sza nie obo wi¹z ku udzie le nia kon su men tom rze tel nej, pra w dzi wej i pe³ nej in --
for ma cji;

– nie u czci we prak ty ki ryn ko we lub czy ny nie u czci wej kon ku ren cji.
W po wy ¿ szym za kre sie up ra wnieñ, Pre zes UO KiK mo ¿e pod j¹æ dzia ³a nia do pie ro

wów czas, gdy do ko na okreœ lo nych usta leñ, ¿e w da nym przy pad ku do sz³o do na ru sze -
nia in te re su kon su men tów oraz ¿e na ru sze nie te go in te re su ma cha rak ter zbio ro wy,
po nie wa¿ nie ka ¿ de na ru sze nie pra wa – skie ro wa ne prze ciw kon su men tom – uza sa d-
nia wszczê cie po stê po wa nia przez Pre ze sa UO KiK. W przy pad ku stwier dze nia wy stê po -
wa nia ta kich na ru szeñ, Pre zes UO KiK wy da je de cyz je o uz na niu prak ty ki za na ru sza -
j¹ c¹ zbio ro we in te re sy kon su men tów i na ka zu je za nie cha nia sto so wa nia tych prak tyk.

Na uwa gê za s³u gu je ró w nie¿ fakt, i¿ Pre zes UO KiK w ra mach przy zna nych mu kom -
pe ten cji usta wo wych, w spo sób efek ty wny dzia ³a na rzecz ochro ny kon su men tów,
m.in. po przez prze pro wa dza ne kon tro le przez pod leg ³¹ mu In spek cjê Han dlo w¹. W sy -
tua cji stwier dze nia na ru sze nia prze pi sów, Pre zes UO KiK, mo ¿e po daæ do pub li cz nej
wia do mo œci in for ma cje o sto so wa niu nie u czci wych prak tyk ryn ko wych przez da ne go
przed siê bior cê. Na to miast wszy s t kie po wy ¿ sze dzia ³a nia mo g¹ siê od by waæ je dy nie
w ra mach przy zna nych mu kom pe ten cji usta wo wych.

Po nad to na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów do ty cz¹ cych kwe -
stii nad zo ru nad ¿y wno œci¹ ofe ro wa n¹ na ryn ku, zo sta ³y po wo ³a ne na stê pu j¹ ce in sty -
tu cje tj. w za kre sie bez pie czeñ stwa zdro wot ne go – Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na
oraz In spek cja We te ry na ryj na, na to miast w za kre sie ja ko œci han dlo wej – In spek cja Ja -
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ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz pod leg ³a Pre ze so wi Urzê du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów In spek cja Han dlo wa. W zwi¹z ku z tym, ka ¿ da ze
wska za nych in sty tu cji po sia da okreœ lo ne kom pe ten cje od po wie d nio do sto so wa ne do
za kre su swo je go dzia ³a nia. Dla te go te¿, jak wy ni ka z usta wy z dnia 15 gru dnia 2000 r.
(Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z póŸn. zm.) o In spek cji Han dlo wej a tak ¿e na pod -
sta wie art. 17 ust. 3 usta wy z dnia 21 gru dnia 2000 r.(Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 
z póŸn. zm.) o ja ko œci han dlo wej ar ty ku ³ów rolno-spo¿ywczych, In spek cja Han dlo wa
jest w³a œci wa w za kre sie kon tro li ja ko œci han dlo wej ¿y wno œci, ale tyl ko w za kre sie kon -
tro li han dlu de ta li cz ne go, na to miast kon tro la pro duk cji zo sta ³a po wie rzo na In spek cji
Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rolno-Spo¿ywczych. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e w przy pad ku
do ko ny wa nia oce ny pod k¹ tem kry te riów sa ni tar nych lub we te ry na ryj nych – tak jak
mia ³o to miej sce w przy pad ku so li wy pa do wej za sto so wa nej w ar ty ku ³ach spo ¿yw czych 
– kwe stia ja ko œci han dlo wej nie jest roz pa try wa na.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, Pre zes Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów nie
jest w³a dny do za jmo wa nia sta no wis ka w za kre sie w³a œci wo œci oraz kom pe ten cji usta -
wo wych in nych or ga nów tj. G³ó wne go In spek to ra Sa ni tar ne go oraz G³ó wne go In spek to -
ra We te ry na rii ani te¿ do za jmo wa nia sta no wis ka w spra wie czy po wy ¿ sze or ga ny
po win ny udo stêp niæ w try bie usta wy z dnia 6 wrzeœ nia 2001 r. o do stê pie do in for ma cji
pub li cz nej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.) in for ma cji w za kre sie udo stêp nie nia li -
sty przed siê bior ców sto su j¹ cych sól wy pa do w¹ do pro duk cji ar ty ku ³ów ¿y wno œcio wych.

Z po wa ¿a niem

z up. PRE ZE SA URZÊ DU OCHRO NY
KON KU REN CJI I KON SU MEN TÓW
Ma³ go rza ta Ko zak
Wi ce pre zes
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do pre ze sa Za rz¹ du G³ó wne go Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych
Rze czy po spo li tej Pol skiej Wal de ma ra Paw la ka

Sza no wny Pa nie Pre ze sie!
Ochot ni cze stra ¿e po ¿ar ne s¹ or ga ni za cja mi zrze sza j¹ cy mi w szcze gól no -

œci mie sz kañ ców ob sza rów wiej skich, rol ni ków chc¹ cych nieœæ bez in te re so w- 
n¹ po moc lu dziom i s³u ¿yæ oj czyŸ nie. Mi sja, ce le oraz tra dy cje ru chu stra ¿ac -
kie go nie s¹ ob ce Pa nu ja ko pre ze so wi Zwi¹z ku Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar -
nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, czy li ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia
zrze sza j¹ ce go ochot ni cze stra ¿e po ¿ar ne w ce lu re pre zen to wa nia ich in te re -
sów oraz pro pa go wa nia i re a li za cji ce lów sta tu to wych.

W zwi¹z ku z tym zwra ca my siê do Pa na Pre ze sa z na stê pu j¹ cym pro ble -
mem. Do biur se na tor skich zg³a sza j¹ siê rol ni cy, któ rzy przez wie le lat by li
ak ty w ny mi cz³on ka mi OSP na swoim te re nie i pe³ ni li ró¿ ne fun kcje, miê dzy in -
ny mi kie row ców, a te raz, gdy chc¹ przejœæ na eme ry tu rê, otrzy mu j¹ z KRUS
de cyz je od mo wne wraz z in for ma cj¹ o mo¿ li wo œci zwro tu sk³a dek p³a co nych
przez osta t nie la ta oraz z wy jaœ nie niem, ¿e po win ni oni otrzy my waæ eme ry tu -
rê z ZUS – na przy k³ad w przy pad ku wspo mnia ne go kie row cy ma ona wy no -
siæ oko ³o 12 z³.

Prag nie my za tem za py taæ Pa na Pre ze sa, czy zna ne s¹ Pa nu ta kie pro ble -
my stra ¿a ków ochot ni ków, a je œ li tak, to co do tych czas zo sta ³o zro bio ne w tej
spra wie oraz w ja ki spo sób w przy sz³o œci za mie rza siê bro niæ stra ¿a ków
ochot ni ków rol ni ków przed ta kim da le ce krzyw dz¹ cym po stê po wa niem ad -
mi ni stra cji rz¹ do wej, któ ra za bie ra im na le¿ ne pie ni¹ dze i po zo sta wia bez
œrod ków na utrzy ma nie.

Z gó ry dziê ku je my za roz wa ¿e nie pod jê tej po wy ¿ ej kwe stii i za pod jê cie
sto so wnej ini cja ty wy.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Od po wiedŸ
DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP

War sza wa, 22 ma ja 2012 r.

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Dzia ³a j¹c w imie niu Zwi¹z ku Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w War sza wie, w zwi¹z ku z tre œci¹ pis ma Pa ni Mar sza ³ek z dnia 4 kwiet nia 2012 r.
(BPS/043-08-3I8/12), po da je my po ni ¿ej sta no wis ko na sze go Sto wa rzy sze nia do ty -
cz¹ ce przed mio tu oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie -
go oraz Prze mys ³a wa B³a sz czy ka na 8. po sie dze niu Se na tu w dniu 29 mar ca 2012 r.

Spra wa zna na jest ZOSP RP. Zgo d nie z art. 1 usta wy z dnia 20 gru dnia 1990 r.
o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków (tekst je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U.
Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubez pie cze niu na pod sta wie usta wy pod le ga rol nik i do mo w- 
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nik rol ni ka. W od nie sie niu do rol ni ka pod sta w¹ ob jê cia obo wi¹z kiem ubez pie cze nia
jest po sia da nie go spo dar stwa rol ne go i pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej.

Prze pi sy okreœ la j¹ ce obo wi¹ zek ubez pie cze nia wy pad ko we go, cho ro bo we go i ma -
cie rzyñ skie go i obo wi¹ zek ubez pie cze nia emerytalno-rentowego wy ³¹ cza j¹ z te go ubez -
pie cze nia rol ni ków, któ rzy pod le ga j¹ in ne mu ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu lub ma j¹
usta lo ne pra wo do eme ry tu ry lub re nty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest za tem za sa -
d¹, ¿e oso by ob jê te in nym ubez pie cze niem spo ³e cz nym, na przy k³ad ubez pie cze niem
pra co wni czym, nie pod le ga j¹ ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków. Mo¿ na za tem po -
wie dzieæ, ¿e pod jê cie przez rol ni ka za trud nie nia lub in nej dzia ³al no œci pod le ga j¹ cej
obo wi¹z ko wi ubez pie cze nia wy ³¹ cza obo wi¹ zek ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków.
Dzie je siê tak na wet w przy pad ku, gdy za trud nie nie rol ni ka na pod sta wie umo wy
o pra cê jest na 1/8 eta tu b¹dŸ na pod sta wie umo wy cy wil no pra wnej (np. zle ce nia),
gdzie wy so koœæ wy na gro dze nia jest wrêcz sym bo li cz na, tak jak ma to miej sce w wie lu
gmi nach, w któ rych dla za pe wnie nia od po wie dniej go to wo œci je dno stki OSP, za tru dnia 
siê (g³ó wnie na pod sta wie umo wy zle ce nia) po je dyn cze oso by ja ko kie row ców i kon ser -
wa to rów sprzê tu OSP.

Zmia na is t nie j¹ cej sy tua cji wy ma ga do ko na nia ko rekt o cha rak te rze le gis la cyj nym. 
ZOSP RP móg³ je dy nie w tym wzglê dzie wy stê po waæ z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci
wy st¹ pie nia z od po wie d ni¹ ini cja ty w¹ le gis la cyj n¹. Czy ni³ to kil ka krot nie. W osta t nich
dwóch la tach wy stê po wa³ do par la men tar nych Ze spo ³ów Stra ¿a ków (w za ³¹ cze niu ko -
pie wy st¹ pieñ).

Ni niej sze pis mo prze sy ³a my li sto wnie oraz za po œre dni ctwem po czty elek tro ni cz nej
w for ma cie doc.

DY REK TOR
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
mgr Je rzy Ma ciak

Za³¹cznik 1
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP

War sza wa, 7 sty cz nia 2010 r.

Pan Se n a tor Zbi gniew Me res
Prze wo dni cz¹ cy Se nac kie go
Ze spo ³u Stra ¿a ków
Se nat RP

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
dzia ³a j¹c w imie niu Zwi¹z ku Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol -

skiej w War sza wie po zwa la my so bie przed sta wiæ Pa nu Se na to ro wi sta no wis ko Zwi¹z -
ku w spra wie dwóch kwe stii is tot nych z pun ktu wi dze nia na le ¿y te go wy ko ny wa nia
fun kcji przez ochot ni cze stra ¿e po ¿ar ne, gdzie wpro wa dze nie od po wie d nich zmian le -
gis la cyj nych po zwo li ³o by na po pra wie nie efek ty wno œci dzia ³al no œci je dno stek OSP.

Pier wsz¹ spra w¹ jest wiek cz³on ków OSP, któ rzy mo g¹ braæ udzia³ w dzia ³a niach
ra to wni czych.

Wie my, ¿e trwa j¹ pra ce sej mo we nad no we li za cj¹ za pi su art. 19 ust. 1b usta wy
o ochro nie prze ciw po ¿a ro wej z dnia 24 sier pnia 1991 r. (tekst je dno li ty z dnia 15 paŸ -
dzier ni ka 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380) – druk sej mo wy nr 1480.

W pro jek cie po sel skim do tych cza so wy za pis:
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„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -
czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18 lat i nie prze kro czy li 60 lat, po sia da j¹ ak tu a-
l ne ba da nia le kar skie do pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz od by -
li szko le nie po ¿ar ni cze, o któ rym mo wa w art. 28 ust. 1”

pro po nu je siê za st¹ piæ za pi sem:
„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -

czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18 lat i nie prze kro czy li 65 lat, po sia da j¹ cy ak -
tu al ne ba da nia le kar skie do pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz
od by li szko le nie po ¿ar ni cze, o któ rym mo wa w art. 28 ust. 1”.

Uwa ¿a my, ¿e zmia na idzie w po ¿¹ da nym kie run ku, ocze ki wa nym za ró wno przez
OSP jak i w³a dze gmin ne. Szcze gól nie od czu wal ny jest brak w OSP kie row ców, któ rzy
spe³ nia li by do tych cza so we kry te ria wie ko we. Do ty czy to je dnak tak ¿e i in nych stra ¿a -
ków ochot ni ków, któ rych stan zdro wia po zwa la³ by na udzia³ w dzia ³a niach ra to wni -
czych, a je dy nym kry te rium eli mi nu j¹ cym ich jest wiek.

ZOSP RP prag nie pod daæ pod roz wa gê Se na to rów Se nac kie go Ze spo ³u Stra ¿a ków
mo¿ li woœæ da lej id¹ cej, w sto sun ku do is t nie j¹ ce go pro jek tu, no we li za cji art. 19 ust. 1b 
i znie sie nie gór nej gra ni cy wie ku, któ ry up ra wnia³ by cz³on ka OSP do udzia ³u w dzia ³a -
niach ra to wni czych. Prze pis móg³ by mieæ brzmie nie jak ni ¿ej:

„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -
czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18, po sia da j¹ ak tu al ne ba da nia le kar skie do -
pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz od by li szko le nie po ¿ar ni cze,
o któ rym mo wa w art. 28 ust. 1”.

Jak s¹ dzi my wpro wa dze nie gór ne go li mi tu wie ku osób mo g¹ cych braæ udzia³
w dzia ³a niach ra to wni czych na 65 lat na wi¹ zu je do usta wo we go wie ku eme ry tal ne go
mê¿ czyzn. W kra jach Unii Eu ro pej skiej is t nie je ten den cja, któ rej prze ja wem w Pol sce
s¹ naj now sze pro po zy cje Mi ni ster stwa Pra cy, by wiek ten pod wy¿ szaæ, a na wet nie
wpro wa dzaæ kon kret nych li mi tów. Prze jœcie na eme ry tu rê bar dziej wi¹ za ³o by siê z wo l¹ 
ubez pie czo ne go i je go sta nem zdro wia, a nie z prze kro cze niem usta wo wo okreœ lo ne go
wie ku. ZOSP RP stoi na sta no wis ku, ¿e ogra ni cze niem dla stra ¿a ków ochot ni ków w za -
kre sie pra wa do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych po wi nien byæ tyl ko i wy ³¹ cz nie ich
stan zdro wia.

W dniu 30 li s to pa da 2009 r. Mi n i s ter Zdro wia wy da³ d³u go ocze ki wa ne przez stra -
¿a ków ochot ni ków roz po rz¹ dze nie w spra wie prze pro wa dza nia okre so wych bez p³at -
nych ba dañ le kar skich cz³on ka ochot ni czej stra ¿y po ¿ar nej bio r¹ ce go bez po œre dni
udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych. Zo sta ³o ono opub li ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw
Nr 210, poz. 1627 z 2009 r. i obo wi¹ zu je od dnia 11 gru dnia 2009 r. Ure gu lo wa ³o ono
szcze gó ³o wo za sa dy prze pro wa dza nia ba dañ. Zwró co no szcze gól n¹ uwa gê na do k³a d-
niej sze ba da nie stra ¿a ków po 50. ro ku ¿y cia.

Roz po rz¹ dze nie w §6 wpro wa dza no woœæ w po sta ci try bu od wo ³aw cze go od de cyz ji
le ka rza pr zep ro wa dz¹ j¹ ce go ba da nie stra ¿a ka ochot ni ka. W myœl te go prze pi su cz³o nek
ochot ni czej stra ¿y po ¿ar nej lub pod miot kie ru j¹ cy na ba da nia (a wiêc wójt, bur mistrz,
pre zy dent mia sta), któ ry nie zga dza siê z tre œci¹ wy da ne go orze cze nia, w ter mi nie
14 dni od dnia otrzy ma nia orze cze nia, mo ¿e wy st¹ piæ do wo je wó dz kie go oœ rod ka me -
dy cy ny pra cy za po œre dni ctwem le ka rza, któ ry je wy da³, z wnios kiem o prze pro wa dze -
nie po no w nych ba dañ. Po no w ne ba da nia prze pro wa dza siê w wo je wó dz kim oœ rod ku
me dy cy ny pra cy w³a œci wym ze wzglê du na sie dzi bê pod mio tu kie ru j¹ ce go na ba da nia.
Orze cze nie wy da ne w wy ni ku po no w nych ba dañ jest osta te cz ne.

Po sze rzo ny za kres ba dañ dla osób po 50. ro ku ¿y cia i tryb kon tro li ba dañ uwa ¿a my
za bar dzo do bre roz wi¹ za nia, któ re za pe wni¹ w przy pad ku znie sie nia gór ne go li mi tu
wie ko we go udzia ³u cz³on ków OSP w dzia ³a niach ra to wni czych, ¿e udzia³ w tych dzia ³a -
niach braæ bê d¹ wy ³¹ cz nie lu dzie zdro wi.

Dru g¹ spra w¹ jest za tru dnia nie rol ni ków ja ko kie row ców OSP. W wie lu gmi nach,
dla za pe wnie nia od po wie dniej go to wo œci je dno stki OSP, za tru dnia siê (g³ó wnie na pod -
sta wie umo wy zle ce nia) po je dyn cze oso by ja ko kie row ców i kon ser wa to rów sprzê tu
OSP. Z te go ty tu ³u przy s³u gu j¹ sto sun ko wo nis kie wy na gro dze nia. W przy pad ku wiej -
skich OSP gros tych osób to rol ni cy.
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Zgo d nie z art. 1 usta wy z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol -
ni ków (tekst je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubez -
pie cze niu na pod sta wie usta wy pod le ga rol nik i do mo wnik rol ni ka. W od nie sie niu do
rol ni ka pod sta w¹ ob jê cia obo wi¹z kiem ubez pie cze nia jest po sia da nie go spo dar stwa
rol ne go i pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej.

Prze pi sy okreœ la j¹ ce obo wi¹ zek ubez pie cze nia wy pad ko we go, cho ro bo we go i ma -
cie rzyñ skie go i obo wi¹ zek ubez pie cze nia emerytalno-rentowego wy ³¹ cza j¹ z te go ubez -
pie cze nia rol ni ków, któ rzy pod le ga j¹ in ne mu ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu lub ma j¹
usta lo ne pra wo do eme ry tu ry lub re nty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest za tem za sa d¹,
¿e oso by ob jê te in nym ubez pie cze niem spo ³e cz nym, na przy k³ad ubez pie cze niem pra -
co wni czym, nie pod le ga j¹ ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków. Mo¿ na za tem po wie -
dzieæ, ¿e pod jê cie przez rol ni ka za trud nie nia lub in nej dzia ³al no œci pod le ga j¹ cej
obo wi¹z ko wi ubez pie cze nia wy ³¹ cza obo wi¹ zek ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków.
Dzie je siê tak na wet w przy pad ku, gdy za trud nie nie rol ni ka na pod sta wie umo wy
o pra cê jest na 1/8 eta tu b¹dŸ na pod sta wie umo wy cy wil no pra wnej (np. zle ce nia),
gdzie wy so koœæ wy na gro dze nia jest wrêcz sym bo li cz na, tak jak ma to miej sce w po ru -
sza nej przez nas sy tua cji.

Cen tra la KRUS w wie lu pub li ka to rach pod kreœ la, i¿ art. 37 wska za nej usta wy na -
k³a da na oso by pod le ga j¹ ce ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków obo wi¹ zek zg³a sza -
nia Ka sie, bez cze ka nia na wez wa nie z urzê du, w ter mi nie do 14 dni, wszel kich
oko li cz no œci ma j¹ cych wp³yw na pod le ga nie te mu ubez pie cze niu – m.in. ta k¹ oko li cz -
no œci¹ jest pod jê cie za trud nie nia, bez wzglê du na wy miar cza su pra cy, oraz ka ¿ da in na 
za wo do wa ak ty w noœæ zwi¹ za na z pod le ga niem in ne mu ni¿ rol ni cze ubez pie cze niu spo -
³e cz ne mu. Nie do pe³ nie nie te go obo wi¹z ku po wo du je sze reg nie po ¿¹ da nych skut ków,
w tym wy ³¹ cze niem z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków z okre sem wste cz nym i utra -
ta pra wa do œwiad czeñ, któ re zo sta ³y wy p³a co ne w okre sie, w któ rym usta ³y wa run ki do 
pod le ga nia te mu ubez pie cze niu.

Je dy ny wy j¹ tek od za sa dy prze wi du je art. 5a ust. 1 usta wy sta no wi¹c, ¿e rol nik lub
do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy usta wy nie -
przer wa nie przez co naj mniej 3 la ta, roz po cz nie pro wa dze nie po za rol ni czej dzia ³al no œci 
go spo dar czej lub roz po cz nie wspó³ pra cê przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, pod le ga
na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie pro wa dze nia po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar -
czej lub wspó³ pra cy przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ nie na -
stê pu j¹ ce wa run ki:

1) z³o ¿y w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go oœ wiad cze nie o kon ty nuo wa --
niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14 dni od dnia roz po czê cia wy ko ny wa nia po za --
rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub wspó³ pra cy przy tej dzia ³al no œci;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta le pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie jest pra co wni kiem i nie po zo sta je w sto sun ku s³u¿ bo wym;
4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ

spo ³e cz nych;
5) kwo ta na le¿ ne go po dat ku do cho do we go za po prze d ni rok po dat ko wy od przy cho --

dów z po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej nie prze kra cza kwo ty 2.835 z³ (gra --
ni ca usta lo na na rok 2009).

Trud no je dnak opi sa ny wy j¹ tek wy ko rzy staæ w przy pad ku za trud nie nia kie row cy
OSP, któ ry jest rol ni kiem.

O po wa dze pro ble mu œwiad czy tak ¿e przy k³ad so³ ty sów po bie ra j¹ cych od rol ni ków
po dat ki lo kal ne na pod sta wie umów zle ce nia za wie ra nych z gmi na mi. So³ ty sów KRUS
wy ³¹ cza z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków. Sy tua cja ta spo wo do wa ³a ko nie cz noœæ
wy st¹ pie nia przez mi ni stra rol ni ctwa Mar ka Sa wic kie go z ape lem do gmin o nie za wie -
ra nie te go ty pu umów.

Wy da je siê nam, ¿e sy tua cja ta mo ¿e byæ roz wi¹ za na wy ³¹ cz nie na dro dze usta wo -
wej. St¹d te¿ Zwi¹ zek Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, za po -
œre dni ctwem Pa na Se na to ra, zwra ca siê do Se nac kie go Ze spo ³u Stra ¿a ków o roz wa-
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 ¿e nie mo¿ li wo œci za i ni cjo wa nia od po wie d nich zmian usta wo daw czych. Ze swej stro ny
po zwa la my so bie przed sta wiæ na sz¹ pro po zy cjê w tej spra wie.

W usta wie z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków (tekst
je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿ na by za pro po -
no waæ do da nie np. art. 5b o tre œci:

1. Rol nik lub do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy
usta wy nie przer wa nie przez co naj mniej 1 rok, uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy agen -
cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko -
dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o,
pod le ga na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie gdy uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy
agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie
z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ -
nie na stê pu j¹ ce wa run ki:

1) z³o ¿y w Ka sie oœ wiad cze nie o kon ty nuo wa niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14
dni od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub
in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je
siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta le pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie pro wa dzi po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub nie wspó³ pra cu je przy
pro wa dze niu tej dzia ³al no œci;

4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ
spo ³e cz nych;

5) kwo ta przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy
o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy
do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o nie prze kro czy ³¹ cz nie w ro ku ka len da rzo --
wym 6 000 z³.

2. Nie za cho wa nie ter mi nu z³o ¿e nia oœ wiad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1 jest
ró wno zna cz ne z usta niem ubez pie cze nia od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u umo wy
agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie
z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o.

3. Ter min okreœ lo ny w ust. 1 pkt 1 mo ¿e zo staæ przy wró co ny na wnio sek za in te re so -
wa ne go rol ni ka lub do mo wni ka, je ¿e li ten rol nik lub do mo wnik udo wo dni, ¿e nie za cho -
wa nie ter mi nu na st¹ pi ³o wsku tek zda rzeñ lo so wych.

Ogra ni cze nie kwo to we mak sy mal nej wy so ko œci mo¿ li we go do dat ko we go za rob ku
do kwo ty 6.000 z³ (ok. 500 z³ mie siê cz nie) spra wi, ¿e wy j¹ tek ten nie za chwie je sy s te -
mem ubez pie czeñ spo ³e cz nych rol ni ków, a je dno czeœ nie po zwo li unik n¹æ ne ga ty wnych 
skut ków pra w nych, w przy pad kach po de jmo wa nia przez rol ni ków œwiad cze nia do dat -
ko wych, dro b nych us ³ug, sk¹d in¹d ma j¹ cych du ¿e zna cze nie spo ³e cz ne (kie row cy
OSP, so³ ty si).

DY REK TOR
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
mgr Je rzy Ma ciak

Za stêp ca Dy rek to ra
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
ds. Go spo dar czych
mgr Wie s³aw Go lañ ski
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Za³¹cznik 2
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP

War sza wa, 7 sty cz nia 2010 r.

Pa ni Po se³ Kry sty na Sko wroñ ska
Prze wo dni cz¹ ca Poselskiego
Ze spo ³u Stra ¿a ków
Sejm RP

Sza no wna Pa ni Po se³,
dzia ³a j¹c w imie niu Zwi¹z ku Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol -

skiej w War sza wie po zwa la my so bie przed sta wiæ Pa ni Po se³ sta no wis ko Zwi¹z ku
w spra wie dwóch kwe stii is tot nych z pun ktu wi dze nia na le ¿y te go wy ko ny wa nia fun kcji 
przez ochot ni cze stra ¿e po ¿ar ne, gdzie wpro wa dze nie od po wie d nich zmian le gis la cyj -
nych po zwo li ³o by na po pra wie nie efek ty wno œci dzia ³al no œci je dno stek OSP.

Pier wsz¹ spra w¹ jest wiek cz³on ków OSP, któ rzy mo g¹ braæ udzia³ w dzia ³a niach
ra to wni czych.

Wie my, ¿e trwa j¹ pra ce sej mo we nad no we li za cj¹ za pi su art. 19 ust. 1b usta wy
o ochro nie prze ciw po ¿a ro wej z dnia 24 sier pnia 1991 r. (tekst je dno li ty z dnia 15 paŸ -
dzier ni ka 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380) – druk sej mo wy nr 1480.

W pro jek cie po sel skim do tych cza so wy za pis:
„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -

czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18 lat i nie prze kro czy li 60 lat, po sia da j¹ ak tu -
al ne ba da nia le kar skie do pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz
od by li szko le nie po ¿ar ni cze, o któ rym mo wa w art. 28 ust. 1”

pro po nu je siê za st¹ piæ za pi sem:
„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -

czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18 lat i nie prze kro czy li 65 lat, po sia da j¹ cy ak -
tu al ne ba da nia le kar skie do pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz
od by li szko le nie po ¿ar ni cze, o któ rym mo wa w art. 38 ust. 1”.

Uwa ¿a my, ¿e zmia na idzie w po ¿¹ da nym kie run ku, ocze ki wa nym za ró wno przez
OSP jak i w³a dze gmin ne. Szcze gól nie od czu wal ny jest brak w OSP kie row ców, któ rzy
spe³ nia li by do tych cza so we kry te ria wie ko we. Do ty czy to je dnak tak ¿e i in nych stra ¿a -
ków ochot ni ków, któ rych stan zdro wia po zwa la³ by na udzia³ w dzia ³a niach ra to wni -
czych, a je dy nym kry te rium eli mi nu j¹ cym ich jest wiek.

ZOSP RP prag nie pod daæ pod roz wa gê Po s³ów Par la men tar ne go Ze spo ³u Stra ¿a ków 
mo¿ li woœæ da lej id¹ cej, w sto sun ku do is t nie j¹ ce go pro jek tu, no we li za cji art. 19 ust. 1b 
i znie sie nie gór nej gra ni cy wie ku, któ ry up ra wnia³ by cz³on ka OSP do udzia ³u w dzia ³a -
niach ra to wni czych. Prze pis móg³ by mieæ brzmie nie jak ni ¿ej:

„1b. Bez po œre dni udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych mo g¹ braæ cz³on ko wie ochot ni -
czych stra ¿y po ¿ar nych, któ rzy ukoñ czy li 18, po sia da j¹ ak tu al ne ba da nia le kar skie do -
pu sz cza j¹ ce do udzia ³u w dzia ³a niach ra to wni czych oraz od by li szko le nie po ¿ar ni cze,
o któ rym mo wa w art. 28 ust. 1”.

Jak s¹ dzi my wpro wa dze nie gór ne go li mi tu wie ku osób mo g¹ cych braæ udzia³ w dzia ³a -
niach ra to wni czych na 65 lat na wi¹ zu je do usta wo we go wie ku eme ry tal ne go mê¿ czyzn.
W kra jach Unii Eu ro pej skiej is t nie je ten den cja, któ rej prze ja wem w Pol sce s¹ naj now sze
pro po zy cje Mi ni ster stwa Pra cy, by wiek ten pod wy¿ szaæ, a na wet nie wpro wa dzaæ kon -
kret nych li mi tów. Prze jœcie na eme ry tu rê bar dziej wi¹ za ³o by siê z wo l¹ ubez pie czo ne go
i je go sta nem zdro wia, a nie z prze kro cze niem usta wo wo okreœ lo ne go wie ku. ZOSP RP stoi 
na sta no wis ku, ¿e ogra ni cze niem dla stra ¿a ków ochot ni ków w za kre sie pra wa do udzia ³u
w dzia ³a niach ra to wni czych po wi nien byæ tyl ko i wy ³¹ cz nie ich stan zdro wia.

W dniu 30 li s to pa da 2009 r. Mi n i s ter Zdro wia wy da³ d³u go ocze ki wa ne przez stra -
¿a ków ochot ni ków roz po rz¹ dze nie w spra wie prze pro wa dza nia okre so wych bez p³at -
nych ba dañ le kar skich cz³on ka ochot ni czej stra ¿y po ¿ar nej bio r¹ ce go bez po œre dni
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udzia³ w dzia ³a niach ra to wni czych. Zo sta ³o ono opub li ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw
Nr 210, poz. 1627 z 2009 r. i obo wi¹ zu je od dnia 11 gru dnia 2009 r. Ure gu lo wa ³o ono
szcze gó ³o wo za sa dy prze pro wa dza nia ba dañ. Zwró co no szcze gól n¹ uwa gê na do k³a d-
niej sze ba da nie stra ¿a ków po 50. ro ku ¿y cia.

Roz po rz¹ dze nie w §6 wpro wa dza no woœæ w po sta ci try bu od wo ³aw cze go od de cyz ji
le ka rza prze pro wa dza j¹ ce go ba da nie stra ¿a ka ochot ni ka. W myœl te go prze pi su cz³o -
nek ochot ni czej stra ¿y po ¿ar nej lub pod miot kie ru j¹ cy na ba da nia (a wiêc wójt, bur -
mistrz, pre zy dent mia sta), któ ry nie zga dza siê z tre œci¹ wy da ne go orze cze nia,
w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia orze cze nia, mo ¿e wy st¹ piæ do wo je wó dz kie go
oœ rod ka me dy cy ny pra cy za po œre dni ctwem le ka rza, któ ry je wy da³, z wnios kiem o prze -
pro wa dze nie po no w nych ba dañ. Po no w ne ba da nia prze pro wa dza siê w wo je wó dz kim oœ -
rod ku me dy cy ny pra cy w³a œci wym ze wzglê du na sie dzi bê pod mio tu kie ru j¹ ce go na
ba da nia. Orze cze nie wy da ne w wy ni ku po no w nych ba dañ jest osta te cz ne.

Po sze rzo ny za kres ba dañ dla osób po 50. ro ku ¿y cia i tryb kon tro li ba dañ uwa ¿a my
za bar dzo do bre roz wi¹ za nia, któ re za pe wni¹ w przy pad ku znie sie nia gór ne go li mi tu
wie ko we go udzia ³u cz³on ków OSP w dzia ³a niach ra to wni czych, ¿e udzia³ w tych dzia ³a -
niach braæ bê d¹ wy ³¹ cz nie lu dzie zdro wi.

Dru g¹ spra w¹ jest za tru dnia nie rol ni ków ja ko kie row ców OSP. W wie lu gmi nach,
dla za pe wnie nia od po wie dniej go to wo œci je dno stki OSP, za tru dnia siê (g³ó wnie na pod -
sta wie umo wy zle ce nia) po je dyn cze oso by ja ko kie row ców i kon ser wa to rów sprzê tu
OSP. Z te go ty tu ³u przy s³u gu j¹ sto sun ko wo nis kie wy na gro dze nia. W przy pad ku wiej -
skich OSP gros tych osób to rol ni cy.

Zgo d nie z art. 1 usta wy z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol -
ni ków (tekst je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubez -
pie cze niu na pod sta wie usta wy pod le ga rol nik i do mo wnik rol ni ka. W od nie sie niu do
rol ni ka pod sta w¹ ob jê cia obo wi¹z kiem ubez pie cze nia jest po sia da nie go spo dar stwa
rol ne go i pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej.

Prze pi sy okreœ la j¹ ce obo wi¹ zek ubez pie cze nia wy pad ko we go, cho ro bo we go i ma -
cie rzyñ skie go i obo wi¹ zek ubez pie cze nia emerytalno-rentowego wy ³¹ cza j¹ z te go ubez -
pie cze nia rol ni ków, któ rzy pod le ga j¹ in ne mu ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu lub ma j¹
usta lo ne pra wo do eme ry tu ry lub re nty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest za tem za sa d¹,
¿e oso by ob jê te in nym ubez pie cze niem spo ³e cz nym, na przy k³ad ubez pie cze niem pra -
co wni czym, nie pod le ga j¹ ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków. Mo¿ na za tem po wie -
dzieæ, ¿e pod jê cie przez rol ni ka za trud nie nia lub in nej dzia ³al no œci pod le ga j¹ cej
obo wi¹z ko wi ubez pie cze nia wy ³¹ cza obo wi¹ zek ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków.
Dzie je siê tak na wet w przy pad ku, gdy za trud nie nie rol ni ka na pod sta wie umo wy
o pra cê jest na 1/8 eta tu b¹dŸ na pod sta wie umo wy cy wil no pra wnej (np. zle ce nia),
gdzie wy so koœæ wy na gro dze nia jest wrêcz sym bo li cz na, tak jak ma to miej sce w po ru -
sza nej przez nas sy tua cji.

Cen tra la KRUS w wie lu pub li ka to rach pod kreœ la, i¿ art. 37 wska za nej usta wy na -
k³a da na oso by pod le ga j¹ ce ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków obo wi¹ zek zg³a sza -
nia Ka sie, bez cze ka nia na wez wa nie z urzê du, w ter mi nie do 14 dni, wszel kich
oko li cz no œci ma j¹ cych wp³yw na pod le ga nie te mu ubez pie cze niu – m.in. ta k¹ oko li cz -
no œci¹ jest pod jê cie za trud nie nia, bez wzglê du na wy miar cza su pra cy, oraz ka ¿ da in na 
za wo do wa ak ty w noœæ zwi¹ za na z pod le ga niem in ne mu ni¿ rol ni cze ubez pie cze niu spo -
³e cz ne mu. Nie do pe³ nie nie te go obo wi¹z ku po wo du je sze reg nie po ¿¹ da nych skut ków,
w tym wy ³¹ cze niem z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków z okre sem wste cz nym i utra -
ta pra wa do œwiad czeñ, któ re zo sta ³y wy p³a co ne w okre sie, w któ rym usta ³y wa run ki do 
pod le ga nia te mu ubez pie cze niu.

Je dy ny wy j¹ tek od za sa dy prze wi du je art. 5a ust. 1 usta wy sta no wi¹c, ¿e rol nik lub
do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy usta wy nie -
przer wa nie przez co naj mniej 3 la ta, roz po cz nie pro wa dze nie po za rol ni czej dzia ³al no œci 
go spo dar czej lub roz po cz nie wspó³ pra cê przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, pod le ga
na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie pro wa dze nia po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar -
czej lub wspó³ pra cy przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ nie na -
stê pu j¹ ce wa run ki:
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1) z³o ¿y w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go oœ wiad cze nie o kon ty nuo --
wa niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14 dni od dnia roz po czê cia wy ko ny wa nia
po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub wspó³ pra cy przy tej dzia ³al no œci;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta le pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie jest pra co wni kiem i nie po zo sta je w sto sun ku s³u¿ bo wym;

4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ
spo ³e cz nych;

5) kwo ta na le¿ ne go po dat ku do cho do we go za po prze d ni rok po dat ko wy od przy cho --
dów z po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej nie prze kra cza kwo ty 2.835 z³ (gra --
ni ca usta lo na na rok 2009).

Trud no je dnak opi sa ny wy j¹ tek wy ko rzy staæ w przy pad ku za trud nie nia kie row cy
OSP, któ ry jest rol ni kiem.

O po wa dze pro ble mu œwiad czy tak ¿e przy k³ad so³ ty sów po bie ra j¹ cych od rol ni ków
po dat ki lo kal ne na pod sta wie umów zle ce nia za wie ra nych z gmi na mi. So³ ty sów KRUS
wy ³¹ cza z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków. Sy tua cja ta spo wo do wa ³a ko nie cz noœæ
wy st¹ pie nia przez mi ni stra rol ni ctwa Mar ka Sa wic kie go z ape lem do gmin o nie za wie -
ra nie te go ty pu umów.

Wy da je siê nam, ¿e sy tua cja ta mo ¿e byæ roz wi¹ za na wy ³¹ cz nie na dro dze usta wo -
wej. St¹d te¿ Zwi¹ zek Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, za po -
œre dni ctwem Pa ni Po se³, zwra ca siê do Par la men tar ne go Ze spo ³u Stra ¿a ków
o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wy st¹ pie nia z po sel sk¹ ini cja ty w¹ usta wo daw cz¹. Ze swej
stro ny po zwa la my so bie przed sta wiæ na sz¹ pro po zy cjê w tej spra wie.

W usta wie z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków (tekst
je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿ na by za pro po -
no waæ do da nie np. art. 5b o tre œci:

1. Rol nik lub do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy
usta wy nie przer wa nie przez co naj mniej 1 rok, uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy agen -
cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko -
dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o,
pod le ga na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie gdy uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy
agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie
z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ -
nie na stê pu j¹ ce wa run ki:

1) z³o ¿y w Ka sie oœ wiad cze nie o kon ty nuo wa niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14
dni od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub
in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je
siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta le pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie pro wa dzi po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub nie wspó³ pra cu je przy
pro wa dze niu tej dzia ³al no œci;

4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ
spo ³e cz nych;

5) kwo ta przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy
o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym stosu je siê prze pi sy
do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o nie prze kro czy ³¹ cz nie w ro ku ka len da rzo --
wym 6 000 z³.

2. Nie za cho wa nie ter mi nu z³o ¿e nia oœ wiad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1,
jest ró wno zna cz ne z usta niem ubez pie cze nia od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u
umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej
zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy
o dzie ³o.
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3. Ter min okreœ lo ny w ust. 1 pkt 1 mo ¿e zo staæ przy wró co ny na wnio sek za in te re so -
wa ne go rol ni ka lub do mo wni ka, je ¿e li ten rol nik lub do mo wnik udo wo dni, ¿e nie za cho -
wa nie ter mi nu na st¹ pi ³o wsku tek zda rzeñ lo so wych.

Ogra ni cze nie kwo to we mak sy mal nej wy so ko œci mo¿ li we go do dat ko we go za rob ku
do kwo ty 6.000 z³ (ok. 500 z³ mie siê cz nie) spra wi, ¿e wy j¹ tek ten nie za chwie je sy s te -
mem ubez pie czeñ spo ³e cz nych rol ni ków, a je dno czeœ nie po zwo li unik n¹æ ne ga ty wnych 
skut ków pra w nych, w przy pad kach po de jmo wa nia przez rol ni ków œwiad cze nia do dat -
ko wych, dro b nych us ³ug, sk¹d in¹d ma j¹ cych du ¿e zna cze nie spo ³e cz ne (kie row cy
OSP, so³ ty si).

DY REK TOR
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
mgr Je rzy Ma ciak

Za stêp ca Dy rek to ra
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
ds. Go spo dar czych
mgr Wie s³aw Go lañ ski

Za³¹cznik 3
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSPM RP

War sza wa, 31 mar ca 2011 r.

Pa ni Po se³ Kry sty na Sko wroñ ska
Prze wo dni cz¹ ca Poselskiego
Ze spo ³u Stra ¿a ków
Sejm RP

Dzia ³a j¹c w imie niu Zwi¹z ku Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w War sza wie po zwa la my so bie przed sta wiæ Pa ni Po se³ sta no wis ko Zwi¹z ku
w spra wie pro ble mu zwi¹ za ne go z za tru dnia niem rol ni ków ja ko kie row ców ochot ni -
czych stra ¿y po ¿ar nych, któ ry jest is tot ny z pun ktu wi dze nia na le ¿y te go wy ko ny wa nia
fun kcji przez ochot ni cze stra ¿e po ¿ar ne, gdzie wpro wa dze nie od po wie d nich zmian le -
gis la cyj nych po zwo li ³o by na po pra wie nie efek ty wno œci dzia ³al no œci je dno stek OSP.

W wie lu gmi nach, dla za pe wnie nia od po wie dniej go to wo œci je dno stki OSP, za tru d-
nia siê (g³ó wnie na pod sta wie umo wy zle ce nia) po je dyn cze oso by ja ko kie row ców i kon -
ser wa to rów sprzê tu OSP. Z te go ty tu ³u przy s³u gu j¹ sto sun ko wo nis kie wy na gro dze nia. 
W przy pad ku wiej skich OSP gros tych osób to rol ni cy.

Zgo d nie z art. 1 usta wy z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol -
ni ków (tekst je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubez -
pie cze niu na pod sta wie usta wy pod le ga rol nik i do mo wnik rol ni ka. W od nie sie niu do
rol ni ka pod sta w¹ ob jê cia obo wi¹z kiem ubez pie cze nia jest po sia da nie go spo dar stwa
rol ne go i pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej.

Prze pi sy okreœ la j¹ ce obo wi¹ zek ubez pie cze nia wy pad ko we go, cho ro bo we go i ma -
cie rzyñ skie go i obo wi¹ zek ubez pie cze nia emerytalno-rentowego wy ³¹ cza j¹ z te go ubez -
pie cze nia rol ni ków, któ rzy pod le ga j¹ in ne mu ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu lub ma j¹
usta lo ne pra wo do eme ry tu ry lub re nty – art. 7 ust. I i art. 16 ust. 3. Jest za tem za sa d¹, 
¿e oso by ob jê te in nym ubez pie cze niem spo ³e cz nym, na przy k³ad ubez pie cze niem pra -
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co wni czym, nie pod le ga j¹ ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków. Mo¿ na za tem po wie -
dzieæ, ¿e pod jê cie przez rol ni ka za trud nie nia lub in nej dzia ³al no œci pod le ga j¹ cej
obo wi¹z ko wi ubez pie cze nia wy ³¹ cza obo wi¹ zek ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków.
Dzie je siê tak na wet w przy pad ku, gdy za trud nie nie rol ni ka na pod sta wie umo wy
o pra cê jest na 1/8 eta tu b¹dŸ na pod sta wie umo wy cy wil no pra wnej (np. zle ce nia),
gdzie wy so koœæ wy na gro dze nia jest wrêcz sym bo li cz na, tak jak ma to miej sce w po ru -
sza nej przez nas sy tua cji.

Cen tra la KRUS w wie lu pub li ka to rach pod kreœ la, i¿ art. 37 wska za nej usta wy na -
k³a da na oso by pod le ga j¹ ce ubez pie cze niu spo ³e cz ne mu rol ni ków obo wi¹ zek zg³a sza -
nia Ka sie, bez cze ka nia na wez wa nie z urzê du, w ter mi nie do 14 dni, wszel kich
oko li cz no œci ma j¹ cych wp³yw na pod le ga nie te mu ubez pie cze niu – m.in. ta k¹ oko li cz -
no œci¹ jest pod jê cie za trud nie nia, bez wzglê du na wy miar cza su pra cy, oraz ka ¿ da in na 
za wo do wa ak ty w noœæ zwi¹ za na z pod le ga niem in ne mu ni¿ rol ni cze ubez pie cze niu spo -
³e cz ne mu. Nie do pe³ nie nie te go obo wi¹z ku po wo du je sze reg nie po ¿¹ da nych skut ków,
w tym wy ³¹ cze niem z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków z okre sem wste cz nym i utra -
ta pra wa do œwiad czeñ, któ re zo sta ³y wy p³a co ne w okre sie, w któ rym usta ³y wa run ki do 
pod le ga nia te mu ubez pie cze niu.

Je dy ny wy j¹ tek od za sa dy prze wi du je art. 5a ust. 1 usta wy sta no wi¹c, ¿e rol nik lub
do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy usta wy nie -
przer wa nie przez co naj mniej 3 la ta, roz po cz nie pro wa dze nie po za rol ni czej dzia ³al no œci 
go spo dar czej lub roz po cz nie wspó³ pra cê przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, pod le ga
na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie pro wa dze nia po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar -
czej lub wspó³ pra cy przy pro wa dze niu tej dzia ³al no œci, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ nie na -
stê pu j¹ ce wa run ki:

1) z³o ¿y w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go oœ wiad cze nie o kon ty nuo wa --
niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14 dni od dnia roz po czê cia wy ko ny wa nia po za --
rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub wspó³ pra cy przy tej dzia ³al no œci;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta le pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie jest pra co wni kiem i nie po zo sta je w sto sun ku s³u¿ bo wym;
4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ

spo ³e cz nych;
5) kwo ta na le¿ ne go po dat ku do cho do we go za po prze d ni rok po dat ko wy od przy cho --

dów z po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej nie prze kra cza kwo ty 2.863 z³ (gra --
ni ca usta lo na na rok 2010).

Trud no je dnak opi sa ny wy j¹ tek wy ko rzy staæ w przy pad ku za trud nie nia kie row cy
OSP, któ ry jest rol ni kiem.

O po wa dze pro ble mu œwiad czy tak ¿e przy k³ad so³ ty sów po bie ra j¹ cych od rol ni ków
po dat ki lo kal ne na pod sta wie umów zle ce nia za wie ra nych z gmi na mi. So³ ty sów KRUS
wy ³¹ cza z ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków. Sy tua cja ta spo wo do wa ³a ko nie cz noœæ
wy st¹ pie nia przez mi ni stra rol ni ctwa Mar ka Sa wic kie go z ape lem do gmin o nie za wie -
ra nie te go ty pu umów.

Wy da je siê nam, ¿e sy tua cja ta mo ¿e byæ roz wi¹ za na wy ³¹ cz nie na dro dze usta wo -
wej. St¹d te¿ Zwi¹ zek Ochot ni czych Stra ¿y Po ¿ar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, za po -
œre dni ctwem Pa ni Po se³, zwra ca siê do Par la men tar ne go Ze spo ³u Stra ¿a ków
o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wy st¹ pie nia z po sel sk¹ ini cja ty w¹ usta wo daw cz¹. Ze swej
stro ny po zwa la my so bie przed sta wiæ na sz¹ pro po zy cjê w tej spra wie.

W usta wie z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków (tekst
je dno li ty z dnia 10 mar ca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿ na by za pro po -
no waæ do da nie np. art. 5b o tre œci:

1. Rol nik lub do mo wnik, któ ry pod le ga j¹c ubez pie cze niu w pe³ nym za kre sie z mo cy
usta wy nie przer wa nie przez co naj mniej 1 rok, uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy agen -
cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko -
dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o,
pod le ga na dal te mu ubez pie cze niu w okre sie gdy uzy s ku je przy chód z ty tu ³u umo wy
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agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie
z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, je ¿e li spe³ nia je dno czeœ -
nie na stê pu j¹ ce wa run ki:

1) z³o ¿y w Ka sie oœ wiad cze nie o kon ty nuo wa niu te go ubez pie cze nia w ter mi nie 14
dni od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub
in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je
siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o;

2) je dno czeœ nie na dal pro wa dzi dzia ³al noœæ rol ni cz¹ lub sta ³e pra cu je w go spo dar --
stwie rol nym, obe jmu j¹ cym ob szar u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha prze li cze nio we --
go, lub w dzia le spe c jal nym;

3) nie pro wa dzi po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej lub nie wspó³ pra cu je przy
pro wa dze niu tej dzia ³al no œci;

4) nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub re nty al bo do œwiad czeñ z ubez pie czeñ
spo ³e cz nych;

5) kwo ta przy cho du z ty tu ³u umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy
o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy
do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy o dzie ³o nie prze kro czy ³¹ cz nie w ro ku ka len da rzo --
wym 6 000 z³.

2. Nie za cho wa nie ter mi nu z³o ¿e nia oœ wiad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1,
jest ró wno zna cz ne z usta niem ubez pie cze nia od dnia uzy s ka nia przy cho du z ty tu ³u
umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub in nej umo wy o œwiad cze nie us ³ug, do któ rej
zgo d nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je siê prze pi sy do ty cz¹ ce zle ce nia, al bo umo wy
o dzie ³o.

3. Ter min okreœ lo ny w ust. 1 pkt 1 mo ¿e zo staæ przy wró co ny na wnio sek za in te re so -
wa ne go rol ni ka lub do mo wni ka, je ¿e li ten rol nik lub do mo wnik udo wo dni, ¿e nie za cho -
wa nie ter mi nu na st¹ pi ³o wsku tek zda rzeñ lo so wych.

Ogra ni cze nie kwo to we mak sy mal nej wy so ko œci mo¿ li we go do dat ko we go za rob ku
do kwo ty 6.000 z³ (ok. 500 z³ mie siê cz nie) spra wi, ¿e wy j¹ tek ten nie za chwie je sy s te -
mem ubez pie czeñ spo ³e cz nych rol ni ków, a je dno czeœ nie po zwo li unik n¹æ ne ga ty wnych 
skut ków pra w nych, w przy pad kach po de jmo wa nia przez rol ni ków œwiad cze nia do dat -
ko wych, dro b nych us ³ug, sk¹d in¹d ma j¹ cych du ¿e zna cze nie spo ³e cz ne (kie row cy
OSP, so³ ty si).

Z wy ra za mi sza cun ku

DY REK TOR
Za rz¹ du Wy ko naw cze go ZOSP RP
mgr Je rzy Ma ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
oraz senatora Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do pre zy dent mia sta £o dzi Han ny Zda now skiej

Sza no wna Pa ni Pre zy dent!
Dziê ku jê za od po wiedŸ z dnia 22 lu te go bie ¿¹ ce go ro ku, znak DR-UA-

-III.670.7.2012, na oœ wiad cze nie do ty cz¹ ce wy ni ków kon tro li NIK, z³o ¿o ne na 
czwar tym po sie dze niu Se na tu w dniu 19 sty cz nia 2012 r.

Wy ni ki kon tro li NIK co do kszta³ to wa nia i pro wa dze nia po li ty ki prze -
strzen nej na te re nie mia sta £o dzi s¹ bul wer su j¹ ce. Tym bar dziej za ska ku je
nas tak da le ce nie wy star cza j¹ ca od po wiedŸ Pa ni Pre zy dent. Z prze s³a nej od -
po wie dzi wy ni ka, i¿ nie pod jê to ¿a dnych dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu na pra wie -
nie krzywd i wy ci¹ g niê cie kon sek wen cji s³u¿ bo wych wo bec osób win nych.
Bier noœæ w po sta wie Pa ni Pre zy dent po twier dza brak wpro wa dze nia ja kich -
kol wiek dzia ³añ na praw czych – ta k¹ po sta w¹ je s te œ my zdu mie ni i wiel ce za -
nie po ko je ni.

W zwi¹z ku z tym prag nie my po no w nie za py taæ: czy Pre zy dent Mia sta £o -
dzi wy ci¹ g nie kon sek wen cje s³u¿ bo we wo bec osób win nych ka ry go dnych
nie pra wid ³o wo œci stwier dzo nych przez NIK, czy za pe wni, a je œ li tak, to w ja ki 
spo sób, po pra wê fun kcjo no wa nia swo je go urzê du w za kre sie pro wa dze nia
po li ty ki prze strzen nej, a przede wszy s t kim czy usu nie b³ê dy i na pra wi
krzyw dy wy rz¹ dzo ne oso bom, wo bec któ rych po stê po wa nie pro wa dzo ne by -
³o z na ru sze niem pra wa?

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Od po wiedŸ

£ódŸ, 27 kwiet nia 2012 r.

Pa ni Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-08-319/12 prze -

ka zu j¹ ce wspól ne oœ wiad cze nie, z³o ¿o ne pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
29 mar ca 2012 r. przez Se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go i Prze mys ³a wa B³a sz -
czy ka, a zwi¹ za ne z od po wie dzi¹ Pre zy den ta Mia sta £o dzi z dnia 22 lu te go 1012 r. na
pis mo znak BPS/043-04-134/12 z³o ¿o ne przez se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie -
go i Bog da na Pê ka na 4. po sie dze niu Se na tu w dniu 19 sty cz nia 2012 r. (zwi¹ za ne
z wy ni ka mi prze pro wa dzo nej w 2011 ro ku kon tro li NIK w za kre sie kszta³ to wa nia i pro -
wa dze nia po li ty ki prze strzen nej na te re nie Mia sta £o dzi), prze ka zu jê w za ³¹ cze niu sta -
no wis ko wo bec oœ wiad cze nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

Han na Zda now ska
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Stanowisko

£ódŸ, 27 kwiet nia 2012 r.

Pan Grze gorz Woj cie chow ski
oraz
Pan Prze mys ³aw B³a sz czyk
Se na to rzy Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wni Pa no wie Se na to rzy,

w dniu 19 sty cz nia 2012 r. se na to ro wie Grze gorz Woj cie chow ski i Bog dan Pêk z³o -
¿y li, na 4. po sie dze niu Se na tu, oœ wiad cze nie zwi¹ za ne z wy ni ka mi prze pro wa dzo nej
w 2011 ro ku kon tro li NiK w za kre sie kszta³ to wa nia i pro wa dze nia po li ty ki prze strzen -
nej na te re nie Mia sta £o dzi. Od po wiedŸ Pre zy den ta Mia sta £o dzi na po wy ¿ sze oœ wiad -
cze nie, wy s³a na w dniu 22 lu te go 2012, za wie ra ³a w so bie wy jaœ nie nia do ty cz¹ ce trzech 
py tañ, za da nych w oœ wiad cze niu.

W ko lej nym oœ wiad cze niu, z³o ¿o nym pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
29 mar ca 2012 r. przez Se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go i Prze mys ³a wa B³a sz -
czy ka za da no te sa me py ta nia, uz na j¹c po prze d ni¹ od po wiedŸ za nie wy star cza j¹ c¹.

Py ta nia te do ty czy ³y kwe stii wy ci¹ g niê cia kon sek wen cji s³u¿ bo wych, usu niê cia b³ê -
dów i na pra wie nia krzywd oraz za pe wnie nia pra wid ³o we go fun kcjo no wa nia Urzê du
w za kre sie pro wa dze nia po li ty ki prze strzen nej mia sta.

Kon tro la NiK, któ rej wy ni ki zo sta ³y opub li ko wa ne w li s to pa dzie 2011 r., nie wska -
zy wa ³a ¿a dnych, wy mie nio nych z na zwis ka, osób win nych za nie dbañ. Fakt po wy ¿ szy
utrud nia wy ci¹ g niê cie kon sek wen cji wo bec kon kret nych osób. Tym nie mniej prze pro -
wa dzo ne zo sta ³y szko le nia dla pra co wni ków, bio r¹ cych udzia³ w pro ce sie usta la nia wa -
run ków za bu do wy oraz zo sta li oni zob li go wa ni do wdro ¿e nia w swo jej pra cy za le ceñ
za war tych w wy st¹ pie niu NIK, za ró wno pod k¹ tem pro ce du ral nym jak i me ry to ry cz -
nym. Po pra wio no ró w nie¿ sy s tem kon tro li we wnê trz nej.

Na pra wie nie krzywd mo ¿e na st¹ piæ wte dy, gdy zo sta n¹ one stwier dzo ne przez S¹d.
W okre sie kon tro li 2008 –2010 to czy ³o siê wy ³¹ cz nie je d no po stê po wa nie prze ciw ko
mia stu £ódŸ, któ re mog ³o by pro wa dziæ do stwier dze nia po wy ¿ sze go. W przed mio to wej
spra wie wy rok nie za pad³ do dnia dzi siej sze go.

Po pra wa fun kcjo no wa nia Urzê du Mia sta £o dzi w za kre sie pro wa dze nia po li ty ki
prze strzen nej mia sta od bywa siê na wie lu p³a sz czyz nach.

Pro wa dzo na jest re or ga ni za cja Urzê du Mia sta £o dzi, któ ra ma za za da nie uje dno li -
ciæ dzia ³a nia sa mo rz¹ du, zwi¹ za ne z pro wa dze niem po li ty ki prze strzen nej.

W dru giej po ³o wie 2011 ro ku zo sta³ za trud nio ny no wy Ar chi tekt Mia sta. Op ra co -
wu je on po li ty kê sek to ro w¹ z za kre su roz wo ju prze strzen ne go £o dzi, okreœ la j¹ c¹ mo -
del roz wo ju mia sta „do we wn¹trz”, dba j¹ cy o je go to¿ sa mo œcio we, prze strzen ne, eko no -
mi cz ne i spo ³e cz ne fun da men ty. Two rzy wy ty cz ne dla miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ re s¹ wy ko ny wa ne zgo d nie z har mo no gra mem,
przy jê tym za rz¹ dze niem Pre zy den ta Mia sta z dnia 17 li s to pa da 2011 ro ku, ak tua li zo wa-
 nym 12 kwiet nia 2012 ro ku.

Na sta no wis ko dy rek to ra Miej skiej Pra co wni Ur ba ni sty cz nej zo sta ³a przy jê ta no wa
oso ba, o do brej re pu ta cji oraz uz na niu œro do wis ka ar chi tek tów i ur ba ni stów. Pro ce do -
wa na jest ró w nie¿ re or ga ni za cja tej je dno stki bu d¿e to wej, któ rej za sa dni czym za da -
niem bê dzie re a li za cja miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Ko lej nym dzia ³a niem by ³a wy mia na sk³a du Miej skiej Ko mi sji Ur ba ni sty cz no-Ar chi -
tek to ni cz nej.

Zwiê k szo ny zo sta³ ró w nie¿ udzia³ spo ³e cz no œci ³ó dz kiej, po przez par ty cy pa cjê w for -
mie kon sul ta cji spo ³e cz nych, przy spo rz¹ dza niu pla nów ju¿ na wstêp nym eta pie ich
op ra co wy wa nia. Pier wsze kon sul ta cje prze wi dzia ne s¹ na mie si¹c maj br.

Dzia ³a nia te ma j¹ na ce lu kom plek so we roz wi¹ za nie pro ble mu ja ko œci pro wa dzo nej 
po li ty ki prze strzen nej. Pre zy dent Mia sta zre zyg no wa³ ze spek ta ku lar nych i po pu li sty cz -
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nych po su niêæ, sku pi³ siê zaœ na me ry to ry cz nej re a li za cji kon kret nych ce lów. Efek ty
ta kich dzia ³añ nie s¹ za u wa ¿al ne na tych mia sto wo, gdy¿ pro ce sy pla ni sty cz ne, zwi¹ za -
ne z za go spo da ro wa niem prze strzen nym wy ma ga j¹ cza su.

Nie ma je dnak w¹t pli wo œci co do te go, ¿e pod jê te de cyz je przy nio s¹ po zy ty wny sku -
tek, pro wa dz¹ cy do po pra wy ³a du prze strzen ne go oraz za pe wni¹ zró wno wa ¿o ny roz wój
mia sta.

Z wy ra za mi sza cun ku

PRE ZY DENT MIA STA £O DZI
Han na Zda now ska
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ali cji Za j¹c

skie ro wa ne do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej W³a dy s³a wa Kosiniaka-Kamysza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Z dniem 1 sty cz nia 2012 r. za cz¹³ obo wi¹ zy waæ w no wym brzmie niu

art. 15 usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób
nie pe³ no spra wnych, ob li gu j¹ cy oso by z nie pe³ no spra wno œci¹, po sia da j¹ ce
zna cz ny lub umiar ko wa ny sto pieñ nie pe³ no spra wno œci, do pra cy w wy mia rze
8 go dzin dzien nie. Wpraw dzie w myœl ww. prze pi su oso ba z nie pe³ no spra wno -
œci¹ mo ¿e pra co waæ w da w nym, skró co nym, sied mio go dzin nym cza sie pra cy,
ale wy ma ga to zgo dy jej pra co daw cy, któ ry za twier dza wnio sek, i le ka rza pro -
wa dz¹ ce go, któ ry stwier dza za sa dnoœæ skró co nej nor my pra cy. Przy czym nie
okreœ lo no tu ¿a dnych za sad co do przy jmo wa nia i roz pa try wa nia ww. wnios -
ku. Nie okreœ lo no te¿ norm, któ ry mi ma kie ro waæ siê le karz.

Œro do wis ko osób z nie pe³ no spra wno œci¹, któ re go do ty czy ten prze pis, je -
sz cze przed je go we jœciem w ¿y cie wy ra ¿a ³o oba wy, ¿e uza le¿ nie nie skró co -
nej pra cy od uz na nia pra co daw cy i le ka rza, pra cu j¹ ce go dla ZPChr
i bê d¹ ce go naj czê œciej pod w³a dnym pra co daw cy, spo wo du je nad u ¿y cia
skut ku j¹ ce wy mu sza niem na pra co wni kach d³u¿ szej, oœ mio go dzin nej pra cy
bez do dat ko we go wy na gro dze nia.

Po prze d ni, obo wi¹ zu j¹ cy do 31 gru dnia 2011 r. prze pis trak to wa³ o ob li -
ga to ryj no œci skró co ne go cza su pra cy ta kich osób – sto so wa nie oœ mio go dzin -
nej nor my by ³o mo¿ li we tyl ko za zgo d¹ pra co wni ka i naj czê œciej do dat ko wym 
wy na gro dze niem. Obe c nie ós ma go dzi na pra cy jest za dar mo.

Nie ste ty rz¹d po zo sta wa³ g³u chy na ta kie oba wy, twier dz¹c, ¿e wdra ¿a -
nie i re a li za cja ww. art. 15 bê d¹ uwa¿ nie mo ni to ro wa ne, a wszel kie pa to lo gie 
wy chwy ty wa ne i su ro wo ka ra ne.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, po trzech mie si¹ cach obo wi¹ zy wa nia te go¿
prze pi su, chcê uzy s kaæ in for ma cje od Pa na Mi ni stra na te mat ak tu al nych wy -
ni ków te go¿ mo ni to ro wa nia w okre sie: 31 gru dnia 2011 – 31 mar ca 2012.

I tak:
1. Ilu osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem zna cz nym do ty czy art. 15?
2. Ilu osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem umiar ko wa nym do ty czy

art. 15?
3. Ile osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem zna cz nym prze sz³o na oœ -

mio go dzin ny czas pra cy?
4. Ile osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem umiar ko wa nym prze sz³o

na oœ mio go dzin ny czas pra cy?
5. Ile osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem zna cz nym zy s ka ³o, a ile

stra ci ³o pra cê?
6. Ile osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem umiar ko wa nym zy s ka ³o,

a ile stra ci ³o pra cê?
7. Ja kie by ³y wskaŸ ni ki wy pad ko wo œci i za cho ro wal no œci ta kich osób

przed we jœciem w ¿y cie no we go brzmie nia art. 15, a ja kie s¹ te raz?
Po nad to chcia ³a bym wie dzieæ, czy do rz¹ du do tar ³y syg na ³y, skar gi na

pa to lo gie, a je œ li tak, to ile ich by ³o, cze go do ty czy ³y i ja ka by ³a re ak cja rz¹ du.

Py tam o po wy ¿ sze, bo do mo je go biu ra na p³y wa j¹ syg na ³y o swoi stym
mob bin gu wo bec pra cu j¹ cych osób z nie pe³ no spra wno œci¹, któ ry po wo du je,
¿e oso by te z oba wy przed utra t¹ pra cy nie tyl ko re zyg nu j¹ z wnios ko wa nia
o skró co ny czas pra cy, lecz ró w nie¿ wnios ku j¹ o oœ mio go dzin ny czas pra cy.
Po twier dza j¹ to te¿ fo ra in ter ne to we.

Chcia ³a bym te¿ wie dzieæ, czy rz¹d ana li zu je in ter ne to we wy po wie dzi
osób z nie pe³ no spra wno œci¹ na ten te mat, czy ro bio no ano ni mo we, an kie to we 
ba da nia za do wo le nia osób, któ rych do ty czy oma wia ny prze pis, i ja kie s¹ wy -
ni ki tych ba dañ.

Czy w przy pad ku, gdy oka ¿e siê, ¿e pa to lo gie zwi¹ za ne z wy mu sza niem
d³u¿ sze go cza su pra cy po przez mob bing czy zwal nia nie z pra cy osób po sia -
da j¹ cych za œwiad cze nia o wska za niu do skró co ne go cza su pra cy s¹ sto so -
wa ne na ska lê ma so w¹, rz¹d roz wa ¿y no we lê art. 15 i po wrót do je go
da w ne go brzmie nia?
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Po nad to chcê uzy s kaæ od Pa na Mi ni stra wy jaœ nie nie, dla cze go rz¹d a¿
w tak wiel kim stop niu bro ni in te re sów pra co daw ców osób z nie pe³ no spra w-
no œci¹, ko sz tem tych osób.

Oto przy k³a dy:
1. Ob li ga to ryj ne pod wy¿ sze nie cza su pra cy z 7 do 8 go dzin na do bê

w ska li ro ku da je 32 ro bo czo dniów ki (nie zap ³a co ne!), co, mo¿ na przy pu sz -
czaæ, zna cz nie po gor szy sy tua cjê zdro wot n¹ i ma te rial n¹ ta kie go pra co wni -
ka, a przy czy ni siê je dy nie do do dat ko we go, ni czym nie u za sa dnio ne go,
zy s ku pra co daw cy.

2. Pod wy¿ sze nie o 20% do fi nan so wa nia do wy na gro dzeñ osób z nie -
pe³ no spra wno œci¹ ze stop niem zna cz nym przy ró wno czes nym pod wy¿ sze niu 
ich cza su pra cy o je d n¹ nie zap ³a co n¹ go dzi nê to ko lej ny „czy sty” zysk pra co -
daw cy.

3. Ta kie ob li ga to ryj ne wy d³u ¿e nie dniów ki ro bo czej do 8 go dzin da je pra -
co daw cy bez ko szto wy, trzy na sto pro cen to wy uzysk cza su pra cy, a to po wo -
du je, ¿e 13% ta kich pra co wni ków jest lub bê dzie mu zbê d ne!!!

4. Za ³o ¿o na w stra te gii Pol ska 2030 lik wi da cja do dat ko wych, dzie siê cio -
dnio wych ur lo pów osób z nie pe³ no spra wno œci¹ tyl ko po g³ê bi ten pro ces i bê -
dzie ko lej nym „czy stym” zy s kiem pra co daw cy.

5. Tak bar dzo wy d³u ¿o na pra ca mo ¿e po wo do waæ zwiê k sze nie wy pad -
ko wo œci i za cho ro wal no œci ta kich osób i ry zy ko zwol nieñ z pra cy naj s³ab -
szych ze s³a bych.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym bar dzo pro szê Pa na Mi ni stra o spre cy zo wa nie
d³u go ter mi no wej stra te gii rz¹ du wo bec osób z nie pe³ no spra wno œci¹ ze stop -
niem zna cz nym i umiar ko wa nym i wziê cie pod uwa gê te go, ¿e s¹ to oso by
ca³ ko wi cie nie zdol ne do sa mo dziel ne go ¿y cia i ca³ ko wi cie nie zdol ne do pra cy
po za sy s te mem pra cy w wa run kach chro nio nych, a pre fe ren cje do ty cz¹ ce
cza su pra cy s¹ ich zdo by cz¹ cywilizacyjno-kulturow¹, gwa ran to wa n¹ przez
na sz¹ kon sty tu cjê, oraz na by ty mi pra wa mi pra co wni czy mi, dziê ki któ rym
mo g¹ wiê cej cza su prze zna czyæ na uspra wnia nie, le cze nie i in ne czyn no œci
dnia co dzien ne go.

Ali cja Za j¹c

Od po wiedŸ

War sza wa, 2.03.2012 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne przy piœ mie z dnia 4 kwiet nia 2012 r (znak: BPS/043-

-08-320/12) oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se n a tor Ali cjê Za j¹c pod czas 8. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r. w spra wie prze pi sów do ty cz¹ cych cza su
pra cy pra co wni ków nie pe³ no spra wnych up rzej mie wy jaœ niam, ¿e:

Brak dro gi od wo ³aw czej w spra wach ob jê tych prze pi sa mi art. 15 ust. 2 usta wy
z dnia 27 sier pnia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób
nie pe³ no spra wnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.) nie wy ³¹ cza mo¿ li -
wo œci uzy s ka nia przez oso bê nie pe³ no spra wn¹ za œwiad cze nia, o któ rym mo wa w tym
prze pi sie.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wska za na po wy ¿ ej usta wa nie ogra ni cza pra co wni ka nie -
pe³ no spra wne go, w ten spo sób, ¿e w ce lu uzy s ka nia za œwiad cze nia o ce lo wo œci sto so -
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wa nia skró co nej nor my cza su pra cy, mo ¿e on prze ba daæ siê tyl ko raz. Pra co wnik
o ta kie za œwiad cze nie, a tym sa mym prze ba da nie na je go po trze by, mo ¿e do pra co daw -
cy wy stê po waæ na wet kil ku kro t nie.

Prag nê po nad to pod kreœ liæ, ¿e osta t nio do ko na ne zmia ny w za kre sie cza su pra cy
pra co wni ków nie pe³ no spra wnych za li czo nych do zna cz ne go i umiar ko wa ne go stop nia
nie pe³ no spra wno œci, by ³y wy ni kiem prac par la men tar nych nad po sel skim pro jek tem
zmia ny usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no -
spra wnych, któ ry zo sta³ uchwa lo ny ja ko usta wa z dnia 29 paŸ dzier ni ka 2010 r. o zmia -
nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no -
spra wnych oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475). Oma wia -
ne zmia ny we sz³y w ¿y cie z dniem 1 sty cz nia 2012 r. a za tem oce na ich wp³y wu na sy -
tua cjê osób nie pe³ no spra wnych wy da je siê na obe c nym eta pie przed wczes na.

In for mu jê tak ¿e, ¿e do Biu ra Pe³ no moc ni ka Rz¹ du do Spraw Osób Nie pe³ no spra w-
nych w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej do chwi li obe c nej wp³y nê ³o ok. 50
wy st¹ pieñ in dy wi dual nych osób nie pe³ no spra wnych do ty cz¹ cych oma wia ne go roz -
wi¹ za nia. We wszy s t kich tych przy pad kach, Biu ro przed sta wi ³o sto so wne wy jaœ nie nia, 
w tym do ty cz¹ ce spo so bu po stê po wa nia w kwe stiach uzy s ka nia za œwiad cze nia, o któ -
rym mo wa po wy ¿ ej. Zwa ¿yw szy na to, ¿e zno we li zo wa ny art. 15 ust. 2 usta wy o re ha bi -
li ta cji (…) sta no wi zu pe³ nie no w¹ re gu la cjê, ska la wy st¹ pieñ osób nie pe³ no spra wnych
jest zni ko ma, bio r¹c pod uwa gê fakt, ¿e zgo d nie z da ny mi z Ba da nia Ak ty w no œci Eko -
no mi cz nej Lu dno œci (BAEL) li cz ba nie pe³ no spra wnych pra co wni ków na jem nych w Pol -
sce w 2010 r. wy no si ³a 346 tys., w tym 168 tys. ze zna cz nym i umiar ko wa nym
stop niem nie pe³ no spra wno œci.

Nie ste ty Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie dys po nu je da ny mi, o któ rych
przed sta wie nie wy st¹ pi ³a Pa ni Se n a tor al bo wiem in for ma cje o sy tua cji osób nie pe³ no -
spra wnych na ryn ku pra cy po cho dz¹ przede wszy s t kim z kwar tal ne go Ba da nia Ak ty w -
no œci Eko no mi cz nej Lu dno œci, któ re go wy ni ki za I kwar ta³ bie ¿¹ ce go ro ku nie s¹
je sz cze do stêp ne.

Nie za le¿ nie od te go, na le ¿y wska zaæ, ¿e ak ty w noœæ eko no mi cz na lu dno œci, w tym
osób nie pe³ no spra wnych, pod le ga wa ha niom se zo no wym a wie lo let nie ob ser wa cje sta -
ty sty cz ne po zwa la j¹ stwier dziæ, ¿e naj ni¿ sze wskaŸ ni ki za trud nie nia lu dno œci ogó ³em
jak i osób nie pe³ no spra wnych, od no to wy wa ne s¹ w pier wszych kwar ta ³ach ka ¿ de go ro -
ku. Za tem wnios ki do ty cz¹ ce sy tua cji osób nie pe³ no spra wnych na ryn ku pra cy, mo¿ na 
for mu ³o waæ co do za sa dy na pod sta wie da nych œre dnio ro cz nych. Na to miast, na wet
gdy by oka za ³o siê, ¿e œre dnio ro cz ny wskaŸ nik za trud nie nia osób nie pe³ no spra wnych
ze zna cz nym lub umiar ko wa nym stop niem nie pe³ no spra wno œci w ro ku 2012 jest ni¿ -
szy ni¿ w ro ku po prze d nim, to usta le nie przy czyn te go zja wis ka wy ma ga ³o by prze pro -
wa dze nia po g³ê bio nych ba dañ i szcze gó ³o wej ana li zy, bez któ rej for mu ³o wa nie
wnios ków wska zu j¹ cych na kon kret n¹ przy czy nê ta kie go sta nu rze czy tzn. np. wy d³u -
¿e nie cza su pra cy osób nie pe³ no spra wnych ze zna cz nym i umiar ko wa nym stop niem
nie pe³ no spra wno œci, by ³o by ca³ ko wi cie nie u za sa dnio ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

skie ro wa ne do se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi Ka zi mie rza Ploc ke go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wy stê pu j¹c w imie niu Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Part-

ner stwo Dra wy” w Szcze cin ku, sk³a dam od wo ³a nie od de cyz ji za war tej
w piœ mie o syg na tu rze RYBoz-KS-077-53/12/(1939) z dnia 15 mar ca
2012 r. i pro szê o po no w n¹ ana li zê i we ry fi ka cjê pro po no wa nych zmian do -
ty cz¹ cych bu d¿e tu lo kal nej stra te gii roz wo ju ob sza rów ry bac kich (LSROR),
wno sz¹c o ich ak cep ta cjê.

Pro po no wa ne do ak cep ta cji przez MRiRW zmia ny sta no wi¹ oko li cz no œci,
o któ rych mo wa w §5 pkt 16 umo wy o wa run kach i spo so bie re a li za cji lo kal -
nej stra te gii roz wo ju ob sza rów ry bac kich nr 9/1/MRiRW-LGR/2010 z dnia
9 li s to pa da 2010 r., z któ re go tre œci wy ni ka, i¿ LGR jest zo bo wi¹ za na do nie -
zw³o cz ne go in for mo wa nia mi ni stra o oko li cz no œciach mo g¹ cych mieæ wp³yw
na wy ko na nie umo wy. Prze su niê cia w bu d¿e cie LSROR s¹ ko nie cz ne do
utrzy ma nia ra cjo nal ne go efek tu go spo da ro wa nia œrod ka mi fi nan so wy mi po -
cho dz¹ cy mi z czwar tej osi prio ry te to wej Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Ry by
2007 –2013” i od no sz¹ siê tyl ko do œrod ka 4.1.

Pro po zy cja zmian wy ni ka ze zgo d ne go i wspól ne go sta no wis ka wszy s t -
kich dzie wiê ciu gmin cz³on kow skich po ³o ¿o nych na ob sza rze Lo kal nej Gru py
Ry bac kiej „Par tner stwo Dra wy” w Szcze cin ku. Nie mo g¹ one sk³a daæ wnios -
ków z „za kre su re struk tu ry za cji lub re o rien ta cji dzia ³al no œci go spo dar czej lub 
dy wer sy fi ka cji za trud nie nia osób ma j¹ cych pra cê zwi¹ za n¹ z sek to rem ry ba c- 
twa w dro dze two rze nia do dat ko wych miejsc pra cy” oraz z za kre su „pod no -
sze nia war to œci pro du k tów ry ba ctwa, roz wój us ³ug na rzecz spo ³e cz no œci za -
mie sz ku j¹ cej ob sza ry za le¿ ne od ry ba ctwa”. Pro po no wa ne przez
wnios ko daw ców zmia ny stwo rz¹ mo¿ li woœæ ra cjo nal ne go i efek ty wne go go -
spo da ro wa nia œrod ka mi z Eu ro pej skie go Fun du szu Ry bac kie go.

Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Par tner stwo Dra wy” w Szcze -
cin ku dzia ³a na rzecz gmin i osób ma j¹ cych pra cê zwi¹ za n¹ z sek to rem ry ba c- 
twa oraz na rzecz roz wo ju us ³ug dla spo ³e cz no œci za mie sz ku j¹ cej ob sza ry
za le¿ ne od ry ba ctwa, a wiêc ogrom nej rze szy lu dzi, któ rych byt za le ¿y od do -
brej po li ty ki fi nan so wej w tym sek to rze go spo dar ki. Dla te go je sz cze raz pro -
szê Pa na Mi ni stra o wnik li we roz pa trze nie wnios ku i ak cep ta cjê
pro po no wa nych przez wnios ko daw ców zmian.

Piotr Zien tar ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 19.04.2012 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na pis mo z dnia 4 kwiet nia 2012 r., do ty cz¹ ce za jê cia sta no wis ka

w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Pio tra Zien tar skie go pod czas 8. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 29 mar ca 2012 r., up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

Brak zgo dy na prze su niê cie œrod ków, któ re nie zo sta ³y wy ko rzy sta ne przez
sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Par tner stwo Dra wy” z lat 2010 –2011 na 
la ta 2012–2013, wy ni ka z te go, i¿ œrod ki te po win ny byæ wy ko rzy sta ne zgo d nie
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z po sta no wie niem umo wy o wa run kach i spo so bie re a li za cji lo kal nej stra te gii
roz wo ju ob sza rów ry bac kich nr 9/l/MRiRW-LGR/2010 z dnia 9 li s to pa da 2010 r.

Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Par tner stwo Dra wy” zo sta ³a wy bra na w pier wszym na bo -
rze wnios ków o wy bór lo kal nych grup ry bac kich (LGR) do re a li za cji lo kal nych stra te gii
roz wo ju ob sza rów ry bac kich (LSROR), któ ry od by³ siê na za sa dach kon kur su. Sto wa -
rzy sze nie spe³ ni ³o wy mo gi oce ny for mal nej i me ry to ry cz nej wnios ku, pod czas któ rej
uzy s ka ³o ³¹ cz nie 96 pun któw, z cze go w ra mach oce ny LGR przy zna no 71 pun któw,
a w ra mach oce ny LSROR 25 pun któw. Po zwo li ³o to za j¹æ sto wa rzy sze niu 9 miej sce na
li œcie 26 wy bra nych przez Mi ni stra do re a li za cji LSROR sto wa rzy szeñ. W dniu 9 li s to -
pa da 2010 r. w Szcze ci nie zo sta ³a za war ta po miê dzy Mi ni strem Rol ni ctwa i Roz wo ju
Wsi a Lo kal n¹ Gru p¹ Ry bac k¹ umo wa o wa run kach i spo so bie re a li za cji lo kal nej stra -
te gii roz wo ju ob sza rów ry bac kich nr 9/l/MRiRW-LGR/20101, we d³ug któ rej œrod ki na
re a li za cjê LSROR wy no sz¹ nie wiê cej ni¿ 18 287 627,59 z³.

Aby zro zu mieæ sta no wis ko In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej, do ty cz¹ ce bra ku zgo dy na
prze su niê cie œrod ków fi nan so wych, na le ¿y wy jaœ niæ, ¿e pod pi sa na przez LGR umo wa
ra mo wa nie jest ty po w¹ umo w¹ o do fi nan so wa nie i nie mo ¿e byæ trak to wa na je dno zna cz -
nie z otrzy ma niem po mo cy fi nan so wej. Umo wa ta jest ra czej da le ko id¹ c¹ ana lo gi¹ do
umo wy przy rze czo nej, z za pi sów któ rej ja s no wy ni ka j¹ pra wa, obo wi¹z ki i od po wie -
dzial noœæ LGR w sto sun ku do wy dat ko wa nia pub li cz nych pie niê dzy oraz za da nia In -
sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej do ty cz¹ ce prze pro wa dza nia kon tro li, mo ni to rin gu i ewa lua cji
LSROR zgo d nie z §5 pkt 8 oraz §6 umo wy ra mo wej.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e zgo d nie z za pi sem §6 ust. 1 umo wy ra mo wej
„LGR zo bo wi¹ zu je siê do pod da nia siê ewa lua cji w ter mi nie wy zna czo nym przez Mi ni -
stra”. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w 2012 ro ku, zo sta nie prze pro wa dzo ne ba da nie ewa lua -
cyj ne, któ re go ce lem jest okreœ le nie wy ko na nia przez Lo kal ne Gru py Ry bac kie
zo bo wi¹ zañ za war tych w umo wach o wa run kach i spo so bie re a li za cji lo kal nej stra te gii
roz wo ju ob sza rów ry bac kich. G³ó wnym ce lem ewa lua cji jest okreœ le nie re a li za cji zo bo -
wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z §3 i 5 oraz za ³¹ cz ni ka nr 2 i 3 do ww. umo wy. Ewa lua cja ta bê -
dzie za koñ czo na wnios ka mi do ty cz¹ cy mi po stê po wa nia z kwo ta mi nie wy ko rzy sta ny mi
przez LGR. Po nad to prze su wa nie przez LGR nie wy ko rzy sta nych œrod ków z lat po prze d -
nich na la ta na stê p ne na ra ¿a Pol skê na nie do trzy ma nie za sa dy n+2, któ ra z ko lei prze -
³o ¿y siê na au to ma ty cz ne anu lo wa nie œrod ków fi nan so wych przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹.

Po nad to, od no sz¹c siê do za war te go w oœ wiad cze niu sta no wis ka wszy s t kich dzie wiê -
ciu gmin cz³on kow skich po ³o ¿o nych na ob sza rze LGR „Par tner stwo Dra wy”, któ re nie
mo g¹ sk³a daæ wnios ków na ope ra cje po le ga j¹ ce na „re struk tu ry za cji lub re o rien ta cji dzia -
³al no œci go spo dar czej, lub dy wer sy fi ka cji za trud nie nia osób ma j¹ cych pra cê zwi¹ za n¹
z sek to rem ry ba ctwa, w dro dze two rze nia do dat ko wych miejsc pra cy po za tym sek to rem” 
oraz na „pod no sze niu war to œci pro du k tów ry ba ctwa, roz wo ju us ³ug na rzecz spo ³e cz no œci 
za mie sz ku j¹ cej ob sza ry za le¿ ne od ry ba ctwa”, up rzej mie in for mu jê, ¿e LGR w paŸ dzier -
ni ku ubieg ³e go ro ku z³o ¿y ³a do Mi ni stra RiRW wnio sek za wie ra j¹ cy m.in. pro œbê o prze -
su niê cie wszy s t kich do stêp nych œrodków finansowych z sek to ra pub li cz ne go z po wy ¿-
szych ope ra cji z lat 2012 –2013 oraz 2014 –2015, w ³¹ cz nej kwo cie 2 208 208,00 z³, na te
sa me la ta i sek tor pub li cz ny na po zo sta ³e ope ra cje po le ga j¹ ce na „wzmoc nie niu kon ku -
ren cyj no œci i utrzy ma niu atrak cyj no œci ob sza rów za le¿ nych od ry ba ctwa” oraz na „ochro -
nie œro do wis ka lub dzie dzi ctwa przy ro dni cze go na ob sza rach za le¿ nych od ry ba ctwa
w ce lu utrzy ma nia je go atrak cyj no œci lub przy wró ce nia po ten cja ³u pro duk cyj ne go sek to ra 
ry ba ctwa, w przy pad ku je go zni sz cze nia w wy ni ku klês ki ¿y wio ³o wej”. Po wy ¿ sze zmia ny
zo sta ³y za ak cep to wa ne w piœ mie z dnia 25 paŸ dzier ni ka 2011 r., znak RYBoz-KS-
-077-270/11 stwa rza j¹c pod mio tom z sek to ra pub li cz ne go mo¿ li woœæ wy ko rzy sta -
nia tych œrod ków, tym sa mym przy czy nia j¹c siê do ra cjo nal ne go i efek ty wne go go -
spo da ro wa nia œrod ka mi z Eu ro pej skie go Fun du szu Ry bac kie go.

Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

skie ro wa ne do pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Fi nan sów Jac ka Ka pi cy

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Ni niej szym oœ wiad cze niem prag nê zwró ciæ Pañ sk¹ uwa gê na pro b lem

sa mo rz¹ dów mia sta Szcze cin ka i po wia tu szcze ci nec kie go oraz du ¿ej gru py
przed siê bior ców z te re nu sied miu po wia tów ob s³u gi wa nych przez Od dzia³
Cel ny w Szcze cin ku.

Wszy s t kie wy mie nio ne pod mio ty wy ra ¿a j¹ za nie po ko je nie pla na mi Iz by Cel -
nej w Szcze ci nie po le ga j¹ cy mi na prze kszta³ ce niu Od dzia ³u Cel ne go w Szcze cin ku 
w tak zwa ne miej sce wy zna czo ne. W³a dze mia sta i po wia tu wraz ze stra te gi cz ny -
mi pod mio ta mi go spo dar czy mi pod jê ³y pró bê ne go cja cji z Iz b¹ Cel n¹ w Szcze ci nie, 
ale nie przy nios ³a ona ko rzy stnych dla za in te re so wa nych wy ni ków. Ar gu men ty
przed sta wi cie la Iz by Cel nej w Szcze ci nie nie prze ko nu j¹ w³adz Szcze cin ka i mnie.
Je œ li z do ko na nej ana li zy wy ni ka ko nie cz noœæ re duk cji eta tów, to nie mu si siê to
wi¹ zaæ ze zmia na mi sta tu su Od dzia ³u Cel ne go w Szcze cin ku.

W imie niu za in te re so wa nych za da jê py ta nie: po co re or ga ni za cja, sko ro
wy zna czo ne ce le mo¿ na osi¹g n¹æ bez ko nie cz no œci jej prze pro wa dze nia? Od -
st¹ pie nie od re or ga ni za cji za po bieg nie nie po ko jo wi sa mo rz¹ dów i pod mio tów 
go spo dar czych zwi¹ za ne mu z tym, i¿ zmia na sta tu su od dzia ³u przy nie sie,
jak to mia ³o miej sce w Py rzy cach czy Dar ³o wie, ca³ ko wi t¹ lik wi da cjê s³u¿ by
cel nej w Szcze cin ku.

Szcze ci nek jest wa¿ nym oœ rod kiem prze mys ³o wym w po³udniowo-
-wschodniej czê œci wo je wó dz twa za cho dnio po mor skie go, wiê k szym ni¿ Ko -
sza lin i Ko ³o brzeg. Obe c nie trwa j¹ in ten sy wne sta ra nia o œci¹g niê cie ko lej -
nych in we sto rów na te ren S³up skiej Spe c jal nej Stre fy Eko no mi cz nej, na
któ rym mia sto koñ czy uz bro je nie grun tów o po wie rzchni 50 ha. Trwa j¹ w tej
spra wie roz mo wy miê dzy in ny mi z w³a dza mi chiñ skie go mia sta Fos han.
W trak cie pre zen ta cji w Chi nach po ten cja ³u ob sza ru Szcze cin ka w ra mach
S³up skiej Spe c jal nej Stre fy Eko no mi cz nej py ta no o do stêp noœæ do s³u¿ by cel -
nej na te re nie Szcze cin ka. Fir ma Kro no span zin ten sy fi ko wa ³a po szu ki wa nia
in we sto ra z bran ¿y meb lar skiej.

Je s tem prze ko na ny, ¿e mi mo is t nie j¹ ce go kry zy su w ci¹ gu naj bli¿ szych
dwóch lat Szcze ci nek wzmoc ni swój po ten cja³ go spo dar czy. W tej sy tua cji re -
or ga ni za cja od dzia ³u cel ne go i je go prze kszta³ ce nie w miej sce wy zna czo ne
wy da je siê de cyz j¹ nie zro zu mia ³¹.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Mi ni stra
o wstrzy ma nie na okres trzech lat wy da nia roz po rz¹ dze nia lik wi du j¹ ce go
Od dzia³ Cel ny w Szcze cin ku, tak by daæ czas, w któ rym w na szym re gio nie
mo ¿e po ja wiæ siê wie le no wych pod mio tów go spo dar czych, któ re bê d¹ za in te -
re so wa ne kom plek so w¹ ob s³u g¹ cel n¹.

Piotr Zien tar ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 kwiet nia 2012 r.

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie z dnia 4 kwiet nia 2012 r. do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o -

¿o ne go przez se na to ra Pio tra Zien tar skie go pod czas 8. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
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29 mar ca 2012 r. w spra wie pla nu lik wi da cji Od dzia ³u Cel ne go w Szcze cin ku, up rzej -
mie in for mu jê, ¿e ak tu al nie nie pro wa dzi my na po zio mie Mi ni ster stwa Fi nan sów prac
ma j¹ cych na ce lu lik wi da cjê te go od dzia ³u. Nie mniej ana li zu je my w try bie ci¹g ³ym ob -
ci¹ ¿e nie pra c¹ po szcze gól nych od dzia ³ów cel nych, w tym Od dzia ³u Cel ne go w Szcze cin -
ku; po wy ¿ sze od by wa siê na po zio mie Mi ni ster stwa Fi nan sów i izb cel nych.

Z ana li zy da nych ob ra zu j¹ cych fun kcjo no wa nie Od dzia ³u Cel ne go w Szcze cin ku
w 2011 r. wy ni ka, ¿e w od dzia le tym z³o ¿o no 6776 zg³o szeñ cel nych, z cze go 283 w im -
por cie, co sta no wi 4,18% wszy s t kich zg³o szeñ i 6493 w eks por cie, co sta no wi 95,82%
wszy s t kich zg³o szeñ; w ra mach 6776 zg³o szeñ, 6316 zg³o szeñ to zg³o sze nia w pro ce du -
rze up ro sz czo nej, co sta no wi ³o 93,21% wszy s t kich zg³o szeñ cel nych.

Ana li za struk tu ry zg³o szeñ we d³ug pod mio tów w tym okre sie wska zu je, ¿e 83,81% 
wszy s t kich zg³o szeñ cel nych sta no wi¹ zg³o sze nia je d nej fir my – KRO NO SPAN Szcze -
ci nek Sp. z o.o. W dal szej ko lej no œci pod wzglê dem ilo œci zg³o szeñ pla su j¹ siê fir my:
GMM POL SKA Sp. z o.o. – 2,80% wszy s t kich zg³o szeñ oraz ELDA-ELTRA ELEK TRO -
TE CHNI KA SA – 1,28%. Zg³o sze nia po zo sta ³ych firm nie sta no wi¹ na wet 1% wszy s t -
kich zg³o szeñ. Na uwa gê za s³u gu je fakt, ¿e zg³o sze nia cel ne fir my KRO NO SPAN
Szcze ci nek Sp. z o.o. do ko ny wa ne s¹ w pro ce du rze up ro sz czo nej i sta no wi¹ je dno czeœ -
nie 99,84% up ro sz czeñ w od nie sie niu do ogó ³u zg³o szeñ te go pod mio tu.

Ana li za po wy ¿ szych da nych wska zu je, ¿e zna cz na czêœæ przed siê bior ców oraz ich
pra w nych przed sta wi cie li kon cen tru je swo j¹ uwa gê na we jœciu w try by up ro sz czeñ cel -
nych z uw zglê dnie niem re a li za cji zg³o szeñ cel nych w for mie elek tro ni cz nej i bez ko nie cz -
no œci ka¿ do ra zo we go do star cza nia to wa ru do miej sca od pra wy cel nej. Jest to zgo d ne
z roz wi¹ za nia mi Zin te gro wa ne go Wspól no to we go Ko dek su Cel ne go, któ ry za k³a da
wdro ¿e nie in stru men tów pra w nych i te chni cz nych po zwa la j¹ cych na bez do ku men to -
w¹ ob s³u gê zg³o sze nia cel ne go. Kie ru nek wy ko rzy sty wa nia pro ce dur up ro sz czo nych –
od pra wy bez udzia ³u fun kcjo na riu sza – to roz wi¹ za nie, któ re jest sze ro ko wy ko rzy sty -
wa ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej, co po wo du je, ¿e np. w Niem czech od dzia ³y cel ne s¹
œre dnio od da lo ne od sie bie o 100 –150 km.

W kon tek œ cie po wy ¿ sze go, po wsze chny do stêp do ob s³u gi cel nej nie oz na cza du ¿ej
ilo œci pla có wek cel nych po ³o ¿o nych w bez po œre dniej blis ko œci ob s³u gi wa nych pod mio -
tów go spo dar czych, ale do stêp do ob s³u gi cel nej g³ó wnie w for mie elek tro ni cz nej. Nie
bez zna cze nia jest ró w nie¿ fakt, ¿e up ro sz czo ny sy s tem obe jmo wa nia to wa rów pro ce -
du ra mi cel ny mi jest wio d¹ cym sy s te mem w kra jach Unii Eu ro pej skiej, co po wo du je, ¿e 
fir my po sia da j¹ ce sta tus za u fa ne go im por te ra/eks por te ra sta j¹ siê kon ku ren cyj ne
w miê dzy na ro do wej wy mia nie to wa ro wej.

Prze jœcie do no wych roz wi¹ zañ jest nie tyl ko wy mo giem cza su. Wy ni ka ono ró w nie¿
ocze ki wañ ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia za so ba mi (m.in. kad ro wy mi, fi nan so wy mi).

Prze ka zu j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia za pe wniam, ¿e po de jmo wa ne dzia ³a nia nie
zmie rza j¹ w kie run ku spo wo do wa nia utrud nieñ w do ko ny wa niu zg³o szeñ cel nych
przez przed siê bior ców, lecz wy ni ka j¹ z ana liz w kon tek œ cie mo¿ li wych u³at wieñ i up ro -
sz czeñ jak ró w nie¿ z d¹ ¿e nia do ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia si³ i œrod ków ja ki mi dys -
po nu je Iz ba Cel na w Szcze ci nie w kon tek œ cie efek ty wno œci re a li zo wa nych przez ni¹
za dañ.

Z po wa ¿a niem

Ja cek Ka pi ca
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