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9. POSIEDZENIE SENATU
(12 kwietnia 2012 r.)





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!
Naj wy ¿ sza Iz ba Kon tro li w ra por cie do ty cz¹ cym dzia ³al no œci In spek cji

Trans por tu Dro go we go wska za ³a wie le is tot nych pro ble mów, z któ ry mi bo ry -
ka siê ta s³u¿ ba. Je d nym z naj wa¿ niej szych i wp³y wa j¹ cych zna cz¹ co na po -
ziom bez pie czeñ stwa na pol skich dro gach jest ogra ni cze nie cza su pra cy ITD
wy ni ka j¹ ce z za kwa li fi ko wa nia jej ja ko s³u¿ by cy wil nej.

Z ra por tu NIK wy ni ka, ¿e in spek to rzy ITD kon tro lu j¹ prze ci¹ ¿e nie sa mo -
cho dów tyl ko od po nie dzia³ ku do pi¹t ku do go dzi ny 22.00. Wp³y wa to na
zwiê k sze nie ru chu sa mo cho dów ciê ¿a ro wych w cza sie week en du oraz w no -
cy, gdy¿ kie row cy czê sto wy bie ra j¹ jaz dê w so bo tê, nie dzie lê lub w ty go dniu
po go dzi nie 22.00, wi dz¹c w tym szan sê na unik niê cie kon tro li. Prze ci¹ ¿o ne
ti ry ja d¹ ce no ca mi bez ¿a dnej kon tro li przez Pol skê wp³y wa j¹ na fa tal ny stan
dróg. Do wo dzi te go ra port Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad,
w któ rym po nad 7,5 ty si¹ ca km dróg okreœ lo ne zo sta ³o ja ko fa tal ne. Po nad
3 ty si¹ ce km dro go wcy okreœ li li mia nem z³ych. To blis ko 18% tras za rz¹ dza -
nych przez GDDKiA. Re sz ta, czy li pra wie 25%, jest w sta nie, któ ry okreœ lo ny
zo sta³ ja ko nie za do wa la j¹ cy. Jak wy ni ka z ra por tu, ca³ ko wi cie wy ró w naæ
i wy laæ no wy as falt trze ba na 2 ty si¹ cach km dróg kra jo wych, 700 km dróg
wy ma ga wzmoc nie nia, a 500 km – po wa¿ nych za bie gów po wie rzchnio wych.

Wpro wa dze nie no wej or ga ni za cji pra cy ITD wp³y nê ³o by zna cz¹ co na po -
pra wê bez pie czeñ stwa na dro gach, a tak ¿e po zwo li ³o by unik n¹æ ry zy ka prze -
my tu na du ¿¹ ska lê, któ ry w obe c nej sy tua cji mo ¿e mieæ miej sce w³a œ nie
w tych go dzi nach, w któ rych in spek to rzy nie pra cu j¹.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cym py ta -
niem: czy re sort roz wa ¿a mo¿ li woœæ prze or ga ni zo wa nia pra cy kon tro le rów
ITD tak, by pra co wa li oni ró w nie¿ w week en dy i po go dzi nie 22.00, a je ¿e li
tak, to ja kie roz wi¹ za nia bra ne s¹ pod uwa gê?

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

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 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!
Od po wia da j¹c na pis mo BPS-043-09-323/12, prze ka zu j¹ ce oœ wiad cze nie se na to ra 

Ta de u sza Ar ³u ko wi cza z³o ¿o ne pod czas 9. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w spra wie cza su pra cy In spek cji Trans por tu Dro go we go, przed sta wiam po ni ¿ej
od po wiedŸ od no sz¹ c¹ siê do za ga dnieñ po ru szo nych w oœ wiad cze niu.

Na le ¿y wska zaæ, ¿e usta wa o trans por cie dro go wym nie re gu lu je cza su pra cy pra co w-
ni ków In spek cji, w tym za trud nio nych na sta no wis kach in spek to rów In spek cji Trans -
por tu Dro go we go. Do pra co wni ków In spek cji za trud nio nych na sta no wis kach urzê dni -
czych, w tym in spek to rów, sto su je siê prze pi sy usta wy z dnia 21 li s to pa da 2008 r.
o s³u¿ bie cy wil nej, z za strze ¿e niem, ¿e do pra co wni ków In spek cji za trud nio nych na

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r. 7



sta no wis kach in spek to rów nie ma j¹ za sto so wa nia prze pi sy art. 4 usta wy o s³u¿ bie cy -
wil nej (art. 77 ust. 1 i 2 usta wy o trans por cie dro go wym, zgo d nie z któ rym „do pra co w-
ni ków In spek cji za trud nio nych na sta no wis kach urzê dni czych, w tym in spek to rów,
sto su je siê prze pi sy usta wy z dnia 21 li s to pa da 2008 r. o s³u¿ bie cy wil nej, z za strze ¿e -
niem ust. 2”. Prze pis ten sta no wi je dno czeœ nie, ¿e „do pra co wni ków In spek cji za trud nio -
nych na sta no wis kach in spek to rów nie ma j¹ za sto so wa nia prze pi sy art. 4 usta wy,
o któ rej mo wa w ust. 1”). Bio r¹c pod uwa gê, ¿e usta wa o s³u¿ bie cy wil nej za wie ra ure -
gu lo wa nia do ty cz¹ ce cza su pra cy cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej, na le ¿y stwier -
dziæ, i¿ czas pra cy in spek to rów ró w nie¿ jest re gu lo wa ny t¹ usta w¹.

In sty tu cje do ty cz¹ ce cza su pra cy, któ re zo sta ³y ure gu lo wa ne wy ³¹ cz nie w Ko dek sie
pra cy znaj du j¹ za sto so wa nie w przy pad ku, gdy prag ma ty ka s³u¿ bo wa, ja k¹ jest usta -
wa o s³u¿ bie cy wil nej, za wie ra ta kie ode s³a nie, b¹dŸ da nej kwe stii w ogó le nie re gu lu je.
Za sa d¹ jest bo wiem, ¿e Ko deks pra cy znaj du je za sto so wa nie je dy nie w przy pad kach
nie u re gu lo wa nych w usta wie o s³u¿ bie cy wil nej.

Zgo d nie z art. 97 usta wy o s³u¿ bie cy wil nej „czas pra cy cz³on ków kor pu su s³u¿ by
cy wil nej nie mo ¿e prze kra czaæ oœ miu go dzin na do bê i œre dnio 40 go dzin ty go dnio wo
w przy jê tym okre sie roz li cze nio wym nie d³u¿ szym ni¿ osiem ty go dni”. W przy pad kach
uza sa dnio nych ro dza jem pra cy i jej or ga ni za cj¹ mo g¹ byæ sto so wa ne roz k³a dy cza su
pra cy, w któ rych jest do pu sz czal ne prze d³u ¿e nie cza su pra cy do 12 go dzin na do bê.
W roz k³a dach tych czas pra cy nie mo ¿e je dnak prze kra czaæ œre dnio 40 go dzin na ty -
dzieñ w przy jê tym okre sie roz li cze nio wym nie d³u¿ szym ni¿ 12 ty go dni.

Je dno czeœ nie, w art. 97 ust. 3 po wo ³a nej usta wy zo sta ³a za war ³a de le ga cja usta wo -
wa dla Pre ze sa Ra dy Mi ni strów do wy da nia roz po rz¹ dze nia okreœ la j¹ ce go za sa dy usta -
la nia roz k³a du cza su pra cy w ty go dniu oraz je go wy miar w po szcze gól nych dniach
ty go dnia. Bio r¹c pod uwa gê, ¿e Pre zes Ra dy Mi ni strów nie wy da³ od po wie d nie go roz po -
rz¹ dze nia w tej spra wie, zgo d nie z art. 207 ust. 2 usta wy o s³u¿ bie cy wil nej w tym za -
kre sie, do cza su wy da nia w³a œci wych prze pi sów za cho wu je moc do tych czas
obo wi¹ zu j¹ ce roz po rz¹ dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie cza su pra cy pra co w-
ni ków urzê dów ad mi ni stra cji rz¹ do wej z dnia 25 kwiet nia 2007 r. (Dz. U. Nr 76,
poz. 505), wy da ne na pod sta wie art. 67 ust. 3 uchy lo nej usta wy o s³u¿ bie cy wil nej.

W tym sta nie rze czy stwier dziæ na le ¿y, ¿e kwe stia do pu sz czal no œci za sto so wa nia
w sto sun ku do in spek to rów In spek cji Trans por tu Dro go we go sy s te mu pra cy zmia no -
wej jest ure gu lo wa na wska za nym wy ¿ ej roz po rz¹ dze niem.

Zgo d nie §2 wy mie nio ne go roz po rz¹ dze nia roz k³ad i wy miar cza su pra cy pra co wni -
ków usta la dy rek tor ge ne ral ny urzê du, bio r¹c pod uwa gê, ¿e pra ca po win na byæ wy ko -
ny wa na od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w go dzi nach miê dzy 8.15 a 16.15. Z po wy ¿ sze go
wy ni ka, ¿e co do za sa dy wo bec pra co wni ków, któ rych do ty czy ni niej sze roz po rz¹ dze nie 
(w tym ró w nie¿ wo bec in spek to rów In spek cji Trans por tu Dro go we go), po wi nien byæ
sto so wa ny roz k³ad cza su pra cy, w któ rym pra ca jest wy ko ny wa na od po nie dzia³ ku do
pi¹t ku w go dzi nach miê dzy 8.15 a 16.15.

Wy j¹t ki w tym za kre sie zo sta ³y wska za ne w §3 wspo mnia ne go wy ¿ ej roz po rz¹ dze -
nia. Prze pis §3 ust. 1 roz po rz¹ dze nia sta no wi, ¿e „Dy rek tor ge ne ral ny urzê du (kie ro w-
nik urzê du) mo ¿e usta liæ roz k³ad i wy miar cza su pra cy pra co wni ków, obe jmu j¹ cy nie -
przer wa nie osiem go dzin na do bê miê dzy go dzi na mi 7.00 a 18.00, je ¿e li jest to uza sa d-
nio ne ko nie cz no œci¹ za pe wnie nia spra w nej pra cy urzê du i zró¿ ni co wa nym cha rak te -
rem wy ko ny wa nych za dañ”. Zgo d nie z §3 ust. 2 roz po rz¹ dze nia „ze wzglê du na szcze -
gól ny cha rak ter pra cy wy ko ny wa nej na sta no wis ku pra cy roz k³ad cza su pra cy
pra co wni ka za trud nio ne go na tym sta no wis ku pra cy mo ¿e prze wi dy waæ pra cê zmia no -
w¹, przy pa da j¹ c¹ miê dzy go dzi n¹ 6.00 je d ne go dnia a go dzi n¹ 6.00 na stê p ne go dnia,
w sy s te mie cza su pra cy, któ ry ma za sto so wa nie do te go pra co wni ka”. Pa ra graf 3 ust. 3
roz po rz¹ dze nia sta no wi, ¿e w „urzê dach, w któ rych s¹ wy ko ny wa ne za da nia zwi¹ za ne
z ob s³u g¹ in te re san tów, roz k³ad i wy miar cza su pra cy pra co wni ków po wi nien byæ usta -
lo ny w ta ki spo sób, aby co naj mniej w je d nym dniu ty go dnia za da nia te by ³y wy ko ny -
wa ne w go dzi nach miê dzy 8.00 a 18.00”. Pa ra graf 3 ust. 4 roz po rz¹ dze nia sta no wi, i¿
„ze wzglê du na szcze gól ny cha rak ter pra cy wy ko ny wa nej w ko mór ce or ga ni za cyj nej lub 
na sta no wis ku pra cy, w roz k³a dzie cza su pra cy pra co wni ków za trud nio nych w tej ko -
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mór ce lub na tym sta no wis ku pra cy dzieñ ty go dnia nie bê d¹ cy dniem pra cy w urzê dzie
mo ¿e byæ usta lo ny dniem pra cy, je ¿e li jest to uza sa dnio ne po trze ba mi urzê du”.

W kon tek œ cie wspomnianych re gu la cji na le ¿y wska zaæ, ¿e z obo wi¹ zu j¹ cej usta wy
o s³u¿ bie cy wil nej nie wy ni ka wprost mo¿ li woœæ wpro wa dze nia dla ja kiej kol wiek ka te -
go rii cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej lub dla ja kich kol wiek pra co wni ków kor pu su
s³u¿ by cy wil nej pra cy zmia no wej. Z roz po rz¹ dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie
cza su pra cy pra co wni ków urzê dów ad mi ni stra cji rz¹ do wej wy ni ka, ¿e ta ka mo¿ li woœæ
is t nie je, je dnak jest ona ogra ni czo na do œciœ le okreœ lo nych przy pad ków. Roz po rz¹ dze -
nie do pu sz cza po wy ¿ sz¹ mo¿ li woœæ w sy tua cji, gdy ma my do czy nie nia ze szcze gól nym
cha rak te rem pra cy wy ko ny wa nej na sta no wis ku pra cy przez pra co wni ka za trud nio ne -
go na tym sta no wis ku.

Wo bec po wy ¿ sze go ko nie cz nym jest roz strzyg niê cie, czy §3 ust. 2 Roz po rz¹ dze nia
mo ¿e mieæ ge ne ral ne za sto so wa nie do in spek to rów In spek cji Trans por tu Dro go we go.
In ny mi s³o wy oce ny wy ma ga, czy w przy pad ku In spek cji Trans por tu Dro go we go
spe³ nio ne s¹ prze s³an ki do za sto so wa nia po wo ³a ne go prze pi su wo bec in spek to rów ITD
ja ko je d nej ka te go rii pra co wni ków trak to wa nych ja ko gru pa.

Zgo d nie z li te ral nym brzmie niem te go prze pi su mo¿ li woœæ wpro wa dze nia pra cy
zmia no wej mo ¿e do ty czyæ pra co wni ka i ak tua li zu je siê je dy nie w przy pad ku za is t nie -
nia szcze gól ne go cha rak te ru pra cy wy ko ny wa nej na sta no wis ku pra cy przez te go pra -
co wni ka. Ta kon sta ta cja pro wa dzi do wnios ku, ¿e §3 ust. 2 roz po rz¹ dze nia do ty czy
pra co wni ka wy ko nu j¹ ce go pra cê nie ty po w¹, wy j¹t ko w¹. Pra ca ta po win na mieæ cha -
rak ter nie zwyk ³y i wy j¹t ko wy – a wiêc byæ pra c¹ in n¹ ni¿ pra ca wy ko ny wa na przez ogó³
pra co wni ków da nej ka te go rii za tru dnia nych przez pra co daw cê, st¹d nie mo¿ na przy -
j¹æ, ¿e pra ca wy ko ny wa na przez in spek to rów In spek cji Trans por tu Dro go we go jest
w In spek cji Trans por tu Dro go we go pra c¹ wy j¹t ko w¹ lub nie zwyk ³¹.

A con tra rio – wy ko ny wa na przez nich pra ca jest w In spek cji Trans por tu Dro go we go 
pra c¹ ty po w¹ (o czym œwiad czy zna cz ny pro cen to wy udzia³ in spek to rów In spek cji
Trans por tu Dro go we go w sto sun ku do ogó ³u pra co wni ków za trud nio nych w In spek cji
Trans por tu Dro go we go). Co wiê cej, wy ko ny wa na przez in spek to rów pra ca jest pra c¹
œciœ le zwi¹ za n¹ z re a li za cj¹ usta wo wych za dañ In spek cji Trans por tu Dro go we go – nie
mo ¿e wiêc zo staæ oce nio na ja ko wy ko ny wa nie za dañ, z pun ktu wi dze nia pra co daw cy,
szcze gól nych. W kon sek wen cji, wpro wa dze nie zmia no we go sy s te mu cza su pra cy in -
spek to rów ja ko za sa dy, w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa, nie wy da je siê
mo¿ li we.

Za pre zen to wa ny po wy ¿ ej po gl¹d po twier dza ró w nie¿ fakt, i¿ §3 ust. 2 roz po rz¹ dze -
nia do ty czy pra co wni ka (li cz ba po je dyn cza) a nie pra co wni ków lub po szcze gól nych
ka te go rii pra co wni ków. Pra ca zmia no wa mo ¿e w s³u¿ bie cy wil nej do ty czyæ wy ³¹ cz nie
kon kret nych pra co wni ków, a nie ca ³ych grup lub ka te go rii pra co wni ków.

Po wy ¿ sze po twier dza ró w nie¿ fakt, i¿ z ko lei prze pi sy do ty cz¹ ce pra cy w so bo ty, ina -
czej ni¿ prze pi sy do ty cz¹ ce pra cy zmia no wej prze wi du j¹ ta k¹ mo¿ li woœæ ju¿ nie wy ³¹ cz -
nie w od nie sie niu do kon kret ne go pra co wni ka, ale w³a œ nie do ca ³ych grup
pra co wni ków za trud nio nych w okreœ lo nych ko mór kach or ga ni za cyj nych. Z je d nej wiêc 
stro ny pra wo daw ca do pu sz cza j¹c pra cê w so bo ty prze wi dzia³ ta ka mo¿ li woœæ wo bec
ca ³ych grup pra co wni ków, z dru giej zaœ stro ny mo¿ li woœæ wpro wa dze nia or ga ni za cji
pra cy zmia no wej ogra ni czo na zo sta ³a w od nie sie niu do kon kret nych pra co wni ków.

Po sta wio na po wy ¿ ej te za o bra ku do pu sz czal no œci za sto so wa nia wo bec in spek to -
rów In spek cji Trans por tu Dro go we go ja ko ka te go rii pra co wni ków sy s te mu cza su pra cy 
zmia no wej znaj du je ró w nie¿ po twier dze nie w wy k³a dni sy s te mo wej pra wa. Na le ¿y pod -
kreœ liæ, ¿e w przy pad ku in nych s³u¿b, usta wo wo po wo ³a nych do kon tro li i za pe wnie nia
prze strze ga nia pra wa, któ re mu sz¹ spe³ niaæ swo je fun kcje w spo sób ci¹g ³y usta wo -
daw ca zde cy do wa³ siê na ure gu lo wa nie ich cza su pra cy w od rêb nych, spe c jal nych
prag ma ty kach s³u¿ bo wych; nie ma j¹ do nich na to miast za sto so wa nia prze pi sy usta wy
o s³u¿ bie cy wil nej.

Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa nie po zwa la j¹ na za sto so wa nie w sto sun ku do ogó ³u
pra co wni ków za trud nio nych na sta no wis kach in spek tor skich sy s te mu pra cy zmia no -
wej. Prze pi sy roz po rz¹ dze nia do ty cz¹ ce zmia no wej or ga ni za cji pra cy do pu sz cza j¹ j¹
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wy ³¹ cz nie w przy pad kach zwi¹ za nych ze szcze gól nych cha rak te rem pra cy na da nym
sta no wis ku, a nie do ty cz¹ cych ca ³ych grup pra co wni ków. Gdy by pra ca na sta no wis ku
in spek to ra ze swej na tu ry wy ma ga ³a pra cy w sy s te mie zmia no wym zna laz ³o by to od -
zwier cied le nia w prze pi sach usta wy o trans por cie dro go wym. Wów czas mo¿ li woœæ
wpro wa dze nia, w przy pad ku in spek to rów, sy s te mu pra cy zmia no wej prze sta³ by mieæ
cha rak ter wy j¹t ko wy.

Re a su mu j¹c, stwier dziæ na le ¿y, ¿e prze pi sy roz po rz¹ dze nia prze wi du j¹ mo¿ li woœæ
za sto so wa nia sy s te mu pra cy zmia no wej wo bec pra co wni ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej,
je dnak ta ka mo¿ li woœæ do zna je li cz nych pra w nych ogra ni czeñ. Bio r¹c pod uwa gê cha -
rak ter tych ogra ni czeñ, za sa dny jest po gl¹d, i¿ po wy ¿ sze ogra ni cze nia de fa cto unie -
mo¿ li wia j¹ za tru dnia nie in spek to rów ja ko gru py za wo do wej w wy ¿ ej wy mie nio nym
sy s te mie w spo sób umo¿ li wia j¹ cy or ga ni zo wa nie ich pra cy przez 24 go dzi ny na do bê,
7 dni w ty go dni, 365 dni w ro ku. Sko ro kon tro la z za kre su trans por tu dro go we go na le -
¿y do pod sta wo wych obo wi¹z ków in spek to rów In spek cji Trans por tu Dro go we go to ich
re a li za cja nie ma szcze gól ne go cha rak te ru w ro zu mie niu §3 ust. 2 roz po rz¹ dze nia
w spra wie cza su pra cy pra co wni ków urzê dów ad mi ni stra cji rz¹ do wej. Jest bo wiem za -
da niem ty po wym, niewy ka zu j¹ cym is tot nych od rêb no œci.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê wpro wa dze nie wo bec in spek to rów In spek cji Trans por -
tu Dro go we go zmia no we go sy te mu cza su pra cy w in nych ni¿ wy j¹t ko we przy pad kach
sta no wi ³o by na ru sze nie prze pi sów do ty cz¹ cych cza su pra cy cz³on ków kor pu su s³u¿ by
cy wil nej.

Z te go wzglê du w obe c nym sta nie pra w nym nie jest roz wa ¿a ne prze or ga ni zo wa nie
pra cy in spek to rów trans por tu dro go we go tak, aby pra co wa li oni ró w nie¿ w week en dy
i po go dzi nie 22.00.

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 Le sz ka Czar no ba ja
oraz senatora Ro ma na Za bo row skie go

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!
Przed sta wi cie le œro do wisk sa mo rz¹ do wych zwra ca j¹ siê do nas z uwa -

ga mi w spra wie pro ce dur zwi¹ za nych z okreœ le niem op ³at za ko rzy sta nie ze
œro do wis ka, w tym op ³at za sk³a do wa nie od pa dów. Da ne o wy so ko œci tych
op ³at zwy cza jo wo pub li ko wa ne s¹ w Mo ni to rze Pol skim w III kwar ta le ka ¿ de -
go ro ku (ob li ga to ryj ny ter min okreœ lo ny jest na dzieñ 31 paŸ dzier ni ka).
W zwi¹z ku z tym, ¿e od lip ca 2013 r. wdro ¿o ny zo sta nie sy s tem od bio ru od -
pa dów ko mu nal nych od mie sz kañ ców gmin, sa mo rz¹ dy mu sz¹ ju¿ w bie -
¿¹ cym ro ku przy go to waæ sze reg uchwa³ z tym zwi¹ za nych. Oba wy
sa mo rz¹ dow ców bu dzi przy pu sz cze nie, ¿e przy jê cie do wy li czeñ da nych
opub li ko wa nych w III kwar ta le 2012 r. wo bec mo¿ li we go w ro ku 2013 wzro -
stu op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka spo wo du je ko nie cz noœæ do p³at do sy -
s te mu do dat ko wych œrod ków z lo kal nych bu d¿e tów.

Jak ar gu men tu j¹ przed sta wi cie le sa mo rz¹ dów, prze wi dy wa nym nie do -
bo rom w ich bu d¿e tach na rok 2013 mog ³o by za po biec przy spie sze nie pub li -
ka cji da nych o wy so ko œci op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka w ro ku 2013,
tak aby sa mo rz¹ dy zd¹ ¿y ³y za koñ czyæ pro ce du ry zwi¹ za ne z okreœ le niem
wy so ko œci op ³at i uw zglê dnie niem ich w pla nach bu d¿e to wych na rok 2013.

Po dzie la j¹c ar gu men ty przed sta wi cie li sa mo rz¹ dów, zwra ca my siê do
Pa na z ape lem o przy spie sze nie pub li ka cji in for ma cji o wy so ko œci op ³at za ko -
rzy sta nie ze œro do wis ka w ro ku 2013.

Z po wa ¿a niem
Le szek Czar no baj
Ro man Za bo row ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 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,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak: BPS-043/-09-324/12,

do ty cz¹ ce pro œby o za jê cie sta no wis ka od noœ nie do oœ wiad cze nia se na to ra Pa na Le sz ka
Czar no ba ja oraz se na to ra Pa na Ro ma na Za bo row skie go z³o ¿o ne go pod czas 9. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., przed sta wiam po ni ¿ej wy jaœ nie nia.

Od noœ nie do pla nów Mi ni ster stwa Œro do wis ka w kwe stii usta le nia op ³at za sk³a do wa -
nie od pa dów, up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie w Mi ni ster stwie Œro do wis ka trwa j¹ pra -
ce ma j¹ ce na ce lu zmia nê roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 paŸ dzier ni ka
2008 r. w spra wie sta wek op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka (Dz. U. Nr 196, poz. 1217
z póŸn. zm.) w za kre sie op ³at za sk³a do wa nie od pa dów. Pra ce te ma j¹ na ce lu pod nie -
sie nie sta wek op ³at za sk³a do wa nie nie któ rych grup od pa dów, ta kich jak: zu ¿y te ba te -
rie i aku mu la to ry, zu ¿y ty sprzêt elek try cz ny i elek tro ni cz ny, od pa dy ko mu nal ne,
od pa dy opa ko wa nio we, a tak ¿e od pa dów po cho dz¹ cych z mechaniczno-biologicznego
prze twa rza nia zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych, któ rych staw ki op ³at zo sta n¹
okreœ lo ne w per spek ty wie kil ku let niej. Na to miast po zo sta ³e staw ki op ³at za sk³a do wa -
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nie od pa dów, zgo d nie z art. 291 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.), pod le gaæ bê d¹ je dy nie pod -
wy¿ sze niu w stop niu od po wia da j¹ cym œre dnio ro cz ne mu wskaŸ ni ko wi cen to wa rów
i us ³ug kon sum pcyj nych ogó ³em og ³a sza ne mu co ro cz nie przez Pre ze sa G³ó wne go Urzê -
du Sta ty sty cz ne go oraz bê d¹ okreœ lo ne w ob wie sz cze niu Mi ni stra Œro do wis ka w spra -
wie wy so ko œci sta wek op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka na ko lej ne la ta. Pla no wa ny
ter min we jœcia w ¿y cie przed mio to we go roz po rz¹ dze nia to 1 sty cz nia 2014 r.

Stop nio wy wzrost nie któ rych sta wek za sk³a do wa nie od pa dów, z ich pro jek cj¹ na
ko lej ne la ta, s³u ¿y stwo rze niu efek ty wne go na rzê dzia eko no mi cz ne go, dziê ki któ re mu
spo dzie wa ny jest wzrost udzia ³u in nych me tod prze twa rza nia od pa dów ni¿ sk³a do wa -
nie. Po win no to tak ¿e przy czy niæ siê do wzro stu op ³at za sk³a do wa nie od pa dów oraz do
wy ko rzy sta nia do stêp nych wy daj no œci is t nie j¹ cych in sta la cji do prze twa rza nia od pa -
dów, ich mo der ni za cji, a tak ¿e do pod jê cia no wych in we sty cji w za kre sie go spo dar ki
od pa da mi. Efekt ta ki mo¿ na osi¹g n¹æ, kie dy koszt przy jê cia od pa dów na sk³a do wis ko
bê dzie zna cz¹ co wy ¿ szy od ce ny przy jê cia od pa dów do za k³a dów prze twa rza nia od pa -
dów in ny mi me to da mi ni¿ sk³a do wa nie. Po nad to, czy tel ny wzrost staw ki w ko lej nych
la tach obo wi¹ zy wa nia re gu la cji umo¿ li wi pod mio tom go spo dar czym za jmu j¹ cym siê
za go spo da ro wa niem od pa dów do sto so wa nie siê do zna cz¹ co wy ¿ szych ko sz tów sk³a -
do wa nia.

W œwiet le po wy ¿ sze go, prag nê po in for mo waæ, ¿e staw ki op ³at za ko rzy sta nie ze œro -
do wis ka na rok przy sz³y zo sta n¹ og ³o szo ne w ob wie sze niu Mi ni stra Œro do wis ka
w spra wie wy so ko œci sta wek op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka na rok 2013. Pod wy¿ -
sze nie sta wek na st¹ pi na pod sta wie œre dnio ro cz ne go wskaŸ ni ka cen to wa rów i us ³ug
kon sum pcyj nych ogó ³em, któ re go wy so koœæ w ro ku 2011 w sto sun ku do 2010 r. zo sta ³a
okreœ lo na w Ko mu ni ka cie Pre ze sa G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go z dnia 13 sty cz nia
2012 r. w spra wie œre dnio ro cz ne go wskaŸ ni ka cen to wa rów i us ³ug kon sum pcyj nych
ogó ³em w 2011 r. (M. P. poz. 23) i wy no si 104,3 (co oz na cza wzrost cen o 4,3%).

Od no sz¹c siê na to miast do pro œby Pa nów se na to rów o przy spie sze nie pub li ka cji
sta wek op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka na rok przy sz³y, up rzej mie in for mu jê, ¿e
pod jê cie prac nad ob wie sz cze niem Mi ni stra Œro do wis ka w spra wie wy so ko œci sta wek
op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka na rok 2013 pla no wa ne jest na czer wiec br., a ze
wzglê du na d³u goœæ pro ce su le gis la cyj ne go, je go prze wi dy wa ny ter min opub li ko wa nia
w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo n i tor Pol ski” to III kwar ta³ br.
Prze bieg pro ce su le gis la cyj ne go nad przed mio to wym ob wie sz cze niem pub li ko wa ny bê -
dzie na stro nach Rz¹ do we go Cen trum Le gis la cji oraz Mi ni ster stwa Œro do wis ka. Je dno -
czeœ nie prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e zna j¹c war toœæ wspó³ czyn ni ka in fla cji w 2011 r.,
któ ry zo sta nie wy ko rzy sta ny do wy zna cze nia sta wek op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis -
ka na 2013 r., is t nie je mo¿ li woœæ sa mo dziel ne go ob li cze nia, dla ce lów in for ma cyj nych
i pla ni sty cz nych, wy so ko œci sta wek, któ re bê d¹ obo wi¹ zy waæ w ro ku przy sz³ym.

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 Czar no ba ja
oraz senatora Ro ma na Za bo row 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!
Pod czas na szych kon tak tów z sa mo rz¹ dow ca mi czê sto po ja wia siê pro b -

lem zwi¹ za ny z op ³a ta mi ad ia cen cki mi rzu tu j¹ cy mi w nie ba ga tel ny spo sób
na bu d¿e ty gmin. Na li cza nie op ³a ty ad ia cen ckiej, zgo d nie z za pi sem art. 145
usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, sta no wi
obe c nie je dy n¹ le gal n¹ mo¿ li woœæ po zy s ka nia dla bu d¿e tu gmi ny œrod ków
zwi¹ za nych z ucze stni ctwem w³a œci cie li nie ru cho mo œci w po no szo nych ze
œrod ków pub li cz nych ko sz tach bu do wy urz¹ dzeñ in fra struk tu ry te chni cz nej.
Jak pod kreœ la j¹ sa mo rz¹ dow cy, po bie ra nie tych op ³at, z uwa gi na nie œcis ³o -
œci w obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach, na strê cza wie le pro ble mów i wrêcz sta wia
pod zna kiem za py ta nia ich op ³a cal noœæ. Klu czo wym pro ble mem jest wy ³¹ cze -
nie mo¿ li wo œci po bie ra nia op ³at od w³a œci cie li nie ru cho mo œci prze zna czo nych
w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na ce le rol ne lub
leœ ne, a w przy pad kach bra ku pla nu miej sco we go, nie ru cho mo œci wy ko rzy -
sty wa nych na wspo mnia ne ce le w ro zu mie niu za pi sów ak tu al nie obo wi¹ zu -
j¹ cej usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi.

W przy pad ku gmin, gdzie wspo mnia ne nie ru cho mo œci, pod le ga j¹ ce de fi ni cji
za war tej w art. 92 ust. 2 usta wy, sta no wi¹ zna cz ny pro cent po wie rzchni ca ³ej
gmi ny, wy ³¹ cze nie w³a œci cie li nie ru cho mo œci za bu do wa nych (zw³a sz cza bu dyn -
ków mie sz kal nych) z ucze stni ctwa w ko sz tach in we sty cji, wp³y wa j¹ cej w oczy -
wi sty spo sób na war toœæ nie ru cho mo œci, wy da je siê spo ³e cz nie nie spra wied li we
i ro dzi po czu cie nie ró wno œci wo bec pra wa u w³a œci cie li te ko sz ty po no sz¹ cych.

W zwi¹z ku z t¹ ar gu men ta cj¹ zwra ca my siê do Pa na z up rzej mym za py -
ta niem: czy pro b lem zwol nie nia z op ³at ad ia cen ckich w³a œci cie li nie ru cho mo -
œci za bu do wa nych zlo ka li zo wa nych na dzia³ kach wy ko rzy sty wa nych na
ce le rol ni cze lub leœ ne jest lub bê dzie w przy sz³o œci przed mio tem dzia ³añ
zmie rza j¹ cych do zmia ny za pi sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi?

Z wy ra za mi sza cun ku
Le szek Czar no baj
Ro man Za bo row ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 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!
Przed sta wia j¹c od po wiedŸ na wspól ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra

Le sz ka Czar no ba ja oraz Pa na Se na to ra Ro ma na Za bo row skie go pod czas 9. po sie dze -
nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 12 kwiet nia 2012 r., prze ka za ne przy piœ -
mie Pa na Mar sza³ ka z dnia 16 kwiet nia 2012 ro ku, znak BPS/043-09-325/12,
w spra wie ob jê cia in sty tu cj¹ op ³a ty ad ia cen ckiej w³a œci cie li nie ru cho mo œci za bu do wa -
nych zlo ka li zo wa nych na dzia³ kach prze zna czo nych w pla nie miej sco wym na ce le rol ne 
i leœ ne, a w przy pad ku bra ku pla nu miej sco we go do nie ru cho mo œci wy ko rzy sty wa nych 
na ce le rol ne i leœ ne, up rzej mie przed sta wiam in for ma cje w tym za kre sie.

Na wstê pie prag nê przed sta wiæ usta wo w¹ de fi ni cjê po jê cia „bu do wy urz¹ dze nia in -
fra struk tu ry te chni cz nej”, wy ni ka j¹ c¹ z dys po zy cji prze pi su art. 143 ust. 2 usta wy
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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.). Zgo d nie z tre œci¹ przy wo ³a ne go prze pi su „przez bu do wê
urz¹ dzeñ in fra struk tu ry te chni cz nej ro zu mie siê bu do wê dro gi oraz wy bu do wa nie pod
zie mi¹, na zie mi al bo nad zie mi¹ prze wo dów lub urz¹ dzeñ wo do ci¹ go wych, ka na li za -
cyj nych, ciep ³o wni czych, elek try cz nych, ga zo wych i te le ko mu ni ka cyj nych”. Op ³a ta
ad ia cen cka mo ¿e zo staæ usta lo na ka¿ do ra zo wo po stwo rze niu wa run ków do pod ³¹ cze -
nia nie ru cho mo œci do po szcze gól nych urz¹ dzeñ in fra struk tu ry te chni cz nej al bo po
stwo rze niu wa run ków do ko rzy sta nia z wy bu do wa nej dro gi, o ile na st¹ pi wzrost war to -
œci nie ru cho mo œci spo wo do wa ny bu do w¹ ww. urz¹ dzeñ lub dro gi.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ roz mie sz cze nie in we sty cji po le ga j¹ cych na bu do wie urz¹ dzeñ
in fra struk tu ry te chni cz nej na stê pu je co do za sa dy na te re nach ju¿ zur ba ni zo wa nych
w ce lu po pra wy is t nie j¹ cej in fra struk tu ry al bo w sto sun ku do ob sza rów prze zna czo -
nych do za bu do wy, na któ rych gmi na do pu sz cza za bu do wê okreœ la j¹c je dno czeœ nie jej
wa run ki. Oz na cza to, i¿ te re ny o któ rych mo wa nie bê d¹ sta no wiæ grun tów prze zna czo -
nych na ce le rol ne i leœ ne w obo wi¹ zu j¹ cym pla nie, ani te¿ w ra zie je go bra ku nie bê d¹
te re na mi wy ko rzy sty wa ny mi na ta kie ce le. Je dno czeœ nie do pu sz cza j¹c za bu do wê te re -
nów nie za bu do wa nych gmi na po przez pod sta wo wy in stru ment pla ni sty cz ny, któ rym
jest miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, po win na usta liæ prze zna cze nie 
oraz spo so by za go spo da ro wa nia i wa run ki za bu do wy te re nów, w tym tak ¿e roz mie sz -
cze nie in we sty cji ce lu pub li cz ne go.

Ró wno czeœ nie prag nê pod kreœ liæ, i¿ do tych cza so wy me cha nizm sto so wa nia in sty -
tu cji op ³a ty ad ia cen ckiej opar ty na wy ³¹ cze niu nie ru cho mo œci prze zna czo nych w pla -
nie miej sco wym na ce le rol ne i leœ ne, a w przy pad ku bra ku pla nu miej sco we go do
nie ru cho mo œci wy ko rzy sty wa nych na ce le rol ne i leœ ne, oce niam po zy ty wnie. Na le ¿y
je dnak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e kszta³ to wa nie i pro wa dze nie po li ty ki prze strzen nej na te re nie
gmi ny usta wo daw ca po wie rzy³ gmi nie, czy ni¹c j¹ od po wie dzial n¹ za spo rz¹ dze nie i ak -
tua li za cjê miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Obo wi¹ zu j¹ cy sy s -
tem pla no wa nia prze strzen ne go, co do za sa dy, nie wpro wa dza po wsze chne go
obo wi¹z ku spo rz¹ dza nia pla nów miej sco wych, po zo sta wia j¹c ten fakt w g³ó wnej mie -
rze do de cyz ji gmi ny. Uza sa dnie nie tej te zy za war te jest w art. 3 ust. 1 w zwi¹z ku
z art. 14 ust. 1 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.).

Je dno czeœ nie na le ¿y do daæ, i¿ prze pis art. 7 usta wy z dnia 3 lu te go 1995 r. o ochro -
nie grun tów rol nych i leœ nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.), usta na -
wia ochro nê grun tów rol nych sta no wi¹ cych u¿yt ki rol ne klas I –III, je ¿e li ich zwar ty
ob szar prze kra cza 0,5 ha, wszy s t kich grun tów leœ nych, w tym sta no wi¹ cych w³a s noœæ
Skar bu Pañ stwa. Prze zna cze nie ww. grun tów rol nych i leœ nych na ce le nie rol ni cze
i nie leœ ne, do ko nu je siê w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go po
uzy s ka niu zgo dy, o któ rej mo wa w art. 7 ust. 2 usta wy o ochro nie grun tów rol nych i leœ -
nych. Z ochro ny tej wy ³¹ czo ne s¹ grun ty sta no wi¹ ce u¿yt ki rol ne po ³o ¿o ne w gra ni cach
ad mi ni stra cyj nych miast (art. 5b usta wy o ochro nie grun tów rol nych i leœ nych).

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze in for ma cje wy ra ¿am na dzie jê, ¿e po zwo l¹ one na wy jaœ -
nie nie w¹t pli wo œci wska zy wa nych we wspól nym oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Le sz ka
Czar no ba ja oraz Pa na Se na to ra Ro ma na Za bo row skie go, w tym w szcze gól no œci od no -
sz¹ cych siê do zna cz¹ cej ro li ak ty w no œci pla ni sty cz nej gmin, któ re przy stê pu j¹c do
spo rz¹ dze nia lub ak tua li za cji miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
de cy du j¹ o prze zna cze niu nie ru cho mo œci.

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 Ro ber ta Do wha na

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!
Ape lu jê o po no w ne roz pa trze nie spra wy po dzia ³u przez Mi ni ster stwo Pra -

cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej œrod ków z Fun du szu Pra cy na rok 2012 z prze zna cze -
niem na pro gra my pro mo cji za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia
i ak ty wi za cji za wo do wej.

Jak po in for mo wa ³a mnie mar sza ³ek wo je wó dz twa lu bus kie go, pa ni El ¿-
bie ta Po lak, kwo ta dla te go wo je wó dz twa zo sta ³a zmniej szo na w sto sun ku
do po cz¹t ko wych usta leñ o 15%.

Pier wsze in for ma cje, ja kie do tar ³y do Urzê du Mar sza³ kow skie go w Zie lo nej
Gó rze, w spra wie po dzia ³u œrod ków na wy mie nio ne dzia ³a nia mó wi ³y o prze -
zna cze niu 66 mi lio nów 218 ty siê cy 300 z³. Osta te cz na kwo ta œrod ków z Fun du -
szu Pra cy w 2012 r. na pro gra my za trud nie nia wy no si 56 mi lio nów 596 ty siê cy
600 z³, to jest o 9 mi lio nów 621 ty siê cy 700 z³ mniej ni¿ we d³ug pier wszej in for -
ma cji – czy li o 15% mniej. Kwo ta ta jest na po zio mie z ubieg ³e go ro ku.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie
oko li cz no œci i przy czyn za is t nia ³ej sy tua cji. W pis mach, któ re mar sza ³ek wo je -
wó dz twa lu bus kie go otrzy my wa ³a od Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz -
nej, wie lo kro t nie by ³a mo wa o wy raŸ nym zwiê k sze niu na k³a dów na
pro gra my pro mo cji za trud nie nia. Nie ma to je dnak po par cia w ak tu al nym li -
mi cie dla wo je wó dz twa lu bus kie go.

Z po wa ¿a niem
Ro b ert Do whan

Od po wiedŸ

War sza wa, 26.04.2012 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 ka za nym przy piœ mie BPS/043-09-326/12 z dnia 16.04.2012 r.

oœ wiad cze niem se na tor skim Ro ber ta Do wha na z³o ¿o nym pod czas 9. po sie dze nia Se -
na tu RP w spra wie po dzia ³u œrod ków Fun du szu Pra cy w 2012 r. prze zna czo nych na
ak ty wi za cjê bez ro bot nych, up rzej mie in for mu jê.

Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie ma up ra wnieñ do usta le nia w try bie in dy wi -
dual nym li mi tu œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie pro gra mów na rzecz pro mo -
cji za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej. Re gu la cje
po wy ¿ szej kwe stii za wie ra j¹ usta wa z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia
i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz wy da ne
na jej pod sta wie ak ty wy ko naw cze. Zgo d nie z §4 ust. 3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 7 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie szcze gó ³o wych za sad go spo -
dar ki fi nan so wej Fun du szu Pra cy (Dz. U. Nr 221, poz. 137) do cza su za twier dze nia przez
dys po nen ta Fun du szu pla nu fi nan so we go we d³ug za dañ, pod sta w¹ wy dat ko wa nia œrod -
ków Fun du szu jest pro jekt pla nu fi nan so we go we d³ug za dañ spo rz¹ dza ny na pod sta wie
pro jek tu pla nu fi nan so we go Fun du szu Pra cy. Na tej pod sta wie do na li cze nia pier wot nie
usta lo nych li mi tów œrod ków dla wo je wództw przy jê to kwo ty za pi sa ne w pro jek cie usta -
wy bu d¿e to wej uchwa lo nej przez Ra dê Mi ni strów w dniu 6 gru dnia 2011 r. i prze ka za nej
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pod ob ra dy Par la men tu. Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej w dniu 22 gru dnia 2011 ro -
ku za twier dzi³ pro jekt pla nu fi nan so we go Fun du szu Pra cy na 2012 rok (tzw. plan we -
d³ug za dañ i or ga nów fi nan su j¹ cych te za da nia). Ogól na pu la œrod ków na fi nan so wa nie
ak ty w nych form prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu sta no wi ³a kwo tê 3.435.080,0 tys. z³. Z te go 
pu la œrod ków na li czo na zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca 2009
r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ 
w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) z prze zna cze niem na pro gra my na rzecz pro -
mo cji za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej, re a li zo wa -
ne przez urzê dy pra cy wy nios ³a 1.922.211,7 tys. z³.

Po dzia³ œrod ków na wo je wó dz twa zo sta³ do ko na ny zgo d nie z §3 ww. roz po rz¹ dze nia 
Ra dy Mi ni strów w spra wie al go ryt mu. Al go rytm po dzia ³u œrod ków opie ra siê na wie lu
zmien nych m.in. uw zglê dnia przy cho dy Fun du szu Pra cy ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej
uzy s ka ne w po prze d nim ro ku z ty tu ³u re a li za cji w wo je wó dz twie pro jek tów wspó³ fi nan -
so wa nych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go. Na dzieñ na li cze nia kwot dla wo je -
wództw dys po no wa liœ my da ny mi o przy cho dach Fun du szu Pra cy z ty tu ³u re a li za cji
tych pro jek tów, uzy s ka ny mi z Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, w kwo cie
776.808,8 tys. z³ oraz o ich po dzia le na po szcze gól ne wo je wó dz twa.

Tu za zna czyæ na le ¿y, ¿e w de cyz jach wy da nych na pod sta wie pro jek tu usta wy bu d-
¿e to wej Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej za wie ra³ pi sem n¹ in for ma cjê, o tym ¿e usta -
lo ny li mit obo wi¹ zu je do cza su usta le nia li mi tu na pod sta wie usta wy bu d¿e to wej.
W dniu 15 mar ca 2012 ro ku opub li ko wa no obo wi¹ zu j¹ c¹ usta wê bu d¿e to w¹
na rok 2012. Na jej pod sta wie w dniu 16 mar ca 2012 ro ku Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo -
³e cz nej za twier dzi³ osta te cz ny plan fi nan so wy Fun du szu Pra cy w po dzia le na za da nia
oraz or ga ny fi nan su j¹ ce te za da nia. Ogól na pu la œrod ków na fi nan so wa nie ak ty w nych
form prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu nie uleg ³a zmia nie. Je dnak ¿e w myœl roz po rz¹ dze nia
z dnia 27 gru dnia 2011 r. zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie al go ryt mu usta la nia
kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 295,
poz. 1747), obo wi¹ zu j¹ ce go od 1 sty cz nia 2012 ro ku, z §2 ust. 1 pkt 1 roz po rz¹ dze nia
Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca 2009 r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków
Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) wy -
kreœ lo no el e ment do ty cz¹ cy œrod ków na re struk tu ry za cjê za tru dnia nia w za kre sie i na
za sa dach okreœ lo nych w prze pi sach o po mo cy pub li cz nej dla przed siê bior ców o szcze -
gól nym zna cze niu dla ryn ku pra cy. W wy ni ku cze go na li czo na pu la œrod ków na fi nan so -
wa nie przez urzê dy pra cy pro gra mów na rzecz pro mo cji za trud nie nia, ³a go dze nia
skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej na rok 2012 wy no si 1.921.311,8 tys. z³.

No wy po dzia³ œrod ków na fi nan so wa nie pro gra mów na rzecz pro mo cji za trud nie -
nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej uw zglê dni³ tak ¿e fak ty cz -
n¹, wy ¿ sz¹ kwo tê przy cho dów Fun du szu Pra cy ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej uzy s ka n¹ 
w ca ³ym ro ku 2011 w kwo cie 1.057.103,6 tys. z³ oraz zmia nê udzia ³u tych przy cho dów
w wo je wó dz twie w kwo cie przy cho dów ogó ³em, co wp³y nê ³o bez po œre dnio na zmia nê
kwo ty ob li czo nej na pod sta wie §3 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca
2009 r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa -
nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.).

W dniu 30 mar ca br. Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod j¹³ de cyz jê o przy zna -
niu do dat ko wych œrod ków tym wo je wó dz twom, któ re od no to wa ³y spa dek œrod ków
Fun du szu Pra cy na li czo nych na 2012 r., po przez zwiê k sze nie ogól nej pu li œrod ków re -
zer wy Fun du szu Pra cy prze zna czo nej na re a li za cjê w bie ¿¹ cym ro ku pro gra mów spe-
 c jal nych i o zmia nie struk tu ry po dzia ³u tych œrod ków w ra mach wo je wództw. W wy ni ku
po wy ¿ sze go wo je wó dz two lu bus kie uzy s ka ³o do dat ko w¹ kwo tê 9.621,7 tys. z³ do wy ko -
rzy sta nia w bie ¿¹ cym ro ku na re a li za cjê pro gra mów spe c jal nych.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Czes ³a wa Ostrow ska
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 n i s ter spor tu i tu ry sty ki Joan ny Mu chy

Oœ wiad cze nie w spra wie ut wo rze nia rz¹ do we go pro gra mu ope ra cyj ne go
wspie ra j¹ ce go re a li za cjê przed siêw ziêæ ukie run ko wa nych na pod nie sie nie
ja ko œci lo kal nej in fra struk tu ry spor to wej.

Ja ko se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej ape lu jê o ut wo rze nie rz¹ do we go
pro gra mu ope ra cyj ne go wspie ra j¹ ce go fi nan so wo re a li za cjê przed siêw ziêæ
ukie run ko wa nych na pod nie sie nie ja ko œci lo kal nej in fra struk tu ry spor to wej,
z uw zglê dnie niem szcze gól nie sta dio nów ja ko obie k tów o wy j¹t ko wym zna -
cze niu dla spor tu za wo do we go i ama tor skie go.

Prio ry te tem wie lu gmin jest wspie ra nie wszel kich in i cja tyw przy czy nia -
j¹ cych siê do roz wo ju kul tu ry fi zy cz nej, spor tu, tu ry sty ki i re krea cji. W ob li czu 
zbli ¿a j¹ ce go siê Eu ro 2012 oraz pro kla mo wa nia zdro we go try bu ¿y cia po -
wsta ³o za po trze bo wa nie na pod nie sie nie ja ko œci in fra struk tu ry spor to wej.

Ba rie r¹, któ ra ogra ni cza fun kcjo nal noœæ sta dio nów, jest ich z³y stan te ch-
ni cz ny. Wy stê pu je te¿ nie do bór te go ty pu obie k tów. Koszt mo der ni za cji obie k -
tów spor to wych jest bar dzo wy so ki, nie wspo mnê ju¿ o no wych in we sty -
cjach. Fi nan se je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go s¹ w tej sfe rze moc no
ogra ni czo ne. Wspar cie ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej, na -
wet przy mak sy mal nym po zio mie do fi nan so wa nia ze stro ny sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go, jest nie wy star cza j¹ ce.

Uru cho mie nie spe c jal ne go pro gra mu wspó³ fi nan su j¹ ce go z bu d¿e tu pañ -
stwa re a li za cjê przed siêw ziêæ ukie run ko wa nych na roz wój lo kal nej in fra -
struk tu ry spor to wej przy czy ni siê do roz wo ju spo³eczno-gospodarczego oraz
wzro stu atrak cyj no œci re gio nów.

W tej chwi li na te re nie na sze go kra ju is t nie je wie le obie k tów, któ re wy ma -
ga j¹ re mon tu, w wie lu gmi nach wci¹¿ bra ku je sta dio nów.

Mam g³ê bo k¹ na dzie jê, i¿ pro b lem po ru szo ny prze ze mnie sta nie siê im -
pul sem do pod jê cia sto so wnych dzia ³añ oraz stwo rze nia pro gra mu fi nan su -
j¹ ce go te go ty pu przed siêw ziê cia. Mam na myœ li zw³a sz cza in we sty cje
w ba zê spor to w¹ w ma ³ych miej sco wo œciach, by umo¿ li wiæ roz wój m³o dym
i uta len to wa nym lu dziom z tam tych te re nów.

Ze spor to wym po zdro wie niem
Ro b ert Do whan

Od po wiedŸ

Warszawa, 15 maja 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 Ro ber ta Do wha na prze ka za ne

pis mem z dnia 16 kwiet nia 2012 r. (sygn. BPS/043-09-327/12) w spra wie ut wo rze nia
rz¹ do we go pro gra mu ope ra cyj ne go wspie ra j¹ ce go re a li za cjê przed siêw ziêæ ukie run ko -
wa nych na pod nie sie nie ja ko œci lo kal nej in fra struk tu ry spor to wej, z uw zglê dnie niem
szcze gól nie sta dio nów ja ko obie k tów o wy j¹t ko wym zna cze niu dla spor tu za wo do we go
i ama tor skie go, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.
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Do chwi li obe c nej fun kcjo no wa ³o w Mi ni ster stwie kil ka ogól no pol skich pro gra mów
do ty cz¹ cych do fi nan so wa nia in fra struk tu ry spor to wej ze œrod ków FRKF (bu do wa
boisk wie lo fun kcyj nych, bu do wa ma ³ych boisk pi³ kar skich „Blis ko bois ko”) lub ze
œrod ków bu d¿e to wych („Mo je Bois ko – Or lik 2012”, „Bia ³y Or lik”), w któ rych to pro gra -
mach do fi nan so wa nie os cy lo wa ³o w oko li cach 50% ko sz tu ca³ ko wi te go i po wy ¿ ej.

Po nad to w ra mach wo je wó dz kich wie lo let nich pro gra mów roz wo ju ba zy spor to wej
do fi nan so wa ne s¹ ró¿ ne go ro dza ju obie k ty spor to we, w tym wspo mnia ne przez Pa na
Se na to ra re mon ty i bu do wy nie wiel kich sta dio nów spor to wych w ma ³ych miej sco wo -
œciach.

Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki opie ra j¹c siê na wie lo let nich do œwiad cze niach do -
ty cz¹ cych do fi nan so wa nia in fra struk tu ry spor to wej a tak ¿e dys po nu j¹c ra por tem spo -
rz¹ dzo nym przez In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go pt. „Wi zua li za cja
i wskaŸ ni ko wa ana li za da nych zwi¹ za nych z ilo œci¹ i roz mie sz cze niem in fra struk tu ry
spor to wej do fi nan so wy wa nej ze œrod ków Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki na te re nie
Pol ski” pra cu je nad ko lej nym pro gra mem do ty cz¹ cym roz wo ju in fra struk tu ry spor to -
wej w kra ju, ma j¹c je dno czeœ nie œwia do moœæ, ¿e ¿a den pro gram nie bê dzie od po wia da³
po trze bom wszy s t kich gmin w Pol sce ze wzglê du na ich wiel koœæ, iloœæ mie sz kañ ców,
roz pro sze nie i struk tu rê wie ko w¹ mie sz kañ ców. Nie bez zna cze nia, bez wzglê du na wy -
so koœæ do fi nan so wa nia s¹ ko sz ty utrzy ma nia wy bu do wa nych obie k tów spor to wych.
O tym, ¿e po wy ¿ sze czyn ni ki ma j¹ du ¿e zna cze nie przy po de jmo wa niu de cyz ji do ty -
cz¹ cych bu do wy obie k tów spor to wych na te re nie pol skich gmin œwiad czy cho cia¿ by
fakt, ¿e po mi mo bar dzo ko rzy stnych wa run ków do fi nan so wa nia 985 gmin nie zde cy do -
wa ³o siê na bu do wê „Or li ka”, a 794 gmi ny nie bra ³y udzia ³u w ¿a dnym z ww. ogól no pol -
skich pro gra mów. Wiê k szym za in te re so wa niem cie szy siê bu do wa obie k tów
spor to wych wy ma ga j¹ cych nie wiel kich na k³a dów i niege ne ru j¹ cych wy so kich ko sz tów
eks ploa ta cji, od obie k tów wy ma ga j¹ cych wy ¿ szych na k³a dów. Dla te go te¿ op ra co wy -
wa ny pro jekt no we go pro gra mu roz wo ju ogól no do stêp nej in fra struk tu ry spor to wej na -
kie ro wa ny bê dzie na lik wi da cjê „bia ³ych plam” na ma pie do stê pu do no wo czes nej
in fra struk tu ry spor to wej, z uw zglê dnie niem przy to czo nych po wy ¿ ej da nych. W œwiet le
po wy ¿ sze go Mi ni ster stwo roz wa ¿y pro po zy cjê Pa na Se na to ra.

Jak ju¿ wy ¿ ej wspo mnia no is t nie je mo¿ li woœæ do fi nan so wa nia re mon tu lub bu do -
wy no wych, lo kal nych sta dio nów w ra mach wo je wó dz kich wie lo let nich pro gra mów
roz wo ju ba zy spor to wej. Do fi nan so wa nie zgo d nie z roz po rz¹ dze niem 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) w za le¿ no œci od wskaŸ -
ni ka do cho dów Gmi ny mo ¿e wy no siæ od 33,0 do 70,0% war to œci ko szto ry so wej in we -
sty cji (§5 ust. 3 ww. roz po rz¹ dze 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 Ro ber ta Do wha na

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!
Ja ko se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej wno szê o przy wró ce nie pro por cji

do fi nan so wa nia przez bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji dróg po -
wia to wych w wy so ko œci 50% w Na ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo -
kal nych na rok 2013 i la ta na stê p ne.

W la tach 2009 –2011 re a li zo wa ny by³ pro gram, któ ry przy niós³ bar dzo
wie le wi do cz nych ko rzy œci. Bar dzo wa¿ nym pro fi tem z te go przed siêw ziê cia
by ³o o¿y wie nie go spo dar cze, no we miej sca pra cy oraz po pra wa wi ze run ku
w³adz rz¹ do wych i sa mo rz¹ do wych.

Bar dzo krzyw dz¹ ce dla sa mo rz¹ dów po wia to wych jest zmniej sze nie fi -
nan so we go udzia ³u rz¹ du do 30% war to œci in we sty cji dro go wych. W sy tua cji
ob ni ¿e nia de fi cy tu w bu d¿e tach sa mo rz¹ dów lo kal nych wie le z nich zre zyg -
no wa ³o z in we sty cji dro go wych. In na sy tua cja jest w po wia tach gro dz kich,
gdzie bez udzia ³u œrod ków rz¹ do wych ³at wiej jest udŸwig n¹æ ciê ¿ar mo der ni -
za cji dróg i miej skich uli czek.

Ta ki stan rze czy mo ¿e przy czy niæ siê do ni sz cze nia dróg lo kal nych. Nie sie 
to za so b¹ wie le ne ga ty wnych skut ków, ta kich jak spa dek atrak cyj no œci go -
spo dar czej i osied leñ czej te re nów od leg ³ych od ag lo me ra cji miej skich oraz –
w per spek ty wie – wy lu dnia nie siê gmin i po wia tów.

Wszys cy po win niœ my dbaæ o dro gi po wia to we. To od ich sta nu za le ¿y wi -
ze ru nek ca ³o kszta³ tu na szej in fra struk tu ry dro go wej.

Z po wa ¿a niem
Ro b ert Do whan

Stanowisko
MI NI STRA TRANS POR TU,
BU DO WNI CTWA
I GO SPO DAR KI MOR SKIEJ

War sza wa, 24 kwiet nia 2012 r.

Pan
Mi cha³ Bo ni
Mi n i s ter Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji

Sza no wny Pa nie Mi ni strze,
w zwi¹z ku z pis mem z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak BPS/043-09-328/12, 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 przy wró -
ce nia pro po zy cji do fi nan so wa nia przez bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji
dróg po wia to wych w wy so ko œci 50% w Na ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych na rok 2013 i la ta na stê p ne, up rzej mie in for mu jê.

Pro gram ten zgo d nie z Uchwa ³¹ Nr 174/2011 Ra dy Mi ni strów z dnia 6 wrzeœ nia
2011 r. re a li zo wa ny jest przez mi ni stra w³a œci we go do spraw ad mi ni stra cji pub li cz nej
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i wo je wództw. Z uwa gi na fakt, ¿e mi n i s ter w³a œci wy do spraw ad mi ni stra cji pub li cz nej
za rz¹ dza pro gra mem oraz nad zo ru je i koor dy nu je je go re a li za cjê po przez wo je wo dów,
w za ³¹ cze niu prze ka zu jê przed mio to we oœ wiad cze nie w ce lu udzie le nia od po wie dzi.

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
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

War sza wa, 25 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 od po wie dzi na prze s³a ne przez pa na Ta de u sza Jar mu zie wi cza Se kre ta rza Sta nu

w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej, przy piœ mie z dnia
24 kwiet nia 2012 ro ku (znak: TA-7MS-0701-2/1189244/12), oœ wiad cze nie pa na se -
na to ra Ro ber ta Do wha na z³o ¿o ne pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet -
nia 2012 ro ku (znak: BPS/043-09-328/12) w spra wie przy wró ce nia pro por cji
do fi nan so wa nia przez bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji dróg po wia to wych
w wy so ko œci 50% w Na ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal nych na rok 2013
i la ta na stê p ne, in for mu jê co na stê pu je.

Na ro do wy pro gram prze bu do wy dróg lo kal nych – Etap II Bez pie czeñ stwo – Do stêp -
noœæ – Roz wój, usta no wio ny uchwa ³¹ Nr 174/2011 Ra dy Mi ni strów z dnia 6 wrzeœ nia
2011 ro ku jest pro gra mem wie lo let nim ukie run ko wa nym na wspar cie po ten cja ³u in -
we sty cyj ne go gmin i po wia tów w ob sza rze lo kal nej in fra struk tu ry dro go wej. Sta no wi
on kon ty nua cjê Na ro do we go pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011, w ra -
mach któ re go zmo der ni zo wa nych zo sta ³o ³¹ cz nie po nad 8 tys. km dróg sa mo rz¹ do -
wych, ma j¹ cych klu czo we zna cze nie dla roz wo ju gmin i po wia tów oraz po pra wy
wa run ków i ja ko œci ¿y cia ich mie sz kañ ców. No wy pro gram, prze wi dzia ny do re a li za cji
w la tach 2012 –2015, s³u ¿yæ ma pod trzy ma niu im pul su roz wo jo we go i tren dów mo der -
ni za cyj nych w ob sza rze lo kal nej in fra struk tu ry dro go wej, w ho ry zon cie cza so wym obo -
wi¹ zu j¹ cej œre dnio o kre so wej stra te gii roz wo ju kra ju. Utrzy ma nie fi nan so we go
wspar cia za dañ inwestycyjno-remontowych re a li zo wa nych na dro gach po wia to wych
i gmin nych, w ra mach rz¹ do we go in stru men tu po mo cy dla je dno stek sa mo rz¹ du lo -
kal ne go, uza sa dnia po trze ba dal szej in ten sy fi ka cji pro ce sów roz wo jo wych, dla któ rych
ba rie rê sta no wi nie do roz wój sie ci dro go wej i cha rak te ry zu j¹ ca j¹ nis ka ja koœæ te ch-
nicz na, wy ró¿ nia j¹ ce Pol skê na tle in nych pañstw cz³on kow skich Unii Eu ro pej skiej.

Re a li zo wa ny obe c nie no wy pro gram wie lo let ni sta no wi roz wi niê cie kon cep cji Na ro -
do we go pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011, w opar ciu o roz sze rzo ny ka -

20 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



ta log ce lów pro gra mo wych oraz udos ko na lo ne roz wi¹ za nia w za kre sie za sad
fi nan so wa nia i sy s te mu re a li za cji. Stra te gi cz nym ce lem pro gra mu jest pod nie sie nie
po zio mu i ja ko œci ¿y cia spo ³e cz no œci lo kal nych oraz zwiê k sze nie efek ty wno œci in sty tu -
cji pub li cz nych, dziê ki in ten sy fi ka cji roz wo ju bez pie cz nej, spój nej, fun kcjo nal nej
i efek ty wnej in fra struk tu ry dro go wej, po przez wspar cie dzia ³añ sa mo rz¹ du gmin ne go
i po wia to we go na rzecz mo der ni za cji i bu do wy dróg lo kal nych o klu czo wym zna cze niu
dla zró wno wa ¿o ne go roz wo ju spo³eczno-gospodarczego wspól not sa mo rz¹ do wych.

Po sta no wie nia no we go pro gra mu rz¹ do we go czê œ cio wo od bie ga j¹ od roz wi¹ zañ sto -
so wa nych w la tach ubieg ³ych. Prze wi du j¹ one w szcze gól no œci, i¿ udzia³ do ta cji ce lo wej 
z bu d¿e tu pañ stwa w ko sz tach re a li za cji za da nia inwestycyjno-remontowego wy nie sie
nie wiê cej ni¿ 30% tych ko sz tów – bê dzie za tem ni¿ szy ni¿ w Na ro do wym pro gra mie
prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011. Roz wi¹ za nie to po dyk to wa ne jest d¹ ¿e niem do 
zwiê k sze nia ³¹ cz nych na k³a dów bu d¿e tu pañ stwa i je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go na re a li za cjê pro gra mu, a w kon sek wen cji – do mak sy ma li za cji je go efek tów, za-
 równo w wy mia rze rze czo wym, jak i w wy mia rach spo ³e cz nym oraz go spo dar czym. Za
przy jê tym roz wi¹ za niem prze ma wia tak ¿e po trze ba efek ty wne go wy ko rzy sta nia œrod -
ków bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo nych na wspar cie roz wo ju lo kal nej in fra struk tu ry
dro go wej, w sy tua cji zna cz¹ cej nad wy¿ ki zg³a sza nych po trzeb in we sty cyj nych po stro -
nie sa mo rz¹ do wej, cha rak te ry sty cz nej dla ca ³e go okre su obo wi¹ zy wa nia Na ro do we go
pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011.

Przy jê te roz wi¹ za nie nie za gro zi ³o wy klu cze niem z udzia ³u w no wym pro gra mie ja -
kiej kol wiek ka te go rii je dno stek sa mo rz¹ du lo kal ne go, co po twier dzi ³y wy ni ki prze pro -
wa dzo ne go w mie si¹ cu wrzeœ niu i paŸ dzier ni ku 2011 ro ku pier wsze go na bo ru
wnios ków o do fi nan so wa nie za dañ inwestycyjno-remontowych, pla no wa nych do re a li -
za cji w ro ku bie ¿¹ cym. Do ty czy to ró w nie¿ po wia tów, w tym po wia tów ziem skich, któ -
rych li cz ny udzia³ w na bo rze wnios ków umo¿ li wi³ za kwa li fi ko wa nie do do fi nan so wa nia
za dañ wy czer pu j¹ cych œrod ki do ta cji ce lo wej prze zna czo nej na dro gi po wia to we. No we
za sa dy do fi nan so wa nia za dañ sa mo rz¹ do wych nie ogra ni czy ³y tak ¿e mo¿ li wo œci ap li -
ko wa nia o œrod ki z bu d¿e tu pañ stwa przez je dno stki o s³ab szym po ten cja le fi nan so -
wym. Po sta no wie nia pro gra mu nie okreœ la j¹ bo wiem mi ni mal nej wy ma ga nej kwo ty
wk³a du w³a s ne go, po zwa la j¹c tym sa mym na do sto so wa nie wiel ko œ ci wnios ko wa nej
do ta cji z bu d¿e tu pañ stwa do zró¿ ni co wa nych mo¿ li wo œci fi nan so wych je dno stek sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ za pe wnie nie jak naj li cz niej sze go udzia ³u gmin i po wia tów
we wspie ra nych z bu d¿e tu pañ stwa dzia ³a niach na rzecz mo der ni za cji sie ci dróg lo kal -
nych jest je d nym z g³ó wnych za ³o ¿eñ pro gra mu rz¹ do we go. Po pra wie do stêp no œci
œrod ków bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo nych na wspar cie re a li za cji za dañ w³a s nych je d-
no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ob sza rze in fra struk tu ry dro go wej s³u ¿¹ w szcze -
gól no œci prze wi dzia ne w pro gra mie ogra ni cze nia li cz by do fi nan so wy wa nych za dañ
oraz kwo ty do ta cji, a tak ¿e za sa dy wy ko rzy sta nia o sz czê dno œci prze tar go wych.

Je dno czeœ nie na le ¿y nad mie niæ, i¿ sy s te ma ty cz n¹ oce nê efek ty wno œci no we go pro -
gra mu wie lo let nie go oraz stop nia re a li za cji je go ce lów za pe wni prze wi dzia ny w pro gra -
mie sy s tem mo ni to ro wa nia i spra wo zdaw czo œci na po zio mie wo je wó dz kim
i ogól no kra jo wym. Ana li za da nych ob ra zu j¹ cych prze bieg oraz wy ni ki fun kcjo no wa nia
pro gra mu sta no wiæ bê dzie pod sta wê do we ry fi ka cji pra wid ³o wo œci przy jê tych roz -
wi¹ zañ w ra mach sy s te mu re a li za cji pro gra mu i za sad do fi nan so wa nia za dañ sa mo -
rz¹ do wych z bu d¿e tu pañ stwa. Skut kiem ta kiej we ry fi ka cji mo ¿e byæ ró w nie¿
mo dy fi ka cja po sta no wieñ pro gra mu, je ¿e li wy ni ki pro wa dzo ne go mo ni to rin gu wska zy -
waæ bê d¹ na ce lo woœæ wpro wa dze nia zmian s³u ¿¹ cych mak sy ma li za cji efek tów rze czo -
wych pro gra mu i je go od dzia ³y wa nia spo³eczno-gospodarczego.

Z po wa ¿a niem

W³o dzi mierz Kar piñ ski
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Oœ wiad cze nie se n a tor He le ny Hat 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!
Zwra cam siê do pa na w imie niu mie sz kañ ców wo je wó dz twa lu bus kie go,

któ rzy do ma ga j¹ siê re a li za cji wszy s t kich do ce lo wych wêz ³ów na au to stra -
dzie A2 na te re nie wo je wó dz twa lu bus kie go i przy spie sze nia bu do wy wêz -
³ów £a gów i My szê cin.

Zgo d nie z umo w¹ kon ce syj n¹ na od cin ku au to stra dy A2 Œwiec ko – No wy
To myœl na te re nie wo je wó dz twa lu bus kie go zo sta ³o za pla no wa ne sie dem
wêz ³ów. W chwi li obe c nej wy bu do wa no je dy nie wêz ³y Œwiec ko, Rze pin, To -
rzym, Trzciel i Jor da no wo, któ ry jest nie czyn ny do cza su wy bu do wa nia dro gi
eks pre so wej S3.

Nie ste ty pod jê to de cyz jê o prze su niê ciu na dal szy okres bu do wy wêz ³ów
Trzciel i My szê cin, co zna cz nie ogra ni czy ³o mie sz kañ com i po dró¿ nym do stêp -
noœæ do au to stra dy, a przed siê bior com i ucze stni kom ru chu tran zy to we go –
do is t nie j¹ cej in fra struk tu ry zwi¹ za nej z ob s³u g¹ po dró¿ nych, jak i z go spo -
dar k¹ wo je wó dz twa lu bus kie go.

Za nie cha nie bu do wy zjaz dów £a gów i My szê cin na au to stra dzie A2 spo -
wo du je w naj bli¿ szym cza sie dal sze ne ga ty wne kon sek wen cje po le ga j¹ ce na 
ogra ni cze niu za trud nie nia w lo kal nych przed siê bior stwach oraz zmniej sze -
niu do cho dów sa mo rz¹ dów lo kal nych, co mo ¿e ne ga ty wnie wp³y n¹æ na ich
mo¿ li wo œci in we sty cyj ne. Zmniej sze nie do cho dów gmin mo ¿e spo wo do waæ
zmniej sze nie fun du szy na in we sty cje, któ re po zwo li ³y by na roz wój te re nów
lo kal nych przy le ga j¹ cych do au to stra dy A2 i pla no wa nych wêz ³ów £a gów
i My szê cin.

W zwi¹z ku z przed sta wio n¹ sy tua cj¹ up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra
o pod jê cie dzia ³añ w ce lu przy spie sze nia bu do wy zjaz dów w £a go wie i My -
szê ci nie.

Z po wa ¿a niem
He l e na Hat ka

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 ma ja 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 16 kwiet nia 2012 r., znak BPS-043-09-329/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se n a tor He le nê Hat kê pod czas 9. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., w spra wie przy spie sze nia bu do wy wêz -
³ów „£a gów” i „My szê cin” na od cin ku au to stra dy p³at nej A2 Œwiec ko – No wy To myœl,
up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Po ³o ¿e nie wêz ³ów dro go wych po win no przede wszy s t kim wy ni kaæ z uk ³a du sie ci
dro go wej, a za tem lo ka li za cja wêz ³ów jest uza le¿ nio na od po wi¹ za nia dro gi, na któ rej
wê ze³ jest zlo ka li zo wa ny z is t nie j¹ c¹ lub pla no wa n¹ sie ci¹ dro go w¹. Po nad to na tej sie -
ci po wi nien od by waæ siê ruch na od po wie d nim po zio mie. Ana li za po wy ¿ szych uwa run -
ko wañ zna laz ³a swo je od zwier cied le nie w lo ka li za cji wêz ³ów na au to stra dzie A2.
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Pa miê taæ tak ¿e na le ¿y, i¿ fun kcj¹ wêz ³ów dro go wych jest zmia na re la cji po dró ¿y, co
pro wa dzi do mie sza nia siê ru chu lo kal ne go oraz ru chu tran zy to we go. Au to stra dy de -
dy ko wa ne s¹ przede wszy s t kim dla ru chu tran zy to we go. Od le g ³oœæ pla no wa nych wêz -
³ów „£a gów” i „My szê cin” od naj bli¿ szych is t nie j¹ cych wêz ³ów wy no si od po wie d nio
16,1 km (od wêz ³a „To rzym”) oraz 15,6 km (od wêz ³a „Trzciel”), co jest zgo d ne z §9 ust. 1
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. Sta no wi on bo wiem, i¿ w ce lu za pe wnie nia wy ma ga ne go po zio mu bez pie -
czeñ stwa ru chu dro go we go okreœ la siê do pu sz czal ne od stê py miê dzy wêz ³a mi ja ko nie
mniej sze ni¿ 15 km, a w gra ni cach lub s¹ sie dz twie du ¿e go mia sta lub ze spo ³u miast –
nie mniej sze ni¿ 5 km: do pu sz cza siê wy j¹t ko wo po je dyn cze od stê py nie m niej sze ni¿
5 km, a w gra ni cach lub s¹ sie dz twie du ¿e go mia sta lub ze spo ³u miast – nie mniej sze
ni¿ 3 km, je ¿e li po trze by funkcjonalno-ruchowe ta kie od stê py uza sa dnia j¹.

Je dno czeœ nie przy po mi nam, i¿ obe c ny po ziom ru chu za ró wno na au to stra dzie A2,
jak i na dro dze kra jo wej nr 92 sta no wi sy tua cjê prze jœcio w¹, wy ni ka j¹ c¹ z fak tu, ¿e na
od cin ku Œwiec ko – No wy To myœl nie s¹ po bie ra ne op ³a ty. 20 ma ja 2012 ro ku roz po cz -
nie siê po bór op ³at na tym od cin ku au to stra dy, a w 2013 r. roz wa ¿a ne jest ró w nie¿ ob jê -
cie elek tro ni cz nym po bo rem op ³at dro gi kra jo wej nr 92 na od cin ku Œwiec ko – No wy
To myœl. Oba te czyn ni ki w zna cz¹ cy spo sób wp ³y n¹ na roz k³ad ru chu po miê dzy au to -
stra d¹ a ró wno leg ³¹ dro g¹ kra jo w¹, a tym sa mym na ob s³u gê re gio nu przez au to stra dê
A2. Chcia³ bym je dnak za zna czyæ, i¿ nie za le¿ nie od li cz by wêz ³ów na da nym od cin ku,
jak ró w nie¿ wpro wa dza nych op ³at, po ziom ru chu na dro dze ró wno leg ³ej do au to stra dy, 
nie bê dzie ju¿ tak wy so ki jak to mia ³o miej sce w cza sie gdy au to stra da nie is t nia ³a. Po -
stu lo wa ne przez Pa ni¹ Se n a tor przy spie sze nie bu do wy wêz ³ów „£a gów” i „My szê cin” je -
dy nie ze wzglê du na in te res spo ³e cz no œci lo kal nej oraz ruch lo kal ny nie sta no wi
wy star cza j¹ cej prze s³an ki do pod jê cia dzia ³añ w ce lu bu do wy przed mio to wych wêz ³ów.

Mi n i s ter ds. trans por tu, za wie ra j¹c umo wê o bu do wê i eks ploa ta cjê au to stra dy
p³at nej na od cin ku Œwiec ko – No wy To myœl uw zglê dni³ po stu la ³y lo kal nych w³adz co do 
ter mi nów re a li za cji wêz ³ów „To rzym” oraz „Trzciel”. De cyz ja o przy spie sze niu bu do wy
wêz ³ów zo sta ³a pod jê ta na po cz¹t ku 2008 r., po prze pro wa dze niu wnik li wej ana li zy
i roz wa ¿e niu ar gu men tów przed sta wio nych przez sa mo rz¹ dy lo kal ne. W ów czes nym
cza sie niezna ne by ³y na to miast ocze ki wa nia spo ³e cz no œci lo kal nych co do wa run ków
re a li za cji wêz ³ów „£a gów” oraz „My szê cin”, w zwi¹z ku z tym ich bu do wa mia ³a by siê od -
by waæ zgo d nie z przy jê ty mi przez stro ny wa run ka mi przy uw zglê dnie niu prze s³an ki
eko no mi cz nej.

Pod su mo wu j¹c, pod trzy mu jê swo j¹ opi niê, i¿ na dzieñ dzi siej szy Skarb Pañ stwa
nie wi dzi nie zbê d ne go uza sa dnie nia do na tych mia sto wej re a li za cji po wy ¿ szych wêz ³ów.

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 Iwa na

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 zwi¹z ku z po dzia ³em œrod ków Fun du szu Pra cy dla wo je wództw na

2012 r. z prze zna cze niem na fi nan so wa nie pro gra mów na rzecz pro mo cji za -
trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej, do ko -
na nym na pod sta wie usta wy bu d¿e to wej na rok 2012 z dnia 2 mar ca 2012 r., 
Wo je wó dz ki Urz¹d Pra cy w Zie lo nej Gó rze otrzy ma³ kwo tê o 15% mniej sz¹
w sto sun ku do kwo ty wy ni ka j¹ cej z pier wszych in for ma cji.

W wy jaœ nie niach wska zu j¹ cych na ró¿ ni cê w przy cho dach z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo ³e cz ne go nie wy ka zu je siê w spo sób ewi den tny, sk¹d po ja -
wi ³y siê ta kie ró¿ ni ce kwo to we.

W Wo je wó dz kim Urzê dzie Pra cy w Zie lo nej Gó rze nie od no to wa no tak
dra sty cz nych zmian uwa run ko wañ for mal no pra wnych, miê dzy in ny mi roz -
dzia ³u i roz li cza nia œrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go, aby sta ³y
siê one przy czy n¹ zmniej sze nia o 15% przy zna wa nych œrod ków.

W roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 27 lip ca 2009 r. do ty cz¹ cym al -
go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ
w wo je wó dz twie wska zu je siê, ¿e œrod ki na re a li za cjê pro jek tów wspó³ fi nan -
so wa nych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go s¹ prze ka zy wa ne z re zer -
wy re gio nal nej, któ ra sta no wi 35% kwo ty przy zna nej na fi nan so wa nie za dañ 
w wo je wó dz twie. St¹d, gdy siê zna te kwo ty, is t nie je mo¿ li woœæ osza co wa nia 
z du ¿ym praw do po do bieñ stwem ewen tual nych przy cho dów z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo ³e cz ne go. Je dno czeœ nie z ze sta wie nia Mi ni ster stwa Pra cy i Po -
li ty ki Spo ³e cz nej wy ni ka, ¿e dwa na œcie na szes na œcie wo je wództw mog ³o
prze kro czyæ trzy dzie sto piê cio pro cen to w¹ war toœæ, któ r¹ wska za no w roz po -
rz¹ dze niu w spra wie al go ryt mu.

Urzê dy pra cy, aby sko rzy staæ z wy ró w na nia bra ku j¹ cych kwot, ubie ga j¹ 
siê o nie tyl ko i wy ³¹ cz nie w for mie pro gra mów spe c jal nych, zgo d nie ze zgo d¹
wy ra ¿o n¹ przez re sort. Je dnak ¿e po ogra ni cze niu o 15% kwo ty œrod ków sa -
mo rz¹ dy po wia tów nie ma j¹ ta kich mo¿ li wo œci, aby za an ga ¿o waæ 10% otrzy -
ma ne go dla po wia tu li mi tu œrod ków Fun du szu Pra cy w pro gra my i in ne
fa kul ta ty wne za da nia, dziê ki cze mu urzê dy pra cy mog ³y by ubie gaæ siê o do -
dat ko we œrod ki z Fun du szu Pra cy.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Dla cze go wo je wó dz two lu bus kie do sta ³o o 15% mniej sz¹ kwo tê œrod -
ków Fun du szu Pra cy na rok 2012?

2. Jak urzê dy pra cy ma j¹ so bie po ra dziæ w za is t nia ³ej sy tua cji, gdy sa -
mo rz¹ dy po wia to we nie po sia da j¹ wy star cza j¹ cych œrod ków, aby za an ga ¿o -
waæ je w ce lu ubie ga nia siê przez nie o uzy s ka nie po trzeb nych kwot
z Fun du szu Pra cy?

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan
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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 zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie BPS/043-09-330/12 z dnia 16.04.2012 r.

oœ wiad cze niem se na tor skim Sta ni s³a wa Iwa na z³o ¿o nym pod czas 9. po sie dze nia Se na -
tu RP w spra wie po dzia ³u œrod ków Fun du szu Pra cy dla wo je wództw w 2012 r. prze zna -
czo nych na ak ty wi za cjê bez ro bot nych, up rzej mie in for mu jê.

Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej nie ma up ra wnieñ do usta le nia w try bie in dy wi -
dual nym li mi tu œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie pro gra mów na rzecz pro -
mo cji za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej. Re gu la cje 
po wy ¿ szej kwe stii za wie ra j¹ usta wa z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia 
i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz wy da ne
na jej pod sta wie ak ty wy ko naw cze. Zgo d nie z §4 ust. 3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 7 paŸ dzier ni ka 2011 r. w spra wie szcze gó ³o wych za sad go -
spo dar ki fi nan so wej Fun du szu Pra cy (Dz. U. Nr 221, poz. 137) do cza su za twier dze nia
przez dys po nen ta Fun du szu pla nu fi nan so we go we d³ug za dañ, pod sta w¹ wy dat ko wa -
nia œrod ków Fun du szu jest pro jekt pla nu fi nan so we go we d³ug za dañ spo rz¹ dza ny na
pod sta wie pro jek tu pla nu fi nan so we go Fun du szu Pra cy. Na tej pod sta wie do na li cze -
nia pier wot nie usta lo nych li mi tów œrod ków dla wo je wództw przy jê to kwo ty za pi sa ne
w pro jek cie usta wy bu d¿e to wej uchwa lo nej przez Ra dê Mi ni strów w dniu 6 gru dnia
2011 r. i prze ka za nej pod ob ra dy Par la men tu. Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
w dniu 22 gru dnia 2011 ro ku za twier dzi³ pro jekt pla nu fi nan so we go Fun du szu Pra cy
na 2012 rok (tzw. plan we d³ug za dañ i or ga nów fi nan su j¹ cych te za da nia). Ogól na pu la
œrod ków na fi nan so wa nie ak ty w nych form prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu sta no wi ³a
kwo tê 3.435.080,0 tys. z³. Z te go pu la œrod ków na li czo na zgo d nie z roz po rz¹ dze niem
Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca 2009 r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków
Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019)
z prze zna cze niem na pro gra my na rzecz pro mo cji za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków
bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej, re a li zo wa ne przez urzê dy pra cy wy nios ³a
1.922.211,7 tys. z³.

Po dzia³ œrod ków na wo je wó dz twa zo sta³ do ko na ny zgo d nie z §3 ww. roz po rz¹ dze nia 
Ra dy Mi ni strów w spra wie al go ryt mu. Al go rytm po dzia ³u œrod ków opie ra siê na wie lu
zmien nych m.in. uw zglê dnia przy cho dy Fun du szu Pra cy ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej
uzy s ka ne w po prze d nim ro ku z ty tu ³u re a li za cji w wo je wó dz twie pro jek tów wspó³ fi nan -
so wa nych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz ne go. Na dzieñ na li cze nia kwot dla wo je -
wództw dys po no wa liœ my da ny mi o przy cho dach Fun du szu Pra cy z ty tu ³u re a li za cji
tych pro jek tów, uzy s ka ny mi z Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, w kwo cie
776.808,8 tys. z³ oraz o ich po dzia le na po szcze gól ne wo je wó dz twa.

Tu za zna czyæ na le ¿y, ¿e w de cyz jach wy da nych na pod sta wie pro jek tu usta wy bu d-
¿e to wej Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej za wie ra³ pi sem n¹ in for ma cjê,
o tym ¿e usta lo ny li mit obo wi¹ zu je do cza su usta le nia li mi tu na pod sta wie usta wy bu d-
¿e to wej. W dniu 15 mar ca 2012 ro ku opub li ko wa no obo wi¹ zu j¹ c¹ usta wê bu d¿e to w¹
na rok 2012. Na jej pod sta wie w dniu 16 mar ca 2012 ro ku Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki
Spo ³e cz nej za twier dzi³ osta te cz ny plan fi nan so wy Fun du szu Pra cy w po dzia le na za da -
nia oraz or ga ny fi nan su j¹ ce te za da nia. Ogól na pu la œrod ków na fi nan so wa nie ak ty w -
nych form prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu nie uleg ³a zmia nie. Je dnak ¿e w myœl
roz po rz¹ dze nia z dnia 27 gru dnia 2011 r. zmie nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie al -
go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ w wo je wó dz -
twie (Dz. U. Nr 295, poz. 1747), obo wi¹ zu j¹ ce go od 1 sty cz nia 2012 ro ku, z §2 ust. 1
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pkt 1 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca 2009 r. w spra wie al go ryt mu
usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie za dañ w wo je wó dz twie
(Dz. U. Nr 123, poz. 1019) wy kreœ lo no el e ment do ty cz¹ cy œrod ków na re struk tu ry za cjê
za tru dnia nia w za kre sie i na za sa dach okreœ lo nych w prze pi sach o po mo cy pub li cz nej
dla przed siê bior ców o szcze gól nym zna cze niu dla ryn ku pra cy. W wy ni ku cze go na li -
czo na pu la œrod ków na fi nan so wa nie przez urzê dy pra cy pro gra mów na rzecz pro mo cji
za trud nie nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej na rok 2012 wy -
no si 1.921.311,8 tys. z³.

No wy po dzia³ œrod ków na fi nan so wa nie pro gra mów na rzecz pro mo cji za trud nie -
nia, ³a go dze nia skut ków bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo do wej uw zglê dni³ tak ¿e fak ty cz -
n¹, wy ¿ sz¹ kwo tê przy cho dów Fun du szu Pra cy ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej uzy s ka n¹ 
w ca ³ym ro ku 2011 w kwo cie 1.057.103,6 tys. z³ oraz zmia nê udzia ³u tych przy cho dów
w wo je wó dz twie w kwo cie przy cho dów ogó ³em, co wp³y nê ³o bez po œre dnio na zmia nê
kwo ty ob li czo nej na pod sta wie §3 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca
2009 r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa -
nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.).

W dniu 30 mar ca br. Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej pod j¹³ de cyz jê o przy zna -
niu do dat ko wych œrod ków tym wo je wó dz twom, któ re od no to wa ³y spa dek œrod ków
Fun du szu Pra cy na li czo nych na 2012 r., po przez zwiê k sze nie ogól nej pu li œrod ków re -
zer wy Fun du szu Pra cy prze zna czo nej na re a li za cjê w bie ¿¹ cym ro ku pro gra mów spe- 
 c jal nych i o zmia nie struk tu ry po dzia ³u tych œrod ków w ra mach wo je wództw. W wy ni ku
po wy ¿ sze go wo je wó dz two lu bus kie uzy s ka ³o do dat ko w¹ kwo tê 9.621,7 tys. z³ do wy ko -
rzy sta nia w bie ¿¹ cym ro ku na re a li za cjê pro gra mów spe c jal nych.

Ma j¹c na uwa dze trud n¹ sy tua cjê na ryn ku pra cy w wo je wó dz twie lu bus kim
up rzej mie in for mu jê, ¿e po wia to we urzê dy pra cy za po œre dni ctwem Mar sza³ ka Wo je -
wó dz twa bê d¹ mog ³y ubie gaæ siê o do dat ko we œrod ki w ra mach ewen tual nej kwo ty re -
zer wy Fun du szu Pra cy nie wy ko rzy sta nej przez po zo sta ³e wo je wó dz twa na re a li za cjê
pro gra mów spe c jal nych. Do dat ko wym Ÿród ³em fi nan so wa nia ak ty wi za cji osób po zo -
sta j¹ cych bez pra cy mo g¹ byæ ró w nie¿ œrod ki re zer wy za bez pie czo ne na re a li za cjê pro -
gra mów ak ty wi za cji osób bez ro bot nych, na te re nach na któ rych mia ³y miej sce klês ki
¿y wio ³o we oraz pro gra mów ak ty wi za cji za wo do wej bez ro bot nych zwol nio nych z pra cy
z przy czyn nie do ty cz¹ cych pra co wni ków oraz pra co wni ków ob jê tych zwol nie nia mi mo -
ni to ro wa ny mi.

Je dno czeœ nie na pod sta wie §12a roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca
2009 r. w spra wie al go ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa -
nie za dañ w wo je wó dz twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.) sa mo rz¹ dy po wia to we za
po œre dni ctwem Mar sza³ ka Wo je wó dz twa mo g¹ wnios ko waæ do Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki 
Spo ³e cz nej o zwiê k sze nie li mi tu œrod ków na ak ty w ne pro gra my ryn ku pra cy ze œrod -
ków fa kul ta ty wnych, któ rych wy ko rzy sta nie w da nym ro ku bu d¿e to wym nie jest mo¿ -
li we lub by ³o by nie e fek ty wne.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Czes ³a wa Ostrow ska
Pod se kre tarz Sta nu
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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 trans por tu, bu do wni ctwa i go spo dar ki mor skiej S³awomira No wa ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pla nem bu do wy wêz ³ów dro go wych na no wo od da nym od -

cin ku au to stra dy A2 oraz przed sta wio nym mi sta no wis kiem Sej mi ku Wo je -
wó dz twa Lu bus kie go, uchwa ³a mi i wnios ka mi sa mo rz¹ dów lo kal nych oraz
Lu bus kie go Sto wa rzy sze nia Trans por tu Dro go we go wno szê o re a li za cjê
wszy s t kich do ce lo wych wêz ³ów na au to stra dzie A2 na te re nie wo je wó dz twa
lu bus kie go.

Zgo d nie z umo w¹ kon ce syj n¹ za war t¹ miê dzy Mi ni ster stwem Trans por -
tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej a Au to stra d¹ Wiel ko pol sk¹ SA na au -
to stra dzie A2 Œwiec ko – No wy To myœl wy bu do wa no i ot war to do u¿y t ko-
 wa nia 5 wêz ³ów: Œwiec ko, Rze pin, To rzym, Trzciel, No wy To myœl. Je dnak
zgo d nie z za pi sem umo wy na te re nie wo je wó dz twa lu bus kie go za pla no wa no
7 wêz ³ów dro go wych. Szó sty wê ze³, Jor da no wo, zo sta nie od da ny do u¿y t ko -
wa nia po wy bu do wa niu dro gi eks pre so wej S3. Obe c nie re a li za cja dro gi eks -
pre so wej S3 i po ³¹ cze nia jej z au to stra d¹ A2 w wêŸ le Jor da no wo jest dla
w³adz wo je wó dz twa lu bus kie go ró w nie¿ prio ry te to wa.

Wia do mo, ¿e umo wa prze wi du je ró w nie¿ przy st¹ pie nie do re a li za cji wêz -
³a £a gów (zlo ka li zo wa ne go w km 51+510 au to stra dy) oraz wêz ³a My szê cin
(zlo ka li zo wa ne go w km 76+195 au to stra dy). Ter min ich re a li za cji stro ny umo -
wy uza le¿ ni ³y od prze s³an ki eko no mi cz nej. Je dnak ¿e prze su niê cie na dal szy
okres bu do wy tych wêz ³ów w is tot ny spo sób ogra ni czy ³o mie sz kañ com i po -
dró ¿u j¹ cym do stêp noœæ do au to stra dy, a po nad to przed siê bior com i ru cho wi
tran zy to we mu zna cz nie zmniej szy ³o do stêp do is t nie j¹ cej in fra struk tu ry
zwi¹ za nej z ob s³u g¹ po dró¿ nych oraz go spo dar k¹ wo je wó dz twa lu bus kie go.
St¹d za k³a da ny po ziom ru chu na tym od cin ku au to stra dy jest w za is t nia ³ej
sy tua cji nie mo¿ li wy do osi¹g niê cia, a cho dzi o to, ¿e by spe³ niæ prze s³an kê
eko no mi cz n¹ wska za n¹ w pod pi sa nej umo wie na szyb sz¹ re a li za cjê wa¿ -
nych dla re gio nu wêz ³ów.

Za nie cha nie re a li za cji wspo mnia nych zjaz dów, £a gów i My szê cin, w naj -
bli¿ szym cza sie bê dzie skut ko wa ³o dra sty cz ny mi dzia ³a nia mi, po le ga j¹ cy mi
na ogra ni cze niu za trud nie nia w lo kal nych przed siê bior stwach, a in we stu j¹ cy 
przed siê bior cy bê d¹ zmu sze ni prze no siæ swój lo kal ny biz nes do in nych gmin,
po za wo je wó dz two, gdzie in fra struk tu ra dro go wa bê dzie atrak cyj niej sza.
W efek cie zmniej sz¹ siê do cho dy lo kal nych sa mo rz¹ dów, a przez to fun du sze 
na in we sty cje, któ re po zwo li ³y by na roz wój te re nów przy le ga j¹ cych do au to -
stra dy A2 i pla no wa nych wêz ³ów dro go wych £a gów, My szê cin, Jor da no wo.
Bê dzie to mia ³o wp³yw ró w nie¿ na roz wój ca ³e go wo je wó dz twa lu bus kie go.

Po nad to od le g ³oœæ pla no wa nych wêz ³ów £a gów i My szê cin od naj bli¿ -
szych ju¿ is t nie j¹ cych wy no si 16,1 km (do ty czy wêz ³a To rzym) oraz 15,6 km
(do ty czy wêz ³a Trzciel), co po wa¿ nie utrud nia mie sz kañ com i po dró ¿u j¹ cym
ko rzy sta nie z is t nie j¹ cej in fra struk tu ry dro go wej, a roz wój te re nów lo kal nie
przy le ga j¹ cych do A2 jest zna cz nie os ³a bio ny, a w dal szej per spek ty wie – za -
gro ¿o ny.

Od ci nek au to stra dy A2 jest stra te gi cz nym pun ktem ko mu ni ka cyj nym wo -
je wó dz twa lu bus kie go na li nii wschód – za chód, po nie wa¿ ulo ko wa ne na tym 
te re nie fir my za gra ni cz ne i kra jo we ko rzy sta j¹ z niej ja ko z is tot ne go ko ry ta -
rza tran zy to we go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê Pa na Mi ni stra o szcze gó ³o w¹ ana li zê
wska za nych prze s³a nek w ce lu przy spie sze nia bu do wy po zo sta ³ych wêz -
³ów za pla no wa nych na te re nie wo je wó dz twa lu bus kie go na od cin ku au to -
stra dy A2.

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

War sza wa, 8 ma ja 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 16 kwiet nia 2012 r., znak BPS-043-09-331/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na pod czas
9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., w spra wie przy spie sze nia bu do -
wy wêz ³ów „£a gów” i „My szê cin” na od cin ku au to stra dy p³at nej A2 Œwiec ko – No wy To -
myœl, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Po ³o ¿e nie wêz ³ów dro go wych po win no przede wszy s t kim wy ni kaæ z uk ³a du sie ci
dro go wej, a za tem lo ka li za cja wêz ³ów jest uza le¿ nio na od po wi¹ za nia dro gi, na któ rej
wê ze³ jest zlo ka li zo wa ny z is t nie j¹ c¹ lub pla no wa n¹ sie ci¹ dro go w¹. Po nad to na tej sie -
ci po wi nien od by waæ siê ruch na od po wie d nim po zio mie. Ana li za po wy ¿ szych uwa run -
ko wañ zna laz ³a swo je od zwier cied le nie w lo ka li za cji wêz ³ów na au to stra dzie A2.
Pa miê taæ tak ¿e na le ¿y, i¿ fun kcj¹ wêz ³ów dro go wych jest zmia na re la cji po dró ¿y, co
pro wa dzi do mie sza nia siê ru chu lo kal ne go oraz ru chu tran zy to we go. Au to stra dy de -
dy ko wa ne s¹ przede wszy s t kim dla ru chu tran zy to we go. Dla te go te¿, jak wska za ³em
Pa nu Se na to ro wi w piœ mie z dnia 24 lu te go 2012 r. od le g ³oœæ pla no wa nych wêz ³ów „£a -
gów” i „My szê cin” od is t nie j¹ cych wêz ³ów au to stra do wych wy no si od po wie d nio
16,1 km oraz 15,6 km, co jest zgo d ne z §9 ust. l. 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. Sta no wi on bo wiem, i¿ w ce lu
za pe wnie nia wy ma ga ne go po zio mu bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go okreœ la siê do -
pu sz czal ne od stê py miê dzy wêz ³a mi ja ko nie mniej sze ni¿ 15 km, a w gra ni cach lub
s¹ sie dz twie du ¿e go mia sta lub ze spo ³u miast – nie mniej sze ni¿ 5 km; do pu sz cza siê
wy j¹t ko wo po je dyn cze od stê py nie mniej sze ni¿ 5 km, a w gra ni cach lub s¹ sie dz twie
du ¿e go mia sta lub ze spo ³u miast – nie mniej sze ni¿ 3 km, je ¿e li po trze by funkcjonalno-
-ruchowe ta kie od stê py uza sa dnia j¹.

Je dno czeœ nie przy po mi nam, i¿ obe c ny po ziom ru chu za ró wno na au to stra dzie
A2, jak i na dro dze kra jo wej nr 92 sta no wi sy tua cjê prze jœcio w¹, wy ni ka j¹ c¹ z fak tu,
¿e na od cin ku Œwiec ko – No wy To myœl nie s¹ po bie ra ne op ³a ty. 20 ma ja 2012 ro ku
roz po cz nie siê po bór op ³at na tym od cin ku au to stra dy, a w 2013 r. roz wa ¿a ne jest ró w -
nie¿ ob jê cie elek tro ni cz nym po bo rem op ³at dro gi kra jo wej nr 92 na od cin ku Œwiec ko
– No wy To myœl. Oba te czyn ni ki w zna cz¹ cy spo sób wp³y n¹ na roz k³ad ru chu po miê -
dzy au to stra d¹ a ró wno leg ³¹ dro g¹ kra jo w¹, a tym sa mym na ob s³u gê re gio nu przez
au to stra dê A2. Chcia³ bym je dnak za zna czyæ, i¿ nie za le¿ nie od li cz by wêz ³ów na da -
nym od cin ku, jak ró w nie¿ wpro wa dza nych op ³at, po ziom ru chu na dro dze ró wno leg -
³ej do au to stra dy, nie bê dzie ju¿ tak wy so ki jak to mia ³o miej sce w cza sie gdy
au to stra da nie is t nia ³a. Po stu lo wa ne przez Pa na Po s³a przy spie sze nie bu do wy wêz -
³ów „£a gów” i „My szê cin” je dy nie ze wzglê du na in te res spo ³e cz no œci lo kal nej oraz
ruch lo kal ny nie sta no wi wy star cza j¹ cej prze s³an ki do pod jê cia dzia ³añ w ce lu bu do -
wy przed mio to wych wêz ³ów.

Mi n i s ter ds. trans por tu, za wie ra j¹c umo wê o bu do wê i eks ploa ta cjê au to stra dy
p³at nej na od cin ku Œwiec ko – No wy To myœl uw zglê dni³ po stu la ty lo kal nych w³adz co do 
ter mi nów re a li za cji wêz ³ów „To rzym” oraz „Trzciel”. De cyz ja o przy spie sze niu bu do wy
wêz ³ów zo sta ³a pod jê ta na po cz¹t ku 2008 r., po prze pro wa dze niu wnik li wej ana li zy
i roz wa ¿e niu ar gu men tów przed sta wio nych przez sa mo rz¹ dy lo kal ne. W ów czes nym
cza sie niezna ne by ³y na to miast ocze ki wa nia spo ³e cz no œci lo kal nych co do wa run ków
re a li za cji wêz ³ów „£a gów” oraz „My szê cin”, w zwi¹z ku z tym ich bu do wa mia ³a by siê od -
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by waæ zgo d nie z przy jê ty mi przez stro ny wa run ka mi przy uw zglê dnie niu prze s³an ki
eko no mi cz nej.

Pod su mo wu j¹c, pod trzy mu jê swo j¹ opi niê, i¿ na dzieñ dzi siej szy Skarb Pañ stwa
nie wi dzi nie zbê d ne go uza sa dnie nia do na tych mia sto wej re a li za cji wymienionych wêz -
³ów.

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 Iwa na

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!
W zwi¹z ku z Na ro do wym Pro gra mem Prze bu do wy Dróg Lo kal nych na

rok 2013 i la ta na stê p ne oraz z pis mem Kon wen tu Sta ro stów i Wi ce sta ro stów
Lu bus kich w tej kwe stii sk³a dam oœ wiad cze nie w spra wie przy wró ce nia pro -
por cji do fi nan so wa nia przez bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji
dróg po wia to wych w wy so ko œci 50%.

Wcze œ niej szy pro gram, któ ry by³ re a li zo wa ny w la tach 2009 –2011, przy -
niós³ po zy ty wne skut ki dla roz wo ju go spo dar cze go, zmniej sze nia bez ro bo cia
na te re nie wo je wó dz twa lu bus kie go oraz po pra wi³ wi ze ru nek za ró wno w³adz 
sa mo rz¹ do wych, jak i w³adz rz¹ do wych. Po nad to fi nan so wy udzia³ rz¹ du
w prze bu do wie dróg lo kal nych wy niós³ ty le, ile wp³y wy do bu d¿e tu pañ stwa
z ty tu ³u po dat ków za ró wno po œre dnich, jak i bez po œre dnich.

Obe c ny Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych na rok 2013 i la -
ta na stê p ne za k³a da w swoich dzia ³a niach ob ni ¿e nie a¿ do 30% war to œci in -
we sty cji sta rostw po wia to wych, co umo¿ li wia zwrot in we stu j¹ cym
sa mo rz¹ dom za le dwie czê œci do cho dów bu d¿e tu pañ stwa. W za is t nia ³ej sy -
tua cji, kie dy re stryk cyj nie ob ni ¿o no de fi cyt w bu d¿e tach sa mo rz¹ dów, zmu -
szo no je do zmi ni ma li zo wa nia, a nie kie dy wrêcz od st¹ pie nia od pod jê cia
in we sty cji dro go wych. St¹d te¿ ciê ¿ar mo der ni za cji miê dzy in ny mi uli czek
miej skich spad³ na po wia ty gro dz kie, któ re ró w nie¿ za ja kiœ czas bê d¹ in ter -
we nio wa ³y u w³adz w spra wie œrod ków fi nan so wych na mo der ni za cjê ulic.

Kon sek wen cj¹ is t nie nia ta kie go sta nu rze czy bê dzie po stê pu j¹ ca ju¿ de -
gra da cja in fra struk tu ry dróg lo kal nych, a w dal szej per spek ty wie ró w nie¿
i p³at nych dróg kra jo wych oraz au to strad, w wy ni ku zwiêk sza j¹ ce go siê ru -
chu to wa ro we go. Do dat ko wo na st¹ pi spa dek atrak cyj no œci go spo dar czej
i osied leñ czej te re nów na le ¿¹ cy do sta rostw po wia to wych od leg ³ych od du -
¿ych ag lo me ra cji miej skich, gdzie ko rzy sta siê z sze ro ko mo der ni zo wa nej in -
fra struk tu ry dro go wej. A co za tym idzie, mie sz kañ cy za czn¹ prze no siæ siê do
gmin i po wia tów po ³o ¿o nych w tych ag lo me ra cjach, po nie wa¿ do b ra in fra -
struk tu ra dro go wa jest dziœ nie zbê d na do roz wo ju przed siê bior czo œci, po -
wsta wa nia no wych miejsc pra cy i roz wo ju spo ³e cz ne go oby wa te li.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o prze a na li zo -
wa nie mo¿ li wo œci przy wró ce nia pro po zy cji do fi nan so wa nia przez bu d¿et
pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji dróg po wia to wych tak, aby sta ro stwa
po wia to we nie by ³y w zna cz nym stop niu po szko do wa ne w re a li za cji Na ro -
do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych w ro ku 2013 i w ko lej nych
la tach.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan
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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, 8 ma ja 2012 r.

Pan
Mi cha³ Bo ni
Mi n i s ter Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pis mem z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak BPS/043-09-331/12, przy

któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na do ty cz¹ ce przy wró -
ce nia pro po zy cji do fi nan so wa nia przez bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji
dróg po wia to wych w wy so ko œci 50% w Na ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych na rok 2013 i la ta na stê p ne, up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z Uchwa ³¹
Nr 174/2011 Ra dy Mi ni strów z dnia 6 wrzeœ nia 2011 r., po wy ¿ szy Pro gram re a li zo wa -
ny jest przez mi ni stra w³a œci we go do spraw ad mi ni stra cji pub li cz nej i wo je wództw.

W zwi¹z ku z tym, ¿e mi n i s ter w³a œci wy do spraw ad mi ni stra cji pub li cz nej za rz¹ dza
pro gra mem oraz nad zo ru je i koor dy nu je je go re a li za cjê po przez wo je wo dów, w za ³¹ cze -
niu prze ka zu jê przed mio to we oœ wiad cze nie w ce lu udzie le nia od po wie dzi przez Pa na
Mi ni stra.

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
SEKRETARZA STANU
w MI NI STERSTWIE
AD MI NI STRA CJI I CYF RY ZA CJI

War sza wa, 29 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 od po wie dzi na prze s³a ne przez pa na Ta de u sza Jar mu zie wi cza Se kre ta rza Sta nu

w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej, przy piœ mie z dnia
08 ma ja 2012 ro ku (znak: TA-3AR-0701-1937/12), oœ wiad cze nie pa na se na to ra Sta ni -
s³a wa Iwa na z³o ¿o ne pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku
(znak: BPS/043-09-331/12) w spra wie przy wró ce nia pro por cji do fi nan so wa nia przez
bu d¿et pañ stwa prze bu do wy i mo der ni za cji dróg po wia to wych w wy so ko œci 50% w Na -
ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal nych na rok 2013 i la ta na stê p ne, in for mu -
jê co na stê pu je.
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Na ro do wy pro gram prze bu do wy dróg lo kal nych – Etap II Bez pie czeñ stwo – Do stêp -
noœæ – Roz wój, usta no wio ny uchwa ³¹ Nr 174/2011 Ra dy Mi ni strów z dnia 6 wrzeœ nia
2011 ro ku jest pro gra mem wie lo let nim ukie run ko wa nym na wspar cie po ten cja ³u in -
we sty cyj ne go gmin i po wia tów w ob sza rze lo kal nej in fra struk tu ry dro go wej. Sta no wi
on kon ty nua cjê Na ro do we go pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011, w ra -
mach któ re go zmo der ni zo wa nych zo sta ³o ³¹ cz nie po nad 8 tys. km dróg sa mo rz¹ do -
wych, ma j¹ cych klu czo we zna cze nie dla roz wo ju gmin i po wia tów oraz po pra wy
wa run ków i ja ko œci ¿y cia ich mie sz kañ ców. No wy pro gram, prze wi dzia ny do re a li za cji
w la tach 2012 –2015, s³u ¿yæ ma pod trzy ma niu im pul su roz wo jo we go i tren dów mo der -
ni za cyj nych w ob sza rze lo kal nej in fra struk tu ry dro go wej, w ho ry zon cie cza so wym obo -
wi¹ zu j¹ cej œre dnio o kre so wej stra te gii roz wo ju kra ju. Utrzy ma nie fi nan so we go
wspar cia za dañ inwestycyjno-remontowych re a li zo wa nych na dro gach po wia to wych
i gmin nych, w ra mach rz¹ do we go in stru men tu po mo cy dla je dno stek sa mo rz¹ du lo -
kal ne go, uza sa dnia po trze ba dal szej in ten sy fi ka cji pro ce sów roz wo jo wych, dla któ rych
ba rie rê sta no wi nie do roz wój sie ci dro go wej i cha rak te ry zu j¹ ca j¹ nis ka ja koœæ te ch-
nicz na, wy ró¿ nia j¹ ce Pol skê na tle in nych pañstw cz³on kow skich Unii Eu ro pej skiej.

Re a li zo wa ny obe c nie no wy pro gram wie lo let ni sta no wi roz wi niê cie kon cep cji Na ro -
do we go pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011, w opar ciu o roz sze rzo ny ka -
ta log ce lów pro gra mo wych oraz udos ko na lo ne roz wi¹ za nia w za kre sie za sad
fi nan so wa nia i sy s te mu re a li za cji. Stra te gi cz nym ce lem pro gra mu jest pod nie sie nie
po zio mu i ja ko œci ¿y cia spo ³e cz no œci lo kal nych oraz zwiê k sze nie efek ty wno œci in sty tu -
cji pub li cz nych, dziê ki in ten sy fi ka cji roz wo ju bez pie cz nej, spój nej, fun kcjo nal nej i efek -
ty wnej in fra struk tu ry dro go wej, po przez wspar cie dzia ³añ sa mo rz¹ du gmin ne go
i po wia to we go na rzecz mo der ni za cji i bu do wy dróg lo kal nych o klu czo wym zna cze niu
dla zró wno wa ¿o ne go roz wo ju spo³eczno-gospodarczego wspól not sa mo rz¹ do wych.

Po sta no wie nia no we go pro gra mu rz¹ do we go czê œ cio wo od bie ga j¹ od roz wi¹ zañ sto -
so wa nych w la tach ubieg ³ych. Prze wi du j¹ one w szcze gól no œci, i¿ udzia³ do ta cji ce lo wej 
z bu d¿e tu pañ stwa w ko sz tach re a li za cji za da nia inwestycyjno-remontowego wy nie sie
nie wiê cej ni¿ 30% tych ko sz tów – bê dzie za tem ni¿ szy ni¿ w Na ro do wym pro gra mie
prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011. Roz wi¹ za nie to po dyk to wa ne jest d¹ ¿e niem do 
zwiê k sze nia ³¹ cz nych na k³a dów bu d¿e tu pañ stwa i je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go na re a li za cjê pro gra mu, a w kon sek wen cji – do mak sy ma li za cji je go efek tów, za ró w-
no w wy mia rze rze czo wym, jak i w wy mia rach spo ³e cz nym oraz go spo dar czym. Za przy -
jê tym roz wi¹ za niem prze ma wia tak ¿e po trze ba efek ty wne go wy ko rzy sta nia œrod ków
bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo nych na wspar cie roz wo ju lo kal nej in fra struk tu ry dro go -
wej, w sy tua cji zna cz¹ cej nad wy¿ ki zg³a sza nych po trzeb in we sty cyj nych po stro nie sa -
mo rz¹ do wej, cha rak te ry sty cz nej dla ca ³e go okre su obo wi¹ zy wa nia Na ro do we go
pro gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych 2008 –2011.

Przy jê te roz wi¹ za nie nie za gro zi ³o wy klu cze niem z udzia ³u w no wym pro gra mie ja -
kiej kol wiek ka te go rii je dno stek sa mo rz¹ du lo kal ne go, co po twier dzi ³y wy ni ki prze pro -
wa dzo ne go w mie si¹ cu wrzeœ niu i paŸ dzier ni ku 2011 ro ku pier wsze go na bo ru
wnios ków o do fi nan so wa nie za dañ inwestycyjno-remontowych, pla no wa nych do re a li -
za cji w ro ku bie ¿¹ cym. Do ty czy to ró w nie¿ po wia tów, w tym po wia tów ziem skich, któ -
rych li cz ny udzia³ w na bo rze wnios ków umo¿ li wi³ za kwa li fi ko wa nie do do fi nan so wa nia
za dañ wy czer pu j¹ cych œrod ki do ta cji ce lo wej prze zna czo nej na dro gi po wia to we. No we
za sa dy do fi nan so wa nia za dañ sa mo rz¹ do wych nie ogra ni czy ³y tak ¿e mo¿ li wo œci ap li -
ko wa nia o œrod ki z bu d¿e tu pañ stwa przez je dno stki o s³ab szym po ten cja le fi nan so -
wym. Po sta no wie nia pro gra mu nie okreœ la j¹ bo wiem mi ni mal nej wy ma ga nej kwo ty
wk³a du w³a s ne go, po zwa la j¹c tym sa mym na do sto so wa nie wiel ko œ ci wnios ko wa nej
do ta cji z bu d¿e tu pañ stwa do zró¿ ni co wa nych mo¿ li wo œci fi nan so wych je dno stek sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ za pe wnie nie jak naj li cz niej sze go udzia ³u gmin i po wia tów
we wspie ra nych z bu d¿e tu pañ stwa dzia ³a niach na rzecz mo der ni za cji sie ci dróg lo kal -
nych jest je d nym z g³ó wnych za ³o ¿eñ pro gra mu rz¹ do we go. Po pra wie do stêp no œci
œrod ków bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo nych na wspar cie re a li za cji za dañ w³a s nych je d-
no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w ob sza rze in fra struk tu ry dro go wej s³u ¿¹ w szcze gól -

32 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



no œci prze wi dzia ne w pro gra mie ogra ni cze nia li cz by do fi nan so wy wa nych za dañ oraz
kwo ty do ta cji, a tak ¿e za sa dy wy ko rzy sta nia o sz czê dno œci prze tar go wych.

Je dno czeœ nie na le ¿y nad mie niæ, i¿ sy s te ma ty cz n¹ oce nê efek ty wno œci no we go pro -
gra mu wie lo let nie go oraz stop nia re a li za cji je go ce lów za pe wni prze wi dzia ny w pro gra -
mie sy s tem mo ni to ro wa nia i spra wo zdaw czo œci na po zio mie wo je wó dz kim
i ogól no kra jo wym. Ana li za da nych ob ra zu j¹ cych prze bieg oraz wy ni ki fun kcjo no wa nia
pro gra mu sta no wiæ bê dzie pod sta wê do we ry fi ka cji pra wid ³o wo œci przy jê tych roz -
wi¹ zañ w ra mach sy s te mu re a li za cji pro gra mu i za sad do fi nan so wa nia za dañ sa mo -
rz¹ do wych z bu d¿e tu pañ stwa. Skut kiem ta kiej we ry fi ka cji mo ¿e byæ ró w nie¿
mo dy fi ka cja po sta no wieñ pro gra mu, je ¿e li wy ni ki pro wa dzo ne go mo ni to rin gu wska zy -
waæ bê d¹ na ce lo woœæ wpro wa dze nia zmian s³u ¿¹ cych mak sy ma li za cji efek tów rze czo -
wych pro gra mu i je go od dzia ³y wa nia spo³eczno-gospodarczego.

Z po wa ¿a niem

W³o dzi mierz Kar piñ ski
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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 zdro wia Bar to sza Ar ³u ko wi cza

Sza no wny Pa nie Mi ni strze,
W zwi¹z ku z usta w¹ o dzia ³al no œci le cz ni czej z dnia 15 kwiet nia 2011 r.,

a w szcze gól no œci w zwi¹z ku z prze pi sa mi art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ze sta no -
wis kiem Kon wen tu Sta ro stów i Wi ce sta ro stów Lu bus kich, któ re mi prze ka za -
no, sk³a dam oœ wiad cze nie do ty cz¹ ce po zo sta wie nia do wy ³¹ cz nej de cyz ji
pod mio tu le cz ni cze go na te re nie sa mo rz¹ dów kwe stii do ko na nia do dat ko -
wych ubez pie czeñ lub uza le¿ nie nia ich od li cz by nie kwe stio no wa nych ro sz -
czeñ pa cjen tów oraz o do pre cy zo wa nie we wspo mnia nej usta wie okreœ le nia
„zda rze nie me dy cz ne”.

Przy to czo ne prze pi sy art. 25 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 15 kwiet nia
2011 r. o dzia ³al no œci le cz ni czej na k³a da j¹ na szpi tal obo wi¹ zek za wie ra nia
obo wi¹z ko wych umów do ty cz¹ cych ubez pie cze nia od tak zwa nych zda rzeñ
me dy cz nych. Do dat ko wo swo bo dna in ter pre ta cja te go okreœ le nia, wy ni ka -
j¹ ca z tre œci za war tych w art. 67a usta wy o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku
Praw Pa cjen ta z 6 li s to pa da 2008 r., umo¿ li wia uzy s ka nie przez pa cjen ta za -
doœæ u czy nie nia za za is t nia ³e zda rze nie me dy cz ne. W œwiet le prze pi sów tej
usta wy szpi tal nie ma mo¿ li wo œci wp³y niê cia na stwier dze nie fak ty cz ne go
za is t nie nia ta kie go zda rze nia oraz na za sa dnoœæ od szko do wa nia, a przede
wszy s t kim na je go wy so koœæ. Kon sek wen cj¹ prze pi sów za war tych w usta -
wie bê dzie za ³a ma nie fi nan so we szpi ta li, któ re i tak bo ry ka j¹ siê z wie lo ma
in ny mi pro ble ma ty cz ny mi kwe stia mi fi nan so wy mi.

Po nad to ko sz ty ta kie go ubez pie cze nia pla có wek le cz ni czych na te re nach
sa mo rz¹ do wych bê d¹ w zna cz nym stop niu ob ci¹ ¿aæ dzia ³al noœæ tych pod -
mio tów po zba wio nych pra wa do ja kiej kol wiek re kom pen sa ty, co bê dzie skut -
ko waæ po wa¿ nym nie do fi nan so wa niem pla có wek le cz ni czych, a w dal szej
per spek ty wie gro zi ich za mkniê ciem.

Za gro ¿e nie zwi¹ za ne z po zba wie niem mie sz kañ ców po wia tów za bez pie -
cze nia me dy cz ne go przy no si ró w nie¿ ob li ga to ryj ne wy kreœ le nie pod mio tów
le cz ni czych z re je strów wo je wo dów, je œ li – zgo d nie z przy wo ³a n¹ usta w¹
o dzia ³al no œci le cz ni czej – nie prze œl¹ w ter mi nie sied miu dni pod pi sa nej umo -
wy o ubez pie cze niu szpi ta la od tak zwa nych zda rzeñ me dy cz nych.

Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o prze a na li zo wa nie opi sa nych kwe stii
i pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do po pra wy pra w nej sy tua cji pla có wek le cz -
ni czych na te re nach sa mo rz¹ do wych po to, aby nie skut ko wa ³o to utra t¹
przez nie p³yn no œci fi nan so wej w wy ni ku re a li za cji prze pi sów wy ni ka j¹ cych
z przy to czo nych ustaw, któ re obo wi¹ zu j¹ te pla ców ki.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan

34 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.05.07

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 Sta ni s³a wa Iwa na – Se na to ra RP, prze ka za ne

przy piœ mie znak BPS/043-09-332/12, 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.

Wpro wa dze nie obo wi¹z ko we go ubez pie cze nia pod mio tów le cz ni czych pro wa -
dz¹ cych szpi ta le z ty tu ³u zda rzeñ me dy cz nych, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 6 li s -
to pa da 2008 r. o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta (Dz. U. z 2009 r.
Nr Dz Nr 52, poz. 417, z póŸn. zm.) stwo rzy ³o no w¹ dro gê do cho dze nia praw przez pa -
cjen ta, któ ra po zwa la na tañ sze, pro stsze uzy s ka nie od szko do wa nia na pod sta wie
stwier dze nia przez ko mi sje wo je wó dz k¹, i¿ mia ³o miej sce zda rze nie me dy cz ne. Z dru -
giej stro ny kwo ty, któ re pa cjent (spad ko bier ca) mo ¿e uzy s kaæ z te go ty tu ³u s¹ zna cz¹ co 
ni¿ sze od do cho dzo nych na dro dze s¹ do wej i ogra ni czo ne usta wo wo. Zgo d nie z art. 67k 
ust. 7 usta wy – mak sy mal na wy so koœæ œwiad cze nia (od szko do wa nia i za doœæ u czy nie -
nia) w 12-mie siê cz nym okre sie ubez pie cze nia, w od nie sie niu do wszy s t kich zda rzeñ
me dy cz nych ob jê tych ochro n¹ ubez pie cze nio w¹, wy no si 1.200.000 z³, z tym ¿e w od -
nie sie niu do je d ne go pa cjen ta w przy pad ku za ka ¿e nia, u sz ko dze nia cia ³a lub roz stro ju
zdro wia pa cjen ta – wy no si 100.000 z³, a w przy pad ku œmier ci pa cjen ta – wy no si
300.000 z³. S¹ to za tem roz wi¹ za nia ko rzy stne za ró wno dla pa cjen ta, jak i szpi ta la.

Zgo d nie z prze pi sa mi o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, któ re uzy s ka -
³y poparcie Pa na Se na to ra, wo je wó dz kie ko mi sje do spraw orze ka nia o zda rze niach
me dy cz nych, zwa ne da lej „ko mi sja mi”, prze pro wa dza j¹ po stê po wa nie do wo do we na
pod sta wie wnios ków do wo do wych wno szo nych przez stro ny po stê po wa nia (po do b nie
jak s¹d po wsze chny, któ ry w po stê po wa niu cy wil nym nie za stê pu je stron w za kre sie
wska zy wa nia przez nie wnios ków do wo do wych). W tym za kre sie do po stê po wa nia
przed ko mi sj¹ sto su je siê od po wie d nio prze pi sy art. 227 –237, art. 240 –242,
art. 244–257 i art. 258 –273 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Ko mi sja wy da -
je orze cze nie nie póŸ niej ni¿ w ter mi nie 4 mie siê cy od dnia z³o ¿e nia wnios ku. Orze cze -
nie wraz z uza sa dnie niem do rê cza siê pod mio to wi sk³a da j¹ ce mu wnio sek,
kie ro wni ko wi pod mio tu le cz ni cze go pro wa dz¹ ce go szpi tal oraz ubez pie czy cie lo wi.

W ter mi nie 14 dni od dnia do rê cze nia orze cze nia wraz z uza sa dnie niem pod mio to wi 
sk³a da j¹ ce mu wnio sek, kie ro wni ko wi pod mio tu le cz ni cze go pro wa dz¹ ce go szpi tal oraz 
ubez pie czy cie lo wi, przy s³u gu je pra wo z³o ¿e nia do wo je wó dz kiej ko mi sji umo ty wo wa -
ne go wnios ku o po no w ne roz pa trze nie spra wy.

Wnio sek o po no w ne roz pa trze nie spra wy ko mi sja roz pa tru je w ter mi nie 30 dni od
dnia je go otrzy ma nia. W roz pa try wa niu te go wnios ku nie mo ¿e ucze stni czyæ cz³o nek
sk³a du orze ka j¹ ce go, któ ry bra³ udzia³ w wy da niu za skar ¿o ne go orze cze nia.

Po nad to pod miot sk³a da j¹ cy wnio sek, pod miot le cz ni czy pro wa dz¹ cy szpi tal oraz
ubez pie czy ciel mo g¹, po wy ko rzy sta niu dro gi od wo ³aw czej (wnios ku o po no w ne roz pa -
trze nie spra wy al bo po up ³y wie ter mi nu do z³o ¿e nia te go wnios ku) wnieœæ skar gê
o stwier dze nie nie zgo d no œci z pra wem orze cze nia wo je wó dz kiej ko mi sji. Skar gê mo¿ na
op rzeæ wy ³¹ cz nie na na ru sze niu prze pi sów do ty cz¹ cych po stê po wa nia przed wo je-
 wódz k¹ ko mi sj¹. W spra wie skar gi orze ka, w ter mi nie 30 dni od dnia jej otrzy ma nia,
wo je wó dz ka ko mi sja w sk³a dzie 6-osobowym.

Za tem nie jest pra w d¹, i¿ pod miot pro wa dz¹ cy szpi tal nie ma wp³y wu na orze cze nie 
ko mi sji, mo ¿e on bo wiem w trak cie po stê po wa nia przy ta czaæ do wo dy wska zu j¹ ce na
bez pod sta wnoœæ twier dzeñ pa cjen ta, a w przy pad ku nie ko rzy stne go roz strzyg niê cia
z³o ¿yæ wnio sek o po no w ne roz pa trze nie spra wy.
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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.) wpro wa dzi ³a obo wi¹ zek po sia da nia ta kie go ubez pie cze nia od 1 sty cz nia
2012 r. W prak ty ce oka za ³o siê, ¿e ta ki pro dukt ubez pie cze nio wy ofe ru je tyl ko je den
ubez pie czy ciel – PZU SA, a pro po no wa ne przez nie go sk³ad ki ubez pie cze nia prze kra -
cza j¹ mo¿ li wo œci fi nan so we pod mio tów. W zwi¹z ku z tym wiê k szoœæ pod mio tów le cz ni -
czych pro wa dz¹ cych szpi ta le nie spe³ ni ³a do tych czas obo wi¹z ku ubez pie cze nia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w op ra co wa nym pro jek cie za ³o ¿eñ do pro jek tu 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 Ra dy Mi ni strów w dniu 2 ma ja br., pro -
po nu je siê 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. Oz na cza to, ¿e w przy pad ku bra ku po li sy pe³ n¹ od po wie dzial noœæ z ty tu ³u
zda rzeñ me dy cz nych bê d¹ po no si ³y pod mio ty le cz ni cze w gra ni cach okreœ lo nych
w art. 67k ust. 7 usta wy o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta. Ta kie roz -
wi¹ za nie po zwo li na swo bo dê w de cy do wa niu przez za rz¹ dza j¹ ce go pod mio tem le cz ni -
czym, czy pod miot ten sam bê dzie po no si³ od po wie dzial noœæ wo bec pa cjen tów, czy
bê dzie to ubez pie czy ciel w ra mach umo wy ubez pie cze nia za war tej z tym pod mio tem.
Mo¿ na za k³a daæ, i¿ w mia rê up ³y wu cza su i ana li zy sy tua cji w sfe rze zda rzeñ me dy cz -
nych (li cz ba wnios ków, li nia orze cz ni cza ko mi sji) zwiêk szaæ siê bê dzie li cz ba pro du k -
tów ubez pie cze nio wych ofe ro wa nych przez in nych, ni¿ PZU SA, ubez pie czy cie li.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Marek Haber
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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

Oœ wiad cze nie w spra wie pro jek tu usta wy okreœ la j¹ cej stre fy bez pie czeñ -
stwa przy elek tro wniach wia tro wych.

Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o wy jaœ nie nie pe w nej kwe stii.
Zg³a sza j¹ siê do mnie oby wa te le za nie po ko je ni eks pan sj¹ farm wia tro -

wych. Szcze gól ne wzbu rze nie wy ni ka z fak tu, ¿e te go ro dza ju in we sty cje nie -
rzad ko s¹ lo ko wa ne zbyt blis ko sied lisk lu dz kich czy na ob sza rach
chro nio nych, na przy k³ad Na tu ra 2000. In we sto rzy czê sto dzia ³a j¹ na gra ni cy 
pra wa, bez po sza no wa nia lu dzi i œro do wis ka, jak ró w nie¿ z na ru sze niem
praw dys po no wa nia w³a s no œci¹ na dzia³ kach s¹ sie dnich, gdy¿ lo ka li za cja
elek tro wni wia tro wej nie rzad ko ogra ni cza mo¿ li woœæ za go spo da ro wa nia
dzia ³ek s¹ sie dnich zgo d nie z wo l¹ ich w³a œci cie li.

W zwi¹z ku z tym pro szê o in for ma cjê, czy rz¹d za mie rza wy st¹ piæ z ini -
cja ty w¹ usta wo daw cz¹, w któ rej zo sta ³y by okreœ lo ne wa run ki lo ka li za cji
elek tro wni wia tro wych, za kres po trzeb nych uz go dnieñ i zgód, miê dzy in ny mi 
od w³a œci cie li s¹ sie dnich dzia ³ek, któ rzy w wy ni ku lo ka li za cji te go ty pu in we -
sty cji zo sta li ogra ni cze ni w swoich pra wach w³a œci ciel skich, a tak ¿e z ini cja -
ty w¹ w za kre sie usta wo we go okreœ le nia mi ni mal nej stre fy bez pie czeñ stwa.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 18 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 od po wie dzi na pis mo Pa ni Ma rii Pañczyk-Pozdziej Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP

z dnia 16 kwiet nia br. (znak: BPS/043-09-333/12) w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go
przez se na to ra Ja na Ma riê Jac kow skie go na 9. po sie dze niu Se na tu, któ re od by ³o siê
w dniu 12 kwiet nia br., w spra wie pro jek tu usta wy okreœ la j¹ cej stre fy bez pie czeñ stwa
przy elek tro wniach wia tro wych, up rzej mie prze ka zu jê, co na stê pu je.

Ko rzy sta j¹c z pra w ne go in stru men tu o cha rak te rze pre wen cyj nym w za kre sie
ochro ny œro do wis ka, ja kim jest oce na od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (któ re go ce lem
jest tak ¿e m.in. ochro na wa run ków ¿y cia i zdro wia lu dzi), s³u¿ by pod leg ³e Mi ni stro wi
Œro do wis ka za ró wno na eta pie pla ni sty cz nym, jak i in we sty cyj nym do k³a da j¹ wszel -
kich sta rañ, aby pro ces po wsta wa nia elek tro wni wia tro wych prze bie ga³ zgo d nie z przy -
jê ty mi za sa da mi ochro ny œro do wis ka, w tym tak ¿e ochro ny zdro wia i wa run ków ¿y cia
lu dz kie go, ce lem je dno czes ne go za gwa ran to wa nia od po wie d nie go po zio mu za cho wa -
nia œro do wis ka przy ro dni cze go oraz stan dar du ¿y cia spo ³e czeñ stwa oraz umo¿ li wie nia
roz wo ju tej pro e ko lo gi cz nej ga ³ê zi ener ge ty ki.
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Pod czas pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko ba da ne s¹ od dzia ³y wa nia
elek tro wni wia tro wych. Ju¿ na eta pie pla ni sty cz nym, zwi¹ za nym z za twier dza niem
m.in. stu dium uwa run ko wañ i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmin,
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ko nie cz ne jest prze pro wa dze -
nie stra te gi cz nej oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, zgo d nie z prze pi sa mi usta wy
z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2008 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 oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko (Dz. U. 2008
Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), zwa nej da lej usta w¹ ooœ. W ra mach przed mio to wej pro -
ce du ry ba da siê wp³yw usta leñ ww. do ku men tów, m.in. na ¿y cie i zdro wie lu dz kie, kra j-
ob raz, kli mat, czy do b ra ma te rial ne. Je dno czeœ nie w po stê po wa niu ta kim za pe wnio ny
jest udzia³ spo ³e czeñ stwa, w ra mach któ re go ka ¿ dy za in te re so wa ny ma pra wo do sk³a -
da nia uwag i wnios ków, a w³a œci wy or gan ad mi ni stra cji jest zo bo wi¹ za ny je roz pa trzyæ
przed przy jê ciem do ku men tu. Gwa ran tu je to uw zglê dnie nie na wczes nym eta pie in te -
re sów lo kal nych spo ³e cz no œci oraz ochro nê œro do wis ka przed ne ga ty wnym od dzia ³y -
wa niem elek tro wni wia tro wych, z dru giej zaœ stro ny po zwa la na op ty mal ny
i zró wno wa ¿o ny roz wój od na wial nych Ÿró de³ ener gii.

Ró w nie¿ na eta pie zwi¹ za nym z re a li za cj¹ po szcze gól nych pro jek tów farm wia tro -
wych bie rze siê pod uwa gê wp³yw in we sty cji na kra job raz, œro do wis ko oraz lo kal ne
spo ³e cz no œci. Zgo d nie bo wiem 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. 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 ³¹ cz nej 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 ³¹ cz na 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 na mo -
cy 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.) obo wi¹ zek ta ki mo ¿e zo staæ na ³o ¿o ny.

W ra mach oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, któ ra jest czê œci¹ po stê po wa nia
w spra wie wy da nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach, spo rz¹ dza ny jest ra -
port o od dzia ³y wa niu pla no wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis ko, któ re go za war toœæ
okreœ lo na zo sta ³a w art. 66 ust. 1 usta wy ooœ, a któ ry jest ana li zo wa ny przez spo ³e -
czeñ stwo i we ry fi ko wa ny przez or ga ny bio r¹ ce udzia³ w po stê po wa niu. W ra por cie po -
win ny zo staæ prze a na li zo wa ne skut ki wy ni ka j¹ ce z re a li za cji, eks ploa ta cji i lik wi da cji
przed siêw ziê cia w od nie sie niu do po szcze gól nych ele men tów œro do wis ka, w tym m. in.
zdro wia i wa run ków ¿y cia lu dzi, kra job ra zu, kli ma tu aku sty cz ne go, sied lisk przy ro dni -
czych, fau ny (nie to pe rzy, pta ków), jak ró w nie¿ obie k tów i te re nów ob jê tych ochro n¹ na
pod sta wie usta wy o ochro nie przy ro dy, w szcze gól no œci ob sza rów Na tu ra 2000.

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. 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 na wi¹ za niu do pod no szo nych pro ble mów prag nê zwró ciæ uwa gê na nie któ re
aspek ty oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko pro wa dzo nej w od nie sie niu do farm wia -
tro wych, is tot ne z pun ktu wi dze nia lo ka li za cji te go ro dza ju przed siêw ziêæ. Je d nym
z ele men tów ana li zo wa nych w trak cie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko jest po ziom 
na tê ¿e nia ha ³a su ge ne ro wa ny przez te go ro dza ju przed siêw ziê cia. Or gan ba da j¹c
wp³yw farm wia tro wych na œro do wis ko mu si wzi¹æ pod uwa gê 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. Nr 120, poz. 826), na pod sta wie któ -
rych mo ¿e okreœ liæ mi ni mal n¹ od le g ³oœæ ta kiej elek tro wni od ro dza jów za bu do wy
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wska za nych w tym ¿e roz po rz¹ dze niu, tak aby nie do sz³o do prze kro cze nia do pu sz czal -
nych po zio mów na tê ¿e nia ha ³a su. Bar dzo wa¿ nym ele men tem oce ny od dzia ³y wa nia na
œro do wis ko jest ró w nie¿ oce na od dzia ³y wa nia przed siêw ziê cia na ob szar Na tu ra
2000. Stwier dze nie zna cz¹ ce go ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia na ob szar Na tu ra 2000,
po wo do waæ bê dzie od mo wê zgo dy na je go re a li za cjê, chy ba ¿e spe³ nio ne zo sta n¹ prze -
s³an ki za war te w art. 34 usta wy o ochro nie przy ro dy.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e okreœ le nie od le g ³o œci od obie k tów
mie sz kal nych czy form ochro ny przy ro dy, 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 czy œro do wis ko przy ro dni cze,
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 i uwa run ko wañ lo kal nych.

Mi mo i¿ w kra jach Unii Eu ro pej skiej sto so wa ne s¹ ró¿ ne roz wi¹ za nia w za kre sie
usta no wie nia mi ni mal nej od le g ³o œci elek tro wni wia tro wej od za bu do wañ mie sz kal -
nych, od roz wi¹ zañ usta na wia j¹ cych szty wne od le g ³o œci, po roz wi¹ za nia na ka zu -
j¹ ce ka¿ do ra zo we uza le¿ nie nie ta kich po zwo leñ od wy ni ków po stê po wa nia
w za kre sie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, na le ¿y w tym miej scu pod kreœ liæ, i¿
wiel koœæ i na tê ¿e nie wp³y wu ja kie elek tro wnie wia tro we wy wie ra j¹ na oto cze -
nie, opar te jest na wie lu czyn ni kach. 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 ge ne ro wa nych przez
te go ty pu przed siêw ziê cia od dzia ³y wañ, wpro wa dze nie do pol skie go pra wa prze pi -
sów, okreœ la j¹ cych bez wzglê dn¹ od le g ³oœæ od oma wia nych obie k tów, 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 wnych
od dzia ³y wañ, nie wy da je siê za sa dne.

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 czy form ochro ny przy -
ro dy, 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 co do po pra w no œci
ta kie go roz wi¹ za nia. Dla te go ka¿ do ra zo wo od le g ³oœæ od za bu do wañ mie sz kal nych,
obie k tów za byt ko wych czy wszel kich ele men tów œro do wis ka, w ja kiej mo¿ na zlo ka li zo -
waæ si ³o wnie wia tro we, aby nie od dzia ³y wa ³y one ne ga ty wnie na ww. te re ny, jest okreœ -
la na pod czas pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Do pie ro wów czas zna ne
s¹ klu czo we pa ra me try za mie rze nia in we sty cyj ne go, wy ko ny wa ne s¹ od po wie d nie ba -
da nia i pro gno zy, po ana li zie któ rych mo¿ li we bê dzie okreœ le nie wp³y wu pla no wa ne go
przed siêw ziê cia i roz strzyg niê cie w za kre sie mo¿ li wo œci je go re a li za cji.

Po wo ³u j¹c siê na usta wê 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 z póŸn. zm., da lej ja ko: usta wa), up rzej -
mie in for mu jê, ¿e prze pi sy usta wy nie wpro wa dza j¹ obo wi¹z ku usta no wie nia wo kó³
elek tro wni wia tro wych stref ochron nych oraz nie re gu lu j¹ wy ma ga nej od le g ³o œci te go
ty pu in we sty cji od za bu do wy mie sz kal nej. Po sta no wie nia ta kie mo g¹ byæ za war te
w ak cie pra wa miej sco we go, ja kim jest miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Gmi na mo ¿e bo wiem, ko rzy sta j¹c z w³a dz twa pla ni sty cz ne go, w spo sób
swo bo dny okreœ laæ prze zna cze nie te re nu i in ne szcze gó ³o we wa run ki lo ka li zo wa nia
po szcze gól nych ty pów in we sty cji.

Je dno czeœ nie w stu dium uwa run ko wañ i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go gmi ny mo¿ na wy zna czyæ ob sza ry, na któ rych roz mie sz czo ne bê d¹ urz¹ dze -
nia wy twa rza j¹ ce ener giê z od na wial nych Ÿró de³ ener gii o mo cy prze kra cza j¹ cej
100 kW, a tak ¿e ich stre fy ochron ne zwi¹ za ne z ogra ni cze nia mi w za bu do wie oraz za go -
spo da ro wa niu i u¿y t ko wa niu te re nu. Po sta no wie nia te prze no si siê do miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go z uwa gi na wy móg ich zgo d no œci ze stu -
dium. Wy móg ten je dnak nie obo wi¹ zu je w przy pad ku lo ka li zo wa nia in we sty cji na te -
re nach nieob jê tych pla na mi miej sco wy mi. W ta kim przy pad ku pod sta w¹
lo ka li zo wa nia in we sty cji w po sta ci elek tro wni wia tro wej jest de cyz ja o wa run kach za -
bu do wy, któ rej wy da nie na stê pu je w przy pad ku spe³ nie nia wa run ków okreœ lo nych
w prze pi sie art. 61 usta wy. De cyz ja ta ma cha rak ter zwi¹ za ny, co oz na cza, ¿e w przy -
pad ku spe³ nie nia wa run ków usta wo wych or gan nie mo ¿e od mó wiæ wy da nia po zy ty w-
ne go dla in we sto ra roz strzyg niê cia.
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Prze pi sy te nie na ru sza j¹ po sta no wieñ 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 z póŸn. zm.), za k³a da j¹ cej pro wa dze nie od po wie d nich po stê po wañ za ró wno
w za kre sie pro jek tów pla nów miej sco wych i stu dium, jak i po je dyn czych przed siê-
wziêæ, w tym lo ka li zo wa nych na pod sta wie de cyz ji o wa run kach za bu do wy.

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 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 pe w nej kwe stii.
W ro ku 2010 Ma zow sze mia ³o wœród szes na stu wo je wództw naj wy ¿ szy

do chód na g³o wê mie sz kañ ca. Po op ³a ce niu po nad 900 mi lio nów z³ ja no si ko -
we go spad ³o na osta t nie miej sce li sty.

Obe c ny sy s tem za gra ¿a unij nym do ta cjom dla Ma zow sza. Do sej mo wej
ko mi sji sa mo rz¹ du te ry to rial ne go zo sta³ z³o ¿o ny wnio sek zmie rza j¹ cy do
zmniej sze nia wp³at ja no si ko we go tak, aby nie prze kra cza ³y 30% do cho dów
z po dat ku. Wno szo no te¿ o 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. Do tych cza so wy sy s tem jest nie do
utrzy ma nia, bo oz na cza ³o by to, ¿e z po wo du hi po te ty cz nych do cho dów na ka ¿ - 
de go mie sz kañ ca Ma zow sze nie otrzy ma pie niê dzy z Unii Eu ro pej skiej,
a w³a s ne wy tran sfe ru je do in nych re gio nów.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z za py ta niem, jak da le -
ce za a wan so wa ne s¹ pra ce nad re gu la cja mi, któ re umo¿ li wi¹ ogra ni cze nie
tak zwa ne go ja no si ko we go, a tak ¿e nad wpro wa dze niem no wej re gu ³y wy -
dat ko wej dla sa mo rz¹ dów.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 21 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 zwi¹z ku z pis mem z dnia 16 kwiet nia br. nr BPS/043-09-333/12, skie ro wa nym

do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie usto sun ko wa nia siê do oœ wiad cze nia Pa na se na -
to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go, z³o ¿o ne go na 9. po sie dze niu Se na tu RP w dniu
12 kwiet nia br., do ty cz¹ ce go ogra ni cze nia wp³at do bu d¿e tu pañ stwa – sto so wnie do
upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – up rzej mie in for mu jê.

Obe c nie w Se jmie Rze czy po spo li tej Pol skiej pro wa dzo ne s¹ pra ce nad dwo ma pro -
jek ta mi ustaw zmie nia j¹ cych usta wê o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go, a mia no wi cie nad pro jek tem oby wa tel skim (druk nr 19) i pro jek tem ko mi syj nym
(druk nr 230). Pro jek ty te s¹ roz pa try wa ne przez po wo ³a n¹ w tym ce lu Pod ko mi sjê nad -
zwy czaj n¹.

Roz wi¹ za nia za pro po no wa ne w obu pro jek tach ustaw zmie rza j¹ do zmia ny za sad
usta la nia wp³at do bu d¿e tu pañ stwa i ma j¹ na ce lu przede wszy s t kim zmniej sze nie wy -
so ko œci tych wp³at. Zmia ny za pro po no wa ne w ww. pro jek tach ustaw 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 gmin, po wia tów i wo je wództw.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ w dniu 14 lu te go 2012 r. Ra da Mi ni strów
przy jê ³a Sta no wis ko wo bec oby wa tel skie go pro jek tu usta wy (druk nr 19). 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
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me cha niz mu, Ra da Mi ni strów, po mi mo za strze ¿eñ, 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 Sta -
no wis ko wo bec ko mi syj ne go pro jek tu usta wy (druk nr 230), jest w trak cie przy go to -
wy wa nia.

Od no sz¹c siê do py ta nia do ty cz¹ ce go za a wan so wa nia prac nad wpro wa dze niem
no wej re gu ³y wy dat ko wej dla sa mo rz¹ dów, up rzej mie in for mu jê, ¿e 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 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 15 mar ca 2012 r., by ³y ju¿
przed mio tem uz go dnieñ miê dzy re sor to wych. Obe c nie trwa j¹ pra ce o cha rak te rze le gis -
la cyj nym, a na stê p nie pro jekt usta wy zo sta nie skie ro wa ny do roz pa trze nia przez Ko mi -
tet Ra dy Mi ni strów.

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

Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o wy jaœ nie nie na stê pu j¹ cej kwe stii.
Za pi sy re gu lu j¹ ce uci¹¿ li woœæ za pa chów, czy li tak zwa na usta wa od o ro -

wa, nie mia ³y do t¹d szczê œcia w par la men cie. Pra ce pro wa dzo ne s¹ ju¿ od
lat, ale nic z nich nie wy ni ka. Do cie ra j¹ do mnie li cz ne syg na ³y bê d¹ ce wy ra -
zem za nie po ko je nia lu dzi mie sz ka j¹ cych w bez po œre dniej blis ko œci og nisk
emi sji przy krych za pa chów. Szcze gól ne za nie po ko je nie bu dzi brak re gu la cji
pra w nych, któ re okreœ li ³y by kon kret ne nor my zwi¹ za ne z emi sj¹ za pa chów.

W tym kon tek œ cie zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z py ta niem, czy rz¹d
za mie rza wy st¹ piæ z ini cja ty w¹ le gis la cyj n¹ w tym za kre sie – je œ li tak, to kie -
dy to na st¹ pi, a je œ li nie, to dla cze go.

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA Œ RODOWISKA

War sza wa, 21 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,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ma rii Jac kow skie go, z³o ¿o ne na

9. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 12.04.2012 r. w spra wie za pi sów re gu lu j¹ cych uci¹¿ -
li woœæ za pa chów, w za ³¹ cze niu prze ka zu jê sto so wne wy jaœ nie nia wraz z za ³o ¿e nia mi do 
pro jek tu usta wy o prze ciw dzia ³a niu uci¹¿ li wo œci za pa cho wej.

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 na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ja na Ma riê Jac kow skie go,
 prze ka za ne pis mem z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-09-333/12,

do ty cz¹ ce ure gu lo wa nia pra w ne go pro ble mu uci¹¿ li wo œci za pa chów.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie w Mi ni ster stwie Œro do wis ka trwa j¹ pra ce nad pro -
jek tem za ³o ¿eñ do usta wy o prze ciw dzia ³a niu uci¹¿ li wo œci za pa cho wej. Na tej ba zie
przy go to wa ny zo sta nie pro jekt usta wy o prze ciw dzia ³a niu uci¹¿ li wo œciom za pa cho -
wym. Na stê p nie zo sta nie on pod da ny pro ce so wi le gis la cyj ne mu.

Zwra cam uwa gê na fakt, ¿e wpro wa dza nie sub stan cji za pa cho wo czyn nych ju¿ obe c-
 nie jest re gu lo wa ne. Dzia ³a nia w spra wie ogra ni cze nia uci¹¿ li wo œci za pa cho wej mo g¹
byæ re a li zo wa ne na pod sta wie in nych, ju¿ obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów:
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1) zgo d nie z art. 362 ust. 1 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Poœ, je ¿e li pod miot ko --
rzy sta j¹ cy ze œro do wis ka ne ga ty wnie od dzia ³u je na œro do wis ko, or gan ochro ny
œro do wis ka mo ¿e, w dro dze de cyz ji, na ³o ¿yæ obo wi¹ zek ogra ni cze nia je go od dzia --
³y wa nia na œro do wis ko, a w przy pad ku po gor sze nia sta nu œro do wis ka spo wo do --
wa ne go dzia ³al no œci¹ pod mio tu, przy wró ce nia œro do wis ka do sta nu w³a œci we go;

2) na pod sta wie art. 378 ust. 1 usta wy Poœ, or ga nem ochro ny œro do wis ka, w³a œci --
wym w spra wie, o któ rej mo wa po wy ¿ ej, jest sta ro sta;

3) zgo d nie z art. 363 usta wy Poœ, wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta mo ¿e, w dro --
dze de cyz ji, na ka zaæ oso bie fi zy cz nej, któ rej dzia ³al noœæ ne ga ty wnie od dzia ³u je na
œro do wis ko, wy ko na nie w okreœ lo nym cza sie czyn no œci zmie rza j¹ cych do ogra ni --
cze nia ne ga ty wne go od dzia ³y wa nia na œro do wis ko.

Kwe stie ma j¹ ce zwi¹ zek z emi sj¹ sub stan cji uci¹¿ li wych za pa cho wo za war te s¹
tak ¿e w re gu la cjach do ty cz¹ cych ogra ni cza nia ne ga ty wne go wp³y wu pro duk cji zwie -
rzê cej (fer my dro biu, trzo dy chle wnej) na oto cze nie, okreœ lo nych w na stê pu j¹ cych ak -
tach pra w nych:

1) usta wa z dnia 10 lip ca 2007 r. o na wo zach i na wo ¿e niu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) –
re gu lu je za sa dy po stê po wa nia z na wo za mi na tu ral ny mi;

2) roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 23 gru dnia 2002 r. w spra wie szcze --
gól nych wy ma gañ, ja kim po win ny od po wia daæ pro gra my dzia ³añ ma j¹ cych na ce --
lu ogra ni cza nie od p³y wu azo tu ze Ÿró de³ rol ni czych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),
wy da ne na pod sta wie usta wy z dnia 18 lip ca 2001 r. – Pra wo wo dne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.).

Po nad to, na pod sta wie art. 7 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.):

1) Mi n i s ter Rol ni ctwa i Go spo dar ki ¯y wno œcio wej wy da³ roz po rz¹ dze nie z dnia
7 paŸ dzier ni ka 1997 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po --
wia daæ bu dow le rol ni cze i ich usy tuo wa nie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, zm. Dz. U.
z 2009 r. Nr 108, poz. 907) (w szcze gól no œci fer my dro biu, trzo dy chle wnej, byd ³a),
któ re re gu lu je tak ¿e spra wy zwi¹ za ne z kon struk cj¹ i usy tuo wa niem obie k tów bu --
dow la nych (zbior ni ki i p³y ty na od cho dy zwie rzê ce), w któ rych pro wa dzo na jest
pro duk cja zwie rzê ca;

2) Mi n i s ter Go spo dar ki wy da³ roz po rz¹ dze nie z dnia 21 li s to pa da 2005 r. w spra wie
wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ ba zy i sta cje pa liw p³yn --
nych, ru ro ci¹ gi prze sy ³o we da le ko siê¿ ne s³u ¿¹ ce do trans por tu ro py na fto wej
i pro du k tów na fto wych i ich usy tuo wa nie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

Do dat ko wo fun kcjo nu je tzw. Ko deks do brej prak ty ki rol ni czej okreœ la j¹ cy za sa dy
i pro ce du ry ta kich dzia ³añ jak, pro wa dze nie in ten sy wnej ho dow li i na wo ¿e nie z wy ko -
rzy sta niem na tu ral nych na wo zów.

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 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.
Zgo d nie z art. 18 i 19 usta wy z 28 li s to pa da 2003 r. o œwiad cze niach ro -

dzin nych w bie ¿¹ cym 2012 r. przy pa da ter min we ry fi ka cji wy so ko œci œwiad -
czeñ ro dzin nych oraz pro gów do cho do wych, od któ rych uza le¿ nio ne jest
pra wo do œwiad czeñ ro dzin nych. Z uwa gi na fakt, i¿ pro gi do cho do we do ty -
cz¹ ce œwiad czeñ ro dzin nych nie by ³y we ry fi ko wa ne od 2004 r., pod sta wo wy
in stru ment s³u ¿¹ cy wspie ra niu ro dzi ny wy cho wu j¹ cej dzie ci za tra ca swo je
prze zna cze nie i ce lo woœæ.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z pro œb¹ o po chy le nie
siê nad wspo mnia nym pro ble mem i po zy ty wne je go roz wi¹ za nie: po wrót do
pier wot nych za ³o ¿eñ, w któ rych kry te ria do cho do we mia ³y byæ po wi¹ za ne
z mi ni mal nym wy na gro dze niem za pra cê, oraz na tych mia sto we zró w na nie
kry te rium do cho do we go up ra wnia j¹ ce go do œwiad czeñ ro dzin nych z mi ni -
mal nym wy na gro dze niem za pra cê.

Bra ku je wa lo ry za cji kry te rium do cho do we go up ra wnia j¹ ce go do œwiad -
czeñ ro dzin nych – od 1 ma ja 2004 r. jest ono na po zio mie 540 z³ brut to. We ry -
fi ka cja wy so ko œci œwiad czeñ i pro gów do cho do wych po win na staæ siê
spra w¹ prio ry te to w¹, gdy¿ ze wzglê du na nie we ry fi ko wa nie wy so ko œci pro -
gów do cho do wych od po cz¹t ku we jœcia w ¿y cie usta wy o œwiad cze niach ro -
dzin nych z ro ku na rok co raz mniej sza li cz ba be ne fi cjen tów ma mo¿ li woœæ
sko rzy sta nia ze wspar cia, a przy czy n¹ te go sta nu rze czy wca le nie jest zna -
cz¹ ca po pra wa sy tua cji fi nan so wej ro dzin.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na fakt, i¿ wy so koœæ pro gów do cho do wych obo -
wi¹ zu j¹ cych w udzie la niu wspar cia z po mo cy spo ³e cz nej jest ni¿ sza ni¿ wy -
so koœæ mi n i mum eg zy sten cji – mier ni ka skraj ne go ubó stwa, czy li ko szy ka
dóbr nie zbê d nych do pod trzy ma nia fun kcji ¿y cio wych cz³o wie ka i je go spra w -
no œci psy cho fi zy cz nej. Wspo mnia ne mi n i mum uw zglê dnia je dy nie te po trze -
by, któ rych za spo ko je nie nie mo ¿e byæ od ³o ¿o ne w cza sie, a kon sum pcja ni¿ -
sza od okreœ lo ne go tam po zio mu pro wa dzi do bio lo gi cz ne go wy ni sz cze nia
i za gro ¿e nia ¿y cia.

Czy w cy wi li zo wa nym, po ³o ¿o nym w cen trum Eu ro py pañ stwie oby wa tel
mu si siê gaæ bio lo gi cz nej de gra da cji, aby za s³u ¿yæ na wspar cie i za in te re so -
wa nie swo j¹ sy tua cj¹?

Jan Ma ria Jac kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 14 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 wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak:

BPS/043-09-333/12 do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ja na Ma riê
Jac kow skie go pod czas 9. po sie dze nia Se na tu w spra wie wy so ko œci pro gów do cho do -
wych obo wi¹ zu j¹ cych przy udzie la niu wspar cia z po mo cy spo ³e cz nej (w tre œci oœ wiad -
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cze nia jest mo wa za ró wno o œwiad cze niach ro dzin nych, jak i o œwiad cze niach z po mo cy 
spo ³e cz nej), up rzej mie in for mu jê.

Od sze re gu lat pol ski sy s tem wspar cia ma te rial ne go ro dzin z dzieæ mi na utrzy ma -
niu, fi nan so wa ny z bu d¿e tu pañ stwa, kie ro wa ny jest do ro dzin o nis kich do cho dach.
W sy s te mie tym pod sta wo w¹ ro lê pe³ ni¹ œwiad cze nia ro dzin ne przy zna wa ne na pod -
sta wie usta wy z dnia 28 li s to pa da 2003 ro ku o œwiad cze niach ro dzin nych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.) – s¹ to za si³ ki ro dzin ne z do dat ka mi oraz œwiad cze nia
opie kuñ cze, zaœ ro lê uzu pe³ nia j¹ c¹ pe³ ni¹ œwiad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go.
Kry te rium do cho do we up ra wnia j¹ ce do za si³ ków ro dzin nych wy no si 504,00 z³ net to na 
oso bê, a w przy pad ku ro dzin wy cho wu j¹ cych dziec ko nie pe³ no spra wne kry te rium to
pod wy¿ szo ne jest do 583,00 z³ net to.

We ry fi ka cja kwot œwiad czeñ ro dzin nych i wy so ko œci kry te riów do cho do wych, zgo d -
nie z art. 18 usta wy z dnia 28 li s to pa da 2003 ro ku o œwiad cze niach ro dzin nych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), od by wa siê co trzy la ta, z uw zglê dnie niem wy ni ków ba -
dañ pro gu wspar cia do cho do we go ro dzin. Próg wspar cia do cho do we go ro dzin ba da
i przed sta wia In sty tut Pra cy i Spraw So cjal nych. Osta t nia we ry fi ka cja by ³a prze pro wa -
dzo na w 2009 ro ku, w wy ni ku któ rej Ra da Mi ni strów pod jê ³a de cyz jê o pod wy¿ sze niu
od 1 li s to pa da 2009 ro ku wy so ko œci za si³ ku ro dzin ne go (wzrós³ o po nad 42%) oraz wy -
so ko œci œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go (wzros ³o o ok. 24%). Ko lej na we ry fi ka cja kwot
œwiad czeñ ro dzin nych i wy so ko œci kry te riów do cho do wych up ra wnia j¹ cych do za -
si³ ków ro dzin nych, zgo d nie z art. 18 usta wy o œwiad cze niach ro dzin nych bê dzie prze -
pro wa dzo na w 2012 ro ku, a uchwa lo ne w jej wy ni ku zmia ny obo wi¹ zy waæ bê d¹ od
1 li s to pa da 2012 ro ku.

Na le ¿y stwier dziæ, ¿e po mi mo nie po dwy¿ sze nia w to ku do tych cza so wych we ry fi ka -
cji kwot kry te riów do cho do wych up ra wnia j¹ cych do œwiad czeñ ro dzin nych, zmia ny,
któ re we sz³y w ¿y cie w la tach 2009 –2010 zna cz nie zwiê k szy ³y wy so koœæ œrod ków kie ro -
wa nych do ro dzin ko rzy sta j¹ cych ze œwiad czeñ ro dzin nych. Wzrost wy so ko œci za si³ ku
ro dzin ne go oz na cza³ bo wiem ró w nie¿ wzrost kwo ty do pu sz czal ne go prze kro cze nia wy -
so ko œci kry te riów do cho do wych bez utra ty pra wa do œwiad czeñ ro dzin nych dla ro dzin,
któ re ju¿ ko rzy sta ³y z tych œwiad czeñ. Zgo d nie z art. 5 ust. 3 usta wy o œwiad cze niach
ro dzin nych, w przy pad ku gdy do chód ro dzi ny w prze li cze niu na oso bê w ro dzi nie lub
do chód oso by ucz¹ cej siê prze kra cza kwo tê up ra wnia j¹ c¹ da n¹ ro dzi nê lub oso bê
ucz¹ c¹ siê do za si³ ku ro dzin ne go o kwo tê ni¿ sz¹ lub ró w n¹ kwo cie od po wia da j¹ cej naj -
ni¿ sze mu za si³ ko wi ro dzin ne mu przy s³u gu j¹ ce mu w okre sie, na któ ry jest usta la ny,
za si ³ek ro dzin ny przy s³u gu je, je ¿e li przy s³u gi wa³ w po prze d nim okre sie za si³ ko wym
(np. dla czte ro o so bo wej ro dzi ny wy cho wu j¹ cej dziec ko nie pe³ no spra wne do chód ro dzi -
ny mo ¿e byæ wy ¿ szy o 272 z³). Je dno czeœ nie w przy pad ku prze kro cze nia kry te rium do -
cho do we go w ko lej nym okre sie za si³ ko wym za si ³ek ro dzin ny nie przy s³u gu je.

Od 1 sty cz nia 2010 ro ku, na pod sta wie art. 13 usta wy z dnia 19 li s to pa da 2009 r.
o zmia nie nie któ rych ustaw zwi¹ za nych z re a li za cj¹ wy dat ków bu d¿e to wych (Dz. U.
Nr 219, poz. 1706), zo sta ³o znie sio ne kry te rium do cho do we przy ubie ga niu siê
o pra wo do œwiad cze nia pie lêg na cyj ne go, przy s³u gu j¹ ce go m.in. ro dzi com opie ku -
j¹ cym siê dziec kiem nie pe³ no spra wnym wy ma ga j¹ cym szcze gól nej pie lêg na cji
(wska za nia co do 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 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), któ rzy w zwi¹z ku z t¹ opie k¹ zre zyg no wa li z pra cy lub jej nie
po de jmu j¹.

W 2012 ro ku pla no wa na jest ko lej na we ry fi ka cja kwot œwiad czeñ ro dzin nych i wy -
so ko œci kry te riów do cho do wych. W bu d¿e cie na 2012 rok za pla no wa no wy ¿ sze
o ok. 730 mln z³, ni¿ w 2011 ro ku, œrod ki na œwiad cze nia ro dzin ne i œwiad cze nia z fun -
du szu ali men ta cyj ne go (re zer wa ce lo wa cz. 83 poz. 34), m.in. w zwi¹z ku z pla no wa n¹
usta wo w¹ we ry fi ka cj¹ kwot œwiad czeñ ro dzin nych i wy so ko œci kry te riów do cho do -
wych. De cyz jê w spra wie pod wy¿ sze nia kwot kry te riów do cho do wych i kwot œwiad czeñ
ro dzin nych Ra da Mi ni strów uz ga dnia z Trój stron n¹ Ko mi sj¹ do Spraw Spo³eczno-
-Gospodarczych. Zgo d nie z art. 19 ust. 4 i 5 ww. usta wy wy so koœæ kry te rium do cho do -

46 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



we go i kwot œwiad czeñ ro dzin nych, któ re bê d¹ obo wi¹ zy waæ od 1 li s to pa da 2012 ro ku
og ³o szo na zo sta nie do dnia 15 sier pnia br.

Zgo d nie z art. 9 ust. 2 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 ro ku o po mo cy spo ³e cz nej
(Dz. U. z 2009 ro ku Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.), w 2012 ro ku przy pa da ró w nie¿ ter -
min prze pro wa dze nia okre so wej we ry fi ka cji kry te riów do cho do wych oraz nie któ rych
œwiad czeñ przy zna wa nych na pod sta wie prze pi sów o po mo cy spo ³e cz nej. Zwe ry fi ko wa -
ne kry te ria do cho do we oraz kwo ty nie któ rych œwiad czeñ z po mo cy spo ³e cz nej og ³o szo -
ne zo sta n¹ do dnia 15 lip ca br. i obo wi¹ zy waæ bê d¹ od 1 paŸ dzier ni ka 2012 ro ku.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja cek Mê ci na
Se kre tarz Sta nu
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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 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!
8 lip ca 2010 r. i 4 lu te go 2011 r. zwra ca ³em siê do mi ni stra in fra struk tu ry

z ko lej ny mi oœ wiad cze nia mi se na tor ski mi, wy ra ¿a j¹c oba wy co do ja ko œci
ma te ria ³ów bu dow la nych wy ko rzy sty wa nych w obe c nie re a li zo wa nych pro -
gra mach in fra struk tu ral nych. Otrzy my wa ³em z re sor tu uspo ka ja j¹ ce od po -
wie dzi. Na przy k³ad w piœ mie TA leb/0701/896/11 z 23 lu te go 2011 r.
pi sz¹ cy do mar sza³ ka Se na tu z upo wa¿ nie nia mi ni stra in fra struk tu ry pod se -
kre tarz sta nu Ra dos ³aw Stê pieñ in for mo wa³, ¿e op ra co wa ny i re a li zo wa ny
przez GDDKiA „sy s tem kon tro li ja ko œci in we sty cji na dro gach kra jo wych jest
efek ty wny i spraw dza siê”. Da lej za pe wnia³, i¿ „in we sty cje re a li zo wa ne w tej 
chwi li s¹ do k³a dnie kon tro lo wa ne ju¿ na eta pie prac wstêp nych, a po tem re -
gu lar nie z po stê pem ro bót”.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z py ta niem, czy w œwiet le do nie sieñ pra so -
wych o zna cz nej li cz bie u sz ko dzeñ na wie rzchni (pêk niêæ) od kry tych po osta t -
niej zi mie na no wych dro gach na dal w opi nii re sor tu sy s tem kon tro li ja ko œci
dzia ³a per fek cyj nie i po zwa la uni kaæ za gro ¿eñ? Czy ja koœæ ma te ria ³ów wy ko -
rzy sta nych do bu do wy no wych dróg wci¹¿ nie bu dzi w¹t pli wo œci? Mój nie po -
kój jest po tê go wa ny fak tem, i¿ we d³ug me diów fir ma, któ ra pe³ ni¹c ro lê
je d ne go z do mi nu j¹ cych do staw ców kru szyw, pod jê ³a siê ró w nie¿ za dañ re a -
li za cji in we sty cji na au to stra dzie, ma w³a œ nie upaœæ.

Ka zi mierz Klei na

Od po wiedŸ

War sza wa, 14 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 Pa na se na to ra Ka zi mie rza Klei ny z dnia 12 kwiet nia

2012 r. w spra wie ja ko œci sto so wa nych ma te ria ³ów bu dow la nych w kon tek œ cie wy stê po -
wa nia pêk niêæ na wie rzchni dróg, przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje i wy jaœ nie nia.

Re a li za cja in we sty cji in fra struk tu ral nej jest z na tu ry przed siêw ziê ciem skom pli ko -
wa nym pod wzglê dem za ró wno pro ce du ral nym jak i te chni cz nym, an ga ¿u j¹ cym zna -
cz¹ ce œrod ki fi nan so we oraz wy ma ga j¹ cym du ¿ych na k³a dów cza so wych. Bu do wa ne
dro gi ma j¹ s³u ¿yæ u¿y t ko wni kom przez wie le lat. Kon struk to rzy d¹ ¿¹ do te go, aby trwa -
³oœæ na wie rzchni dro go wych wy no si ³a 20 –30 lat. W Pol sce przy spie szo ne ni sz cze nie
dróg na stê pu je naj czê œciej z po wo du po ru sza nia siê po nich po jaz dów prze ci¹ ¿o nych.
Do nie da w na ty po wa te chno lo gia bu do wy na wie rzchni dro go wych w Pol sce by ³a te ch-
no lo gi¹ na wie rzchni podatnych – asfaltowych. Do œwiad cze nia z ty tu ³u bu do wa nych
w Pol sce na wie rzchni szty wnych – be to no wych, czy te¿ na wie rzchni z as fal tu w te chno -
lo gii WMS (o pod wy¿ szo nym mo d u le szty wno œci mie sza nek mineralno-bitumicznych)
s¹ nie wiel kie. Je dno czeœ nie za le ty tych na wie rzchni, ta kie jak wiê k sza trwa ³oœæ i brak
zja wis ka ko lei no wa nia oraz od por noœæ na wet na bar dzo wy so kie ob ci¹ ¿e nia osi prze -
ma wia j¹ za ich sto so wa niem.
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Od no sz¹c siê do kwe stii spê kañ i szcze lin ja kie po ja wi ³y siê na no wo bu do wa nych
od cin kach au to strad, in for mu jê, i¿ pod wp³y wem bar dzo nis kich tem pe ra tur, w naj -
s³ab szym miej scu kon struk cji, a wiêc naj czê œciej tam, gdzie nie zo sta ³a u sz czel nio na
prze rwa te chno lo gi cz na lub na ciê cie pi ³¹ by ³o zbyt g³ê bo kie, zo sta ³o za i ni cjo wa ne spê -
ka nie. Po ja wi³ siê tzw. efekt kar bu, czy li os ³a bio no kon struk cjê na wie rzchni. Spiê trze -
nie na prê ¿eñ do pro wa dzi ³o do nie kon tro lo wa ne go roz ci¹ g niê cia na wie rzchni,
w re zul ta cie po wsta ³y spê ka nia. Z usta leñ te chno lo gów Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra -
jo wych i Au to strad wy ni ka, i¿ spê kañ mo¿ na by ³o unik n¹æ po przez oczy sz cze nie kra -
wê dzi na wie rzchni po za koñ czo nym eta pie pra cy, ró w ne i od po wie d nio g³ê bo kie
do ciê cie kra wê dzi na wie rzchni, u sz czel nie nie prze rwy te chno lo gi cz nej, pil no wa nie czy -
sto œci na bu do wie i nie do pu sz cze nie do po ru sza nia siê ciê¿ kich po jaz dów po nie pe³ nej
kon struk cji.

Noœ noœæ kon struk cji na wie rzchni jest zwi¹ za na z cha rak te ry sty k¹ war stwy wi¹ -
¿¹ cej oraz warstw pod bu do wy. Z pun ktu wi dze nia trwa ³o œci as fal to wych na wie rzch-
ni dro go wych co raz wiê k sze uz na nie znaj du je kon cep cja po le ga j¹ ca na two rze niu
bar dzo trwa ³ej i od por nej na ob ci¹ ¿e nie od ru chu sa mo cho do we go pod bu do wy po -
³¹ czo nej z war stw¹ wi¹ ¿¹ c¹. Tak ut wo rzo ny ze spó³ warstw jest przy kry wa ny cien k¹
war stw¹ œcie ral n¹ od por n¹ na ko lei no wa nie. Mie szan ka mineralno-asfaltowa o ta kiej
cha rak te ry sty ce, prze zna czo na na war stwê pod bu do wy i war stwê wi¹ ¿¹ c¹, zo sta ³a po
raz pier wszy op ra co wa na we Fran cji pod na zw¹ EME (en ro be a mo d u le ele ve – mie -
szan ka o wy so kim mo d u le szty wno œci). Jest to roz wi¹ za nie, któ re ³¹ czy ze so b¹ dwie
prze ciw sta wne ce chy: od por noœæ na ko lei no wa nie i ró wno czeœ nie bar dzo du ¿¹ od por -
noœæ na zmê cze nie dziê ki za sto so wa niu bar dzo twar de go, spe c jal ne go as fal tu. Za sto -
so wa ne te chno lo gie wy ko na nia przed mio to wych na wie rzchni by ³y po prze dzo ne
od po wie d ni mi ba da nia mi i nie wy ni ka ³o z nich, ¿e wy st¹ pi¹ obe c nie ob ser wo wa ne zja -
wis ka (pêk niê cia). Trwa ³oœæ zmê cze nio wa na wie rzchni, mo dy fi ka cja as fal tów, w³a œci -
wo œci prze ciw poœ liz go we i po do b ne za ga dnie nia s¹ przed mio tem wie lu pro jek tów
re a li zo wa nych w la bo ra to riach dro go wych w je dno stkach naukowo-badawczych,
w tym ró w nie¿ w In sty tu cie Ba daw czym Dróg i Mo stów.

Na le ¿y za zna czyæ, i¿ te chno lo gia WMS (pod wy¿ szo ny mo du³ szty wno œci mie sza nek
mineralno-bitumicznych) okreœ lo na przez GDDKiA zo sta ³a z po wo dze niem za sto so wa -
na na wie lu od cin kach dróg np. na od cin ku A2 Ko nin – D¹ bie, ob wo dni cy Gniez na czy
dro dze kra jo wej Nr 92 Po znañ – Iwno. Na ww. in we sty cjach spê ka nia nie wy st¹ pi ³y.
G³ó wnym po wo dem za sto so wa nia ww. mie szan ki do bu do wy dróg w Pol sce, by ³a ko nie cz-
 noœæ unik niê cia ko lei no wa nia siê dróg.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki
Mor skiej w za kre sie swo jej w³a œci wo œci me ry to ry cz nej po przez okreœ la nie kie run ków
roz wo ju sie ci dro go wej oraz wy da wa nie prze pi sów techniczno-budowlanych i eks ploa -
ta cyj nych do ty cz¹ cych dróg i dro go wych obie k tów in ¿y nier skich stwa rza od po wie d nie
wa run ki do przy go to wa nia i re a li za cji pro jek tów in fra struk tu ral nych.

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 Ko gu ta

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!
Me dia nie da w no do no si ³y, i¿ zde cy do wa³ Pan o ob sa dze niu za rz¹ du PKP

w dro dze sfor ma li zo wa ne go, pro fe sjo nal ne go, obiek ty wne go po stê po wa nia
prze pro wa dzo ne go przez wy spe cja li zo wa n¹ fir mê za jmu j¹ c¹ siê spra wa mi
kad ro wy mi.

Po nie wa¿ po wo ³a ny zo sta³ no wy za rz¹d, pro szê o in for ma cje o na stê pu -
j¹ cych spra wach.

Ja ka fir ma wspie ra ³a Pa na w po stê po wa niu pro wa dz¹ cym do wy bo ru
no we go za rz¹ du? Ja kie kry te ria zo sta ³y za sto so wa ne? Ilu kan dy da tów bra ³o 
udzia³ w po stê po wa niu? Ja kie wzglê dy, kry te ria, za de cy do wa ³y o wy bo rze
ka ¿ dej z trzech osób za sia da j¹ cych obe c nie w za rz¹ dzie PKP SA?

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Ko gut

Od po wiedŸ

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,
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 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., w spra wie wy -
bo ru no we go sk³a du Za rz¹ du PKP SA, prze s³a ne go przy piœ mie z dnia 16 kwiet nia
2012 r., Nr BPS/043-09-335/12, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Ma j¹c na wzglê dzie is tot ne zna cze nie PKP SA dla fun kcjo no wa nia spó ³ek Gru py
PKP oraz re a li za cji kon cep cji mo der ni za cji i roz wo ju sek to ra ko le jo we go w Pol sce, Mi n i -
s ter Trans por tu, Bu do wni ctwa i Go spo dar ki Mor skiej w sty cz niu 2012 r. zwró ci³ siê do
Ra dy Nad zor czej PKP SA o za trud nie nie do rad ców, za da niem któ rych by ³o wspie ra nie
pro ce du ry wy ³o nie nia no we go sk³a du Za rz¹ du Spó ³ki. Wo bec fak tu, ¿e czyn no œci po -
prze dza j¹ ce wy bór obe c nych Cz³on ków Za rz¹ du PKP SA pro wa dzo ne by ³y przez Ra dê
Nad zor cz¹ Spó ³ki ewen tual ne py ta nia od noœ nie do prze bie gu przed mio to wej pro ce du ry 
i po de jmo wa nych w jej trak cie de cyz ji po win ny byæ kie ro wa ne do Prze wo dni cz¹ ce go
Ra dy Nad zor czej PKP SA.

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 La sec 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!
Zgo d nie z dy rek ty w¹ UE 2006/112/WE pañ stwa cz³on kow skie mo g¹

sto so waæ ob ni ¿o n¹ staw kê VAT w od nie sie niu do ksi¹ ¿ek, dzien ni ków i pe -
rio dy ków za pi sa nych na wszy s t kich noœ ni kach fi zy cz nych. Prze pi sy te nie
prze wi du j¹ ta kiej mo¿ li wo œci w od nie sie niu do e-booków. Zgo d nie z obo wi¹-
 zu j¹ cy mi prze pi sa mi elek tro ni cz ne ksi¹¿ ki za li cza siê do us ³ug œwiad czo nych
dro g¹ elek tro ni cz n¹ i w tym przy pad ku wspo mnia ne prze pi sy o ob ni ¿o nej
staw ce VAT nie znaj du j¹ za sto so wa nia. Przed mio to wa kwe stia sta je siê co -
raz wiê k szym pro ble mem oraz bu dzi du ¿y nie po kój w œro do wis kach czy tel ni -
ków, wy daw ców oraz dys try bu to rów.

Czy mi ni ster stwo po szu ku je roz wi¹ za nia le gis la cyj ne go, któ re po zwo li ³o -
by ja s no okreœ liæ sy tua cjê pra w n¹ elek tro ni cz nych ksi¹ ¿ek w sto sun ku do ich 
ko pii za pi sa nych na fi zy cz nych noœ ni kach i umo¿ li wi ³o by ob ni ¿e nie po dat ku
VAT z 23% do 5%, a tym sa mym lik wi da cjê dys kry mi no wa nia dys try bu cji
ksi¹ ¿ek w for mie elek tro ni cz nej? W do bie cyf ry za cji wy da je siê nie kon ku ren -
cyj ne roz wi¹ za nie, dziê ki któ re mu dys try bu to rzy e-treœci za re je stro wa ni
w in nych kra jach ni¿ Pol ska (np. we Fran cji czy w Luk sem bur gu) mo g¹ sprze -
da waæ przez in ter net elek tro ni cz ne pub li ka cje w ce nie na star cie ni¿ szej
o oko ³o 15 –20% od cen pol skich przed siê bior ców tyl ko ze wzglê du na ró¿ n¹
staw kê VAT.

Up rzej mie pro szê o in for ma cjê, czy mi ni ster stwo pro wa dzi pra ce ma j¹ ce
na ce lu zró w na nie VAT na e-ksi¹¿ki z VAT na tra dy cyj ne ksi¹¿ ki. Czy Pan Mi -
n i s ter jest zwo len ni kiem zró w na nia sta wek VAT na ksi¹¿ ki i pub li ka cje w tra -
dy cyj nej pa pie ro wej for mie ze staw ka mi na e-publikacje?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw La sec ki

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

War sza wa, 5 czer wca 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 16 kwiet nia 2012 ro ku (znak: BPS/043-09-336/12) prze ka zu j¹ ce go tekst
oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ja ros ³a wa La sec kie go pod czas 9. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku w spra wie zró w na nia sta wek po -
dat ku VAT na ksi¹¿ ki w po sta ci elek tro ni cz nej oraz pa pie ro wej up rzej mie in for mu jê, i¿
Mi n i s ter Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji po zy ty wnie od no si siê do przed mio to we go za ga dnie -
nia. Po do b ne sta no wis ko wy ra zi³ Ko mi tet Ra dy Mi ni strów ds. Cyf ry za cji opi niu j¹c pro -
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jekt Stra te gii Roz wo ju Ka pi ta ³u Spo ³e cz ne go oraz uwa gi od no sz¹ ce siê do wspomnianej 
kwe stii. Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ Ko mi tet pod da³ pod roz wa gê uw zglê dnie nie
w wymienionym do ku men cie za pi sów umo¿ li wia j¹ cych ana lo gi cz ne trak to wa nie
e-booków i ksi¹ ¿ek pa pie ro wych w za kre sie opo dat ko wa nia po dat kiem VAT.

Z po wa ¿a niem

An drzej Rê gow ski
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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 mi ni stra fi nan sów Ja na Vincenta-Rostowskiego

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zgo d nie z dy rek ty w¹ UE 2006/112/WE pañ stwa cz³on kow skie mo g¹

sto so waæ ob ni ¿o n¹ staw kê VAT w od nie sie niu do ksi¹ ¿ek, dzien ni ków i pe -
rio dy ków za pi sa nych na wszy s t kich noœ ni kach fi zy cz nych. Prze pi sy te nie
prze wi du j¹ ta kiej mo¿ li wo œci w od nie sie niu do e-booków. Zgo d nie z obo wi¹ -
zu j¹ cy mi prze pi sa mi elek tro ni cz ne ksi¹¿ ki za li cza siê do us ³ug œwiad czo nych
dro g¹ elek tro ni cz n¹ i w tym przy pad ku wspo mnia ne prze pi sy o ob ni ¿o nej
staw ce VAT nie znaj du j¹ za sto so wa nia. Przed mio to wa kwe stia sta je siê co -
raz wiê k szym pro ble mem oraz bu dzi du ¿y nie po kój w œro do wis kach czy tel ni -
ków, wy daw ców oraz dys try bu to rów.

Czy mi ni ster stwo po szu ku je roz wi¹ za nia le gis la cyj ne go, któ re po zwo li ³o -
by ja s no okreœ liæ sy tua cjê pra w n¹ elek tro ni cz nych ksi¹ ¿ek w sto sun ku do ich 
ko pii za pi sa nych na fi zy cz nych noœ ni kach i umo¿ li wi ³o by ob ni ¿e nie po dat ku
VAT z 23% do 5%, a tym sa mym lik wi da cjê dys kry mi no wa nia dys try bu cji
ksi¹ ¿ek w for mie elek tro ni cz nej? W do bie cyf ry za cji wy da je siê nie kon ku ren -
cyj ne roz wi¹ za nie, dziê ki któ re mu dys try bu to rzy e-treœci za re je stro wa ni
w in nych kra jach ni¿ Pol ska (np. we Fran cji czy w Luk sem bur gu) mo g¹ sprze -
da waæ przez in ter net elek tro ni cz ne pub li ka cje w ce nie na star cie ni¿ szej
o oko ³o 15 –20% od cen pol skich przed siê bior ców tyl ko ze wzglê du na ró¿ n¹
staw kê VAT.

Up rzej mie pro szê o in for ma cjê, czy mi ni ster stwo pro wa dzi pra ce ma j¹ ce
na ce lu zró w na nie VAT na e-ksi¹¿ki z VAT na tra dy cyj ne ksi¹¿ ki. Czy Pan Mi -
n i s ter jest zwo len ni kiem zró w na nia sta wek VAT na ksi¹¿ ki i pub li ka cje w tra -
dy cyj nej pa pie ro wej for mie ze staw ka mi na e-publikacje?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw La sec ki

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 zwi¹z ku z pis mem Pa na Mar sza³ ka z dnia 16 kwiet nia 2012 r. znak: BPS/043-

-09-337/12, przy któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra
Ja ros ³a wa La sec kie go pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r.
w spra wie roz wa ¿e nia mo¿ li wo œci wpro wa dze nia je dno li tej staw ki po dat ku VAT sto so -
wa ne do do sta wy ksi¹ ¿ek wy da nych na noœ ni kach fi zy cz nych oraz ksi¹ ¿ek ofe ro wa -
nych w for mie za pi su cy f ro we go (e-booki), up rzej mie in for mu jê.

Ró¿ no ro dnoœæ form utrwa la nia oraz do star cza nia pub li ka cji ksi¹¿ ko wych pro wa dzi 
do okreœ lo nych kon sek wen cji na grun cie po dat ku od to wa rów i us ³ug. Dla po trzeb rze -
tel ne go przed sta wie nia pro ble mu up rzej mie in for mu jê, ¿e obok tra dy cyj nej, dru ko wa -
nej for my ksi¹ ¿ek, wy stê pu j¹ ró w nie¿ ksi¹¿ ki za pi sa ne w for mie elek tro ni cz nej
(cy f ro wej). Te osta t nie mo g¹ z ko lei byæ do star cza ne na fi zy cz nych noœ ni kach da nych
cy f ro wych (np. dys kach, taœ mach) lub w for mie trans fe ru da nych przez In ter net.
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Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ to w³a œ nie for ma do star cza nia pub li ka cji ksi¹¿ ko wych,
a nie for ma ich utrwa le nia, sta no wi pod sta wê od mien ne go trak to wa nia na grun cie
prze pi sów 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”.

Na pod sta wie art. 41 ust. 2a usta wy o VAT, do ka ta lo gu to wa rów opo dat ko wa nych
staw k¹ 5%, zo sta ³y za li czo ne to wa ry wy mie nio ne w za ³¹ cz ni ku nr 10 do usta wy o VAT,
w tym ksi¹¿ ki dru ko wa ne, ksi¹¿ ki wy da wa ne na dys kach, taœ mach i in nych noœ ni -
kach, oz na czo ne sto so wa ny mi na pod sta wie od rêb nych prze pi sów sym bo la mi ISBN
(poz. 32 i 33 za ³¹ cz ni ka nr 10). Na to miast w od nie sie niu do ksi¹ ¿ek prze sy ³a nych przez
In ter net, ja ko us ³ug œwiad czo nych dro g¹ elek tro ni cz n¹, obo wi¹ zu je pod sta wo wa staw -
ka VAT, któ ra obe c nie wy no si w Pol sce 23%.

Sfor mu ³o wa nie prze pi sów pra wa kra jo we go w spo sób przed sta wio ny po wy ¿ ej jest
bez po œre dni¹ po cho dn¹ re gu la cji unij nych, do prze strze ga nia któ rych Pol ska jest bez -
wzglê dnie zo bo wi¹ za na, w szcze gól no œci w ob li czu har mo ni za cji sy s te mu po dat ku od
war to œci do da nej w ob rê bie pañstw na le ¿¹ cych do Unii Eu ro pej skiej.

Na grun cie prze pi sów dy rek ty wy Ra dy 2006/112/WE 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. Urz. UE L 347,
z 11.12.2006, str. 1, z póŸn. zm.), do sta wa to wa rów i œwiad cze nie us ³ug pod le ga j¹, co
do za sa dy, opo dat ko wa niu we d³ug staw ki pod sta wo wej. Je dnak ¿e na mo cy art. 98
ust. 2 tej dy rek ty wy pañ stwa cz³on kow skie mo g¹ sto so waæ ob ni ¿o n¹ staw kê VAT w od -
nie sie niu do to wa rów i us ³ug wy mie nio nych w za ³¹ cz ni ku III do dy rek ty wy. W pun kcie
6 ww. za ³¹ cz ni ka zo sta ³o wy mie nio ne do star cza nie ksi¹ ¿ek oraz po do b nych ma te ria ³ów 
dru ko wa nych.

Na le ¿y je dno czeœ nie pod kreœ liæ, i¿ na mo cy 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 us ³ug (Dz. Urz. UE L 44, z 20.2.2008, str. 11), do ww. art. 98 ust. 2 dy rek -
ty wy 2006/112/WE zo sta ³o wpro wa dzo ne za strze ¿e nie, i¿ „staw ki ob ni ¿o ne nie ma j¹
za sto so wa nia do us ³ug œwiad czo nych dro g¹ elek tro ni cz n¹”. Z ko lei zgo d nie z art. 7
ust. 1 roz po rz¹ dze nia wy ko naw cze go Ra dy (UE) nr 282/2011 z dnia 15 mar ca 2011 r.
usta na wia j¹ ce go œrod ki wy ko naw cze do dy rek ty wy 2006/112/WE w spra wie wspól ne -
go sy s te mu po dat ku od war to œci do da nej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), do
„us ³ug œwiad czo nych dro g¹ elek tro ni cz n¹”, o któ rych mo wa w dy rek ty wie
2006/112/WE, na le ¿¹ us ³u gi œwiad czo ne za po mo c¹ In ter ne tu lub sie ci elek tro ni cz -
nej, któ rych œwiad cze nie – ze wzglê du na ich cha rak ter – jest za sa dni czo za u to ma ty zo -
wa ne i wy ma ga mi ni mal ne go udzia ³u cz³o wie ka, a ich wy ko na nie bez wy ko rzy sta nia
te chno lo gii in for ma cyj nej jest nie mo¿ li we. Do po wy ¿ szej ka te go rii us ³ug zo sta ³y wprost 
za li czo ne us ³u gi po le ga j¹ ce na do star cza niu ob ra zów, tek s tu i in for ma cji oraz udo stêp -
nia niu baz da nych, w tym za war to œci ksi¹ ¿ek w for mie cy f ro wej i in nych pub li ka cji
elek tro ni cz nych (art. 7 ust. 2 lit. f ww. roz po rz¹ dze nia i za ³¹ cz nik I pkt 3 lit. c do te go
roz po rz¹ dze nia, w zwi¹z ku z pkt 3 za ³¹ cz ni ka II do dy rek ty wy 2006/112/WE).

Ma j¹c na uwa dze brzmie nie przy to czo nych prze pi sów pra wa Unii Eu ro pej skiej na -
le ¿y stwier dziæ, i¿ w obe c nym sta nie pra w nym od mien ne sfor mu ³o wa nie kra jo wych re -
gu la cji do ty cz¹ cych sta wek po dat ku VAT nie jest mo¿ li we bez z³a ma nia
miê dzy na ro do wych zo bo wi¹ zañ pañ stwa pol skie go.

Wszel kie dzia ³a nia pañstw cz³on kow skich, któ re nie znaj du j¹ opar cia w prze pi sach
pra wa unij ne go, a tym bar dziej s¹ z ni mi sprze cz ne, na ra ¿a j¹ te pañ stwa na wszczê cie
przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ po stê po wa nia na ru sze nio we go w za kre sie nie zgo d ne go z po -
sta no wie nia mi pra wa unij ne go sto so wa nia prze pi sów VAT. Nie za sto so wa nie siê przez
pañ stwo cz³on kow skie do za le ceñ Ko mi sji skut ku je, co do za sa dy, skie ro wa niem spra -
wy przed Try bu na³ Spra wied li wo œci Unii Eu ro pej skiej, a to mo ¿e wi¹ zaæ siê z okreœ lo -
ny mi san kcja mi fi nan so wy mi.

Od no sz¹c siê do wska za nych przy pad ków ob ni ¿e nia staw ki VAT na ww. us ³u gi
przez nie któ re pañ stwa cz³on kow skie, z opub li ko wa nej na stro nie in ter ne to wej Ko mi sji 
Eu ro pej skiej ta be li sta wek VAT obo wi¹ zu j¹ cych w po szcze gól nych pañ stwach cz³on -
kow skich Unii Eu ro pej skiej w 2012 r. wy ni ka, i¿ Fran cja i Luk sem burg ja ko je dy ne
z 27 pañstw cz³on kow skich zde cy do wa ³y siê na za sto so wa nie w tym za kre sie sta wek
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ob ni ¿o nych. Po zo sta ³e pañ stwa nie zmien nie sto su j¹ do sprze da ¿y e-booków staw kê
pod sta wo w¹. Na le ¿y wska zaæ, ¿e Mi n i s ter Fi nan sów RP nie jest in sty tu cj¹ up ra wnio n¹
do oce ny roz wi¹ zañ sto so wa nych w po szcze gól nych pañ stwach cz³on kow skich Unii
Eu ro pej skiej.

Do dat ko wo wska zaæ na le ¿y, ¿e w dniu 6 gru dnia 2011 r. zo sta³ opub li ko wa ny Ko -
mu ni kat Ko mi sji Eu ro pej skiej do Par la men tu Eu ro pej skie go, Ra dy i Eu ro pej skie go
Ko mi te tu Ekonomiczno-Spo³ecznego w spra wie przy sz³o œci po dat ku VAT – W stro nê
pro stsze go, so li dniej sze go i wy daj niej sze go sy s te mu po dat ku VAT (COM (2011) 851).
Ko mu ni kat ten nie ma mo cy wi¹ ¿¹ cej i sta no wi do ku ment po za le gis la cyj ny, w któ rym
Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ³a wy ³¹ cz nie swo j¹ kon cep cjê zmia ny sy s te mu VAT.
W do ku men cie tym Ko mi sja za po wie dzia ³a do ko na nie w 2012 r. oce ny is t nie j¹ cej
struk tu ry sta wek po dat ku VAT (przy za ³o ¿e niu m.in., ¿e „po do b ne to wa ry i us ³u gi po -
win ny pod le gaæ ta kiej sa mej staw ce po dat ku VAT, przy czym na le ¿y w tej mie rze wzi¹æ
pod uwa gê po stêp te chno lo gi cz ny, tak aby uzy s kaæ zbie¿ noœæ po miê dzy œro do wis kiem
on-line i œwia tem fi zy cz nym”), a na stê p nie, po prze pro wa dze niu sto so wnych kon sul ta -
cji, wy st¹ pie nie do koñ ca 2013 r. z pro jek tem le gis la cyj nym. Pod kreœ liæ je dnak na le ¿y,
¿e ja ka kol wiek zmia na dy rek ty wy VAT wy ma ga je dno myœ lno œci wszy s t kich pañstw
cz³on kow skich.

Za tem od po wia da j¹c na py ta nie Pa na Se na to ra do ty cz¹ ce pla nów wpro wa dze nia
pre fe ren cyj nej staw ki po dat ku VAT na e-booki prze sy ³a ne przez In ter net up rzej mie in -
for mu jê, i¿ ja kie kol wiek ewen tual ne zmia ny w opo dat ko wa niu ksi¹ ¿ek elek tro ni cz nych 
w Pol sce bê d¹ mo¿ li we po stwo rze niu pod staw pra w nych do ta kie go dzia ³a nia na
szczeb lu unij nym.

Z powa¿aniem

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 Ja ros ³a wa La sec 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!
Do mo je go biu ra se na tor skie go do tar ³a in for ma cja o sy tua cji ma j¹ cej miej -

sce pod czas osta t nich wy bo rów sa mo rz¹ do wych.
Je d na z kan dy da tek na ra dn¹ w Lub liñ cu prze kro czy ³a li mit wy dat ków

na kam pa niê wy bor cz¹, wy ni ka j¹ cy z art. 83e ust. 3 pkt 2 usta wy z dnia
16 lip ca 1998 r. – Or dy na cja wy bor cza do rad gmin, rad po wia tów i sej mi ków
wo je wództw. Pod czas po stê po wa nia s¹ do we go ra dna ta oœ wiad czy ³a, i¿ nie
mia ³a wie dzy o wy so ko œci œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych na kam pa -
niê wy bor cz¹, któ r¹ or ga ni zo wa³ jej m¹¿! S¹d uz na³ jej oœ wiad cze nie, od da la -
j¹c tym sa mym po zew.

Czy w zwi¹z ku z tym prze pi sy or dy na cji wy bor czej s¹ nie pre cy zyj ne?
Czy prze pi sy po win ny zo staæ za ktua li zo wa ne, tak aby unik n¹æ sy tua cji,
w któ rej praw do po do bieñ stwo pro wa dze nia kam pa nii wy bor czej przez cz³on -
ków ro dzi ny po za usta lo ny mi li mi ta mi wy dat ków nie po wo du je ¿a dnych
skut ków dla kan dy da ta?

Z po wa ¿a niem
Ja ros ³aw La sec ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 7 ma ja 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 prze s³a ne go przy piœ mie z dnia 16 kwiet nia 2012 r. (znak:

BPS/043-09-338/12), oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez pa na se na to ra Ja ros ³a wa La sec -
kie go pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., up rzej mie przed -
sta wiam, co na stê pu je.

Na wstê pie prag nê za u wa ¿yæ, i¿ oœ wiad cze nie do ty czy ma te rii pra wa wy bor cze go.
Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie jest je dnak or ga nem w³a œci wym w za kre sie spra wo wa nia
nad zo ru nad pra wem wy bor czym, a tak ¿e w kwe stiach zwi¹ za nych ze sto so wa niem
i in ter pre ta cj¹ po szcze gól nych prze pi sów up rze d nio obo wi¹ zu j¹ cej usta wy z dnia
16 lip ca 1998 r. – Or dy na cja wy bor cza do rad gmin, rad po wia tów i sej mi ków wo je -
wództw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z póŸn. zm.), któ ra utra ci ³a moc na pod sta -
wie art. 10 pkt 2 usta wy z dnia 5 sty cz nia 2011 r. – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wê –
Ko deks wy bor czy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póŸn. zm.). Zgo d nie bo wiem z art. 24 ust. 1
usta wy z dnia 4 wrzeœ nia 1997 r. o dzia ³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) Mi n i s ter Spra wied li wo œci jest w³a œci wy w za kre sie spraw:

1) s¹ do wni ctwa;
2) pro ku ra tu ry, no ta ria tu, ad wo ka tu ry i rad ców pra w nych, w za kre sie wy ni ka j¹ cym

z prze pi sów od rêb nych;
3) wy ko ny wa nia kar oraz œrod ków wy cho waw czych i œrod ka po praw cze go orze czo --

ne go przez s¹ dy oraz spra wy po mo cy post pe ni ten cjar nej;
4) t³u ma czy przy siêg ³ych.
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Je dno czeœ nie prag nê nad mie niæ, i¿ sto so wnie do art. 157 §1 usta wy z dnia 5 sty cz -
nia 2011 r. – Ko deks wy bor czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.), to Pañ stwo wa Ko -
mi sja Wy bor cza jest sta ³ym naj wy ¿ szym or ga nem wy bor czym w³a œci wym w spra wach
prze pro wa dza nia wy bo rów i re fe ren dów. Do jej za dañ w spra wach zwi¹ za nych z prze -
pro wa dze niem wy bo rów na le ¿y m.in. spra wo wa nie nad zo ru nad prze strze ga niem pra -
wa wy bor cze go (art. 160 §1 pkt 1 Ko dek su wy bor cze go).

Z wy ra za mi powa¿ania

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 Mar ka Mar ty now 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!
Bib lio te ka imie nia Zie liñ skich To wa rzy stwa Na u ko we go P³oc kie go na

sku tek de cyz ji Pa ni mi ni ster stwa po raz pier wszy od kil ku dzie siê ciu lat nie
otrzy ma ³a ¿a dnych œrod ków z bu d¿e tu pañ stwa na swo j¹ dzia ³al noœæ
w 2012 r. De cyz ja ta po ci¹ ga za so b¹ ko nie cz noœæ za mkniê cia je dy nej w P³oc -
ku i na Ma zow szu (po za War sza w¹) bib lio te ki na u ko wej, któ ra po sia da czte -
ry sta ty siê cy wo lu mi nów i piêt na œcie ty siê cy sta ro dru ków wcho dz¹ cych
w sk³ad na ro do we go za so bu bib lio te cz ne go. Za ³o ¿o na w 1820 r., jest siód m¹
z ko lei wœród naj star szych bib lio tek w Pol sce. Po sia da sta tus bib lio te ki na u -
ko wej. Na le ¿y ró w nie¿ do eli tar ne go gro na piêæ dzie siê ciu piê ciu bib lio tek two -
rz¹ cych na ro do wy za sób bib lio te cz ny. Ze wzglê du na wy so k¹ li cz bê
stu diu j¹ cych w P³oc ku Bib lio te ka imie nia Zie liñ skich TNP spe³ nia fun kcjê miê -
dzy u czel nia nej bib lio te ki stu den ckiej. Pro fi lem uzu pe³ nia siê i œciœ le
wspó³ pra cu je z in ny mi p³oc ki mi bib lio te ka mi, czy li z bib lio te ka mi Szko ³y Wy ¿ -
szej imie nia Paw ³a W³od ko wi ca w P³oc ku i fi lii Po li te chni ki War szaw skiej,
z Ksi¹¿ ni c¹ P³oc k¹ i Bib lio te k¹ Pe da go gi cz n¹. Ko rzy sta z niej kad ra na u ko wa 
p³oc kich uczel ni, na u czy cie le, a tak ¿e u cz nio wie star szych klas szkó³ œre d-
nich. Bib lio te ka imie nia Zie liñ skich TNP jest na u ko w¹ bib lio te k¹ uni wer sal -
n¹, gro ma dzi zbio ry z wie lu dy scyp lin na u ko wych.

Za mkniê cie bib lio te ki i zwol nie nie jej pra co wni ków oz na cza prze rwa nie
za ku pów wy da wnictw zwar tych (œre dnio ro cz nie oko ³o sze œciu ty siê cy wo lu -
mi nów) i pre nu me ra ty bie ¿¹ cej dwu stu czter dzie stu ty tu ³ów pra sy, cze go ju¿
ni gdy nie uda siê nadro biæ. Bez w¹t pie nia spo wo du je to unie mo¿ li wie nie do -
stê pu do zbio rów trzy dzie stu ty si¹ com czy tel ni ków w ska li ro cz nej, z któ rych
wiê k szoœæ to stu den ci uczel ni P³oc ka, To ru nia, £o dzi i War sza wy, a po nad to
li cz nych rzesz u cz niów szkó³ œre dnich. W kon sek wen cji usta n¹ tak ¿e li cz ne
pra ce na u ko we o cha rak te rze re gio nal nym i ogól no kra jo wym.

De cyz ja Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go spra wia, ¿e Bib lio -
te ka imie nia Zie liñ skich nie mo ¿e, wzo rem lat prze sz³ych, pe³ niæ da lej swej
mi sji na rzecz spo ³e czeñ stwa, dla te go te¿ ape lu jê o po no w ne roz wa ¿e nie
przy zna nia œrod ków z bu d¿e tu pañ stwa na bie ¿¹ c¹ dzia ³al noœæ tej bib lio te ki.

Z po wa ¿a niem
Ma rek Mar ty now ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 8 ma ja 2012 r.

Sza no wna Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 16 kwiet nia br. znak BPS/043-09-339/12 do ty cz¹ ce

oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Mar ka Mar ty now skie go pod czas 9. po sie dze nia 
Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia br. po ni ¿ej up rzej mie wy jaœ niam przy czy ny od mo wy
przy zna nia œrod ków fi nan so wych na dzia ³al noœæ Bib lio te ki im. Zie liñ skich To wa rzy -
stwa Na u ko we go P³oc kie go.

Wnio sek To wa rzy stwa Na u ko we go P³oc kie go do ty czy³ fi nan so wa nia 7 za dañ z za -
kre su dzia ³al no œci upo wsze chnia j¹ cej na u kê w 2012 r. Wnio sek nie uzy s ka³ re ko men -
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da cji Ze spo ³u oce nia j¹ ce go wnio sek. Do ko na na oce na wy ka za ³a brak za sa dno œci
przy jê cia za dañ do fi nan so wa nia ze œrod ków na dzia ³al noœæ upo wsze chnia j¹ c¹ na u kê,
z uwa gi na zbyt ogól nie op ra co wa ny wnio sek (brak wy szcze gól nie nia ko sz tów, cen je d-
no stko wych oraz opi su uza sa dnia j¹ ce go pla no wa ne ko sz ty co unie mo¿ li wi ³o oce nê za -
dañ), brak in for ma cji o udo stêp nia niu zbio rów na pro fe sjo nal nej, sze ro ko do stêp nej
plat for mie cy f ro wej oraz pra cach za bez pie cza j¹ cych zbio ry bib lio te ki (cen ne ory gi na ³y). 
Po nad to Ze spó³ zwró ci³ uwa gê, ¿e nie któ re wy mie nio ne ko sz ty jak: ochro na prze ciw po -
¿a ro wa, za kup re ga ³ów, op ra wa ksi¹ ¿ek, nie ma j¹ zwi¹z ku z dzia ³al no œci¹ upo wsze ch-
nia j¹ c¹ na u kê. S¹ to pra ce zwi¹ za ne z pod sta wo w¹ dzia ³al no œci¹ bib lio te ki. Uza sa dnie -
nie od mo wy przy zna nia œrod ków fi nan so wych za war te zo sta ³o w de cyz ji Mi ni stra Na u -
ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go Nr 512/P-DUN/O/2012 z dnia 18 sty cz nia br.

To wa rzy stwo Na u ko we  P³oc kie w usta wo wym ter mi nie z³o ¿y ³o od wo ³a nie od tej
de cyz ji.

Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o za sa dach fi nan so wa nia
na u ki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z póŸn. zm.), wnio sek ten by³ przed mio tem oce ny Ze spo ³u
Od wo ³aw cze go ds. opi nio wa nia wnios ków o po no w ne roz pa trze nie spraw do ty cz¹ cych
przy zna nia lub od mo wy przy zna nia œrod ków fi nan so wych na na u kê, w wy ni ku któ rej
za skar ¿o na de cyz ja zo sta ³a utrzy ma na w mo cy. Roz strzyg niê cie to zo sta ³o prze ka za ne
To wa rzy stwu de cyz j¹ Mi ni stra Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go Nr 512/P-DUN/Z0/2012 
z dnia 26 mar ca br.

W dniu 29 mar ca br. To wa rzy stwo z³o ¿y ³o zwe ry fi ko wa ny wnio sek, uw zglê dnia j¹ cy
za strze ¿e nia za war te w de cyz ji od ma wia j¹ cej przy zna nia œrod ków fi nan so wych na re a -
li za cjê za dañ z za kre su dzia ³al no œci upo wsze chnia j¹ cej na u kê w 2012 r. W dniu
19 kwiet nia br. wnio sek ten zo sta³ oce nio ny przez Ze spó³ in ter dys cyp li nar ny do spraw
dzia ³al no œci upo wsze chnia j¹ cej na u kê. Na pod sta wie opi nii Ze spo ³u, To wa rzy stwu Na -
u ko we mu P³oc kie mu zo sta ³y przy zna ne œrod ki fi nan so we we wnios ko wa nej wy so ko œci
1 019 000 z³.

Je dno czeœ nie wy ra ¿am po gl¹d, ¿e To wa rzy stwo Na u ko we P³oc kie po win no roz wa -
¿yæ wy st¹ pie nie do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go w spra wie przy zna nia
œrod ków na fi nan so wa nie dzia ³al no œci Bib lio te ki im. Zie liñ skich ze wzglê du na jej zna -
cze nie dla dzie dzi ctwa na ro do we go. Ze œrod ków na na u kê mo¿ li we jest je dy nie fi nan so -
wa nie za dañ z za kre su dzia ³al no œci upo wsze chnia j¹ cej na u kê, z wy ³¹ cze niem usta le nia 
sta ³ej, co ro cz nej do ta cji na utrzy ma nie i za bez pie cze nie zbio rów Bib lio te ki im. Zie liñ -
skich To wa rzy stwa Na u ko we go P³oc kie go.

Z wy ra za mi sza cun ku

prof. Bar ba ra Kud ryc ka
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Mar ty now skie go

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!
W zwi¹z ku z pis mem BMP-0724-4-1/12/AB z dnia 19 mar ca 2012 r.,

pod pi sa nym przez pod se kre ta rza sta nu w MSW Mi cha ³a De sku ra, i fak tem,
¿e nie otrzy ma ³em od po wie dzi na mo je pre cy zyj ne py ta nie, po no w nie pro szê
o in for ma cjê, czy ge n e ra³ dy wiz ji Ma r ian Ja nic ki w mo men cie otrzy ma nia no -
mi na cji na sta no wis ko sze fa Biu ra Ochro ny Rz¹ du po sia da³ ty tu³ ma gi stra.
Je ¿e li tak, to kie dy i na ja kiej uczel ni ten sto pieñ uzy s ka³, ja ki by³ ty tu³ pra cy
ma gi ster skiej.

Pro szê ró w nie¿ o in for ma cjê, czy ge n e ra³ dy wiz ji Ma r ian Ja nic ki prze -
szed³ kur sy ofi cer skie. Je ¿e li tak, to ja kie, gdzie i kie dy.

Z po wa ¿a niem
Ma rek Mar ty now ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 czer wca 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 16 kwiet nia 2012 ro ku (sygn. BPS/043-09-340/12),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Mar ka Mar ty -
now skie go pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku, w spra wie 
no mi na cji ge n e ra ³a dy wiz ji Ma ria na Ja nic kie go na sze fa Biu ra Ochro ny Rz¹ du, up rzej -
mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ge n e ra³ dy wiz ji Ma r ian Ja nic ki zo sta³ no mi no wa ny na pier wszy sto pieñ ofi cer ski –
pod po ru cz ni ka Woj ska Pol skie go – po sta no wie niem Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej z dnia 21 paŸ dzier ni ka 1992 ro ku ja ko ¿o³ nierz za wo do wy, pe³ ni¹ cy s³u¿ bê sta ³¹
w Je dno stce Woj sko wej Nr 1004 – BOR.

W chwi li ut wo rze nia Biu ra Ochro ny Rz¹ du, ja ko od dziel nej for ma cji re sor tu spraw
we wnê trz nych, tj. w dniu 30 mar ca 2001 ro ku, ww. ofi cer po sia da³ sto pieñ pod pu³ ko w- 
ni ka Woj ska Pol skie go. Na le ¿y wska zaæ, ¿e zgo d nie z art. 139 ust. 1 usta wy z dnia
16 mar ca 2001 ro ku o Biu rze Ochro ny Rz¹ du (t.j.: Dz. U. z 2004 ro ku Nr 163, poz. 1712 
z póŸn. zm.), ¿o³ nie rze za wo do wi pe³ ni¹ cy w dniu we jœcia w ¿y cie usta wy s³u¿ bê w Je d-
no stce Woj sko wej Nr 1004 – Biu ro Ochro ny Rz¹ du sta li siê z mo cy pra wa fun kcjo na -
riu sza mi BOR, chy ba ¿e w ter mi nie 30 dni od dnia we jœcia w ¿y cie usta wy z³o ¿y li pi -
sem ne oœ wiad cze nie, ¿e nie wy ra ¿a j¹ na to zgo dy. Sto so wnie na to miast do art. 139
ust. 3 pkt 1 ww. usta wy, fun kcjo na riu szom, któ rzy pod jê li s³u¿ bê w BOR we wska za -
nym try bie, czas pe³ nie nia za wo do wej s³u¿ by woj sko wej wli cza³ siê do okre su s³u¿ by
w BOR w za kre sie wszy s t kich up ra wnieñ zwi¹ za nych z t¹ s³u¿ b¹, a w szcze gól no œci na -
by tych praw do za o pa trze nia eme ry tal ne go na za sa dach obo wi¹ zu j¹ cych w dniu po wo -
³a nia do s³u¿ by w Je dno stce Woj sko wej Nr 1004 – Biu ro Ochro ny Rz¹ du.
Fun kcjo na riu szom ta kim, zgo d nie z art. 139 ust. 3 pkt 2 ww. usta wy, nie przy s³u gi wa -
³y je dnak na le¿ no œci w zwi¹z ku ze zwol nie niem ze s³u¿ by woj sko wej.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, z dniem 30 mar ca 2001 ro ku, tj. w dniu we jœcia w ¿y cie 
usta wy o Biu rze Ochro ny Rz¹ du, sto su nek s³u¿ bo wy ów czes ne go ofi ce ra Woj ska Pol -
skie go – pp³k. Ma ria na Ja nic kie go uleg³ prze kszta³ ce niu z mo cy pra wa w sto su nek
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s³u¿ bo wy fun kcjo na riu sza Biu ra Ochro ny Rz¹ du z za cho wa niem wszel kich up ra w-
nieñ, w tym up ra wnie nia do ró wno rzê dne go stop nia pod pu³ ko wni ka w BOR.

Ge n e ra³ dy wiz ji Ma r ian Ja nic ki ukoñ czy³ stu dia wy ¿ sze za wo do we na Wy dzia le In -
¿y nie rii Ma te ria ³o wej w Aka de mii Górniczo-Hutniczej i w dniu 28 lu te go 1995 ro ku
uzy s ka³ ty tu³ in ¿y nie ra. Je dno czeœ nie na le ¿y wy jaœ niæ, ¿e wy ni ka j¹ cy z roz po rz¹ dze nia
Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 4 wrzeœ nia 2002 ro ku w spra wie
wy ma gañ, ja kim po wi nien od po wia daæ fun kcjo na riusz Biu ra Ochro ny Rz¹ du na sta no -
wis ku sze fa ko mór ki or ga ni za cyj nej lub in nym sta no wis ku s³u¿ bo wym (Dz. U. z 2002
nr 165, poz. 1357 z póŸn. zm.) wy móg po sia da nia kwa li fi ka cji za wo do wych na po zio mie 
prze szko le nia spe cja li sty cz ne go, wy kszta³ ce nia i sta ¿u s³u¿ by nie do ty czy wska za ne go
ofi ce ra, bo wiem w chwi li we jœcia w ¿y cie ww. roz po rz¹ dze nia za jmo wa³ on sta no wis ko
Sze fa Lo gi sty ki – Za stêp cy Sze fa BOR.

Zgo d nie na to miast z §7 ww. roz po rz¹ dze nia, fun kcjo na riusz mia no wa ny na sta no -
wis ko s³u¿ bo we przed dniem we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia, któ ry nie spe³ nia wa run -
ków w za kre sie wy kszta³ ce nia, kwa li fi ka cji za wo do wych oraz sta ¿u s³u¿ by,
okreœ lo nych w roz po rz¹ dze niu, za cho wu je to sta no wis ko. Ma j¹c na uwa dze, ¿e do za j-
mo wa nia sta no wis ka Za stêp cy Sze fa BOR i Sze fa BOR ww. roz po rz¹ dze nie okreœ la
iden ty cz ne wy mo gi w za kre sie wy kszta³ ce nia, kwa li fi ka cji za wo do wych i sta ¿u s³u¿ by,
na le ¿y uz naæ, ¿e ofi cer za cho wu j¹ cy pra wo do za jmo wa nia sta no wis ka na pod sta wie
po wy ¿ sze go prze pi su pra wa mo ¿e byæ ró w nie¿ wy zna czo ny na in ne sta no wis ko o tych
sa mych wy mo gach.

Po nad to, na le ¿y wska zaæ na §8 ww. roz po rz¹ dze nia, zgo d nie z któ rym wa ru nek
uzy s ka nia kwa li fi ka cji za wo do wych w za kre sie prze szko le nia pod sta wo we go i spe cja li -
sty cz ne go do ty czy fun kcjo na riu szy przy jê tych do s³u¿ by w Biu rze Ochro ny Rz¹ du po
dniu we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia, tj. po dniu 19 paŸ dzier ni ka 2002 ro ku. Ge n e ra³
dy wiz ji Ma r ian Ja nic ki pe³ ni³ na to miast s³u¿ bê w Biu rze Ochro ny Rz¹ du i je dno stkach
po prze d nich (tj. Je dno stce Woj sko wej 1004 – Biu ro Ochro ny Rz¹ du i Biu rze Ochro ny
Rz¹ du MSW) od dnia 15 sty cz nia 1988 ro ku.

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
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Mar ty now skie 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!
Z uwa gi na nie o trzy ma nie od po wie dzi na pis mo skie ro wa ne do Pa na mi -

ni ster stwa 16 lu te go 2012 r. po no w nie pi szê oœ wiad cze nie, li cz¹c, ¿e tym ra -
zem nie zo sta nie ono bez od po wie dzi.

W osta t nim cza sie od by ³em wie le spot kañ z lo kal ny mi œro do wis ka mi sê -
dziow ski mi oraz sa mo rz¹ do wy mi, pod czas któ rych zo sta³ przed sta wio ny
i omó wio ny pro jekt Pañ skie go roz po rz¹ dze nia w spra wie znie sie nia s¹ dów
re jo no wych miê dzy in ny mi w Go sty ni nie, So cha cze wie, P³oñ sku i Sier pcu
oraz ut wo rze nia za miej sco wych wy dzia ³ów.

Lik wi da cja ma ³ych s¹ dów re jo no wych, na wet gdy w wie lu przy pad kach
bê dzie zwi¹ za na z ut wo rze niem w ich miej sce wy dzia ³ów za miej sco wych, ro -
dzi wie le kon sek wen cji oraz bu dzi wie le emo cji wœród mie sz kañ ców.

Twier dzi Pan, ¿e ce lem re for my nie jest zmniej sze nie wy dat ków na s¹ do w- 
ni ctwo (Ÿród ³o: www.ra dio.opo le.pl; mi n i s ter Go win pod kreœ la³, ¿e nie cho dzi
tu o szu ka nie o sz czê dno œci, ale o uspra wnie nie s¹ dów, tak aby spra wy
w nie któ rych je dno stkach nie trwa ³y kil ka ra zy d³u ¿ej ni¿ w in nych), ale je d-
no czeœ nie przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci pod no sz¹, ¿e pol ski 
wy miar spra wied li wo œci na tle Eu ro py jest dro gi i nie spra wny. Wy ni ka z te -
go, ¿e ce lem pro jek to wa nych zmian jest nie tyl ko po pra wa spra w no œci
s¹ dów, ale tak ¿e osi¹g niê cie o sz czê dno œci.

Wo bec te go bar dzo pro szê o przed sta wie nie, ja kie do k³a dnie rze czy wi ste
o sz czê dno œci oraz ja kie ko sz ty wi¹ zaæ siê bê d¹ ze znie sie niem po szcze gól -
nych s¹ dów re jo no wych w Go sty ni nie, Sier pcu, So cha cze wie i P³oñ sku. Wy li -
cza j¹c ewen tual ne o sz czê dno œci, trze ba uw zglê dniæ re al ne, a nie po zor ne
zmniej sze nie ko sz tów. Je œ li w wy ni ku znie sie nia s¹ du ja kieœ sta no wis ko
pra cy zo sta nie w nim zlik wi do wa ne, a je dno czeœ nie oso ba je za jmu j¹ ca zo sta -
nie za trud nio na na ta kim sa mym lub po do b nym sta no wis ku pra cy w p³oc kim
s¹ dzie, to nie bê dzie to ¿a dn¹ re al n¹ o sz czê dno œci¹ dla bu d¿e tu, po pro stu to
wy na gro dze nie, za miast s¹ du w Go sty ni nie, P³oñ sku, So cha cze wie czy te¿
w Sier pcu, bê dzie wy p³a ca³ s¹d w P³oc ku. Uwa ¿am, ¿e pla no wa ne efek ty re for -
my po win ny byæ szcze gó ³o wo przed sta wio ne ró wno czeœ nie z pro jek tem roz po -
rz¹ dze nia, i to w sto sun ku do ka ¿ de go zno szo ne go s¹ du z oso b na.

Nie prze ko nu je mnie ró w nie¿ pod no szo ny ar gu ment, ¿e nie jest to w is to -
cie lik wi da cja s¹ dów, bo „wszy s t kie wy dzia ³y zo sta j¹ w tym sa mym miej scu
i oby wa te le nie od czu j¹ ró¿ ni cy”. Przede wszy s t kim w³a œ nie zwyk li oby wa te -
le bê d¹ cy mie sz kañ ca mi wy mie nio nych miast i po wia tów od czu j¹ to naj sil -
niej. Naj dot kliw szy by³ by brak biu ra po daw cze go oraz ka sy, któ ra z ko lei nie
mo ¿e w pe³ ni fun kcjo no waæ bez ksiê go wo œci. Nie wia do mo, jak mia ³o by wów -
czas wy gl¹ daæ na przy k³ad wy p³a ca nie wy na gro dzeñ bieg ³ym i pe³ no moc ni -
kom z urzê du, ko sz tów po dró ¿y œwiad kom, na le¿ no œci za og ³o sze nia,
sk³a da nie i op ³a ca nie przez stro ny pism pro ce so wych itp. Je ¿e li na to miast
pra w d¹ by ³o by, ¿e wszy s t ko, ³¹ cz nie ze sta no wis ka mi ad mi ni stra cyj ny mi i fi -
nan so wy mi, mia ³o by po zo staæ w³a œci wie w nie zmie nio nym sta nie, to po co
w ogó le te s¹ dy mia ³y by zo staæ znie sio ne?

Tak ¿e ar gu ment o lep szym wy ko rzy sta niu sê dziów, bo bê dzie mo¿ na ich
prze no siæ miê dzy dwo ma do tych cza so wy mi s¹ da mi – po za tym, ¿e co do za -
sa dy spo ty ka siê z za rzu ta mi nie kon sty tu cyj no œci i ob cho dze nia za ka zu „nie -
prze no szal no œci” sê dziów – jest zu pe³ nie nie prze ko nu j¹ cy. Roz pa tru j¹c go
w przy pad ku wy mie nio nych s¹ dów, trze ba stwier dziæ, ¿e w s¹ dzie p³oc kim
nie ma na wet wa run ków lo ka lo wych umo¿ li wia j¹ cych wy daj n¹ pra cê wiê k -
szej li cz bie sê dziów czy urzê dni ków. Spo wo du je to nie po pra wê, ale po gor -
sze nie wy ni ków i wy d³u ¿e nie cza su trwa nia spraw, co nie jest obo jêt ne dla
osób, któ re s¹ stro na mi w tych spra wach i dla pra cu j¹ cych tu na dal sê dziów
i urzê dni ków.

Za pe wnia Pan, ¿e wy dzia ³y ksi¹g wie czy stych po zo sta n¹ w nie zmie nio -
nym kszta³ cie (Ÿród ³o: www.ka mien skie.in fo; „Wy dzia ³y ksi¹g wie czy stych
i ro dzin ne, któ re s¹, po zo sta n¹” – za pe wnia³ mi n i s ter Go win). Tym cza sem do -
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tych czas ro ze s³a ny ofi cjal ny pro jekt roz po rz¹ dze nia mó wi o prze kszta³ ce niu
miê dzy in ny mi w Go sty ni nie je dy nie trzech wy dzia ³ów na wy dzia ³y za miej -
sco we S¹ du Re jo no we go w P³oc ku i nie ma wœród nich wy dzia ³u ksi¹g wie -
czy stych.

Po wo ³u je siê Pan tak ¿e na zna ny ar gu ment o is t nie j¹ cych obe c nie miê dzy
s¹ da mi nie u za sa dnio nych dys pro por cjach w ob sa dzie sê dziów. Ja ko przy -
k³ad po da je siê przede wszy s t kim s¹ dy war szaw skie, gdzie na je d ne go sê -
dzie go przy pa da o wie le wiê cej spraw ni¿ w in nych s¹ dach. Ar gu ment ten
mo ¿e tyl ko dzi wiæ, je œ li pa da ze stro ny Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci, bo
prze cie¿ przy zna wa nie li mi tu eta tów sê dziow skich w ka ¿ dym s¹ dzie jest wy -
³¹ cz n¹ do me n¹ mi ni stra spra wied li wo œci. Od lat ka ¿ dy no wy, zwol nio ny lub
prze no szo ny etat sê dziow ski jest przy zna wa ny tyl ko s¹ do wi, co do któ re go
s³u¿ by mi ni stra, na pod sta wie ak tu al nych da nych sta ty sty cz nych do ty -
cz¹ cych ob ci¹ ¿e nia wp³y wa j¹ cy mi spra wa mi, stwier dz¹, ¿e is t nie je co do te -
go pe³ ne uza sa dnie nie. Je œ li mi mo to na dal is t nie j¹ ta kie dys pro por cje, to jest
to do wód nie tyl ko na nie u dol noœæ tych dzia ³añ mi ni ster stwa, ale tak ¿e na
brak ja kiej kol wiek gwa ran cji, ¿e obe c ny po mys³ znie sie nia stu dwu dzie stu
dwu s¹ dów w Pol sce sta no wi re me dium na ten pro b lem i ¿e jest opar ty na
w³a œci wym ro ze zna niu sy tua cji s¹ dów re jo no wych. Na uwa gê za s³u gu je fakt
de le go wa nia do pra cy w mi ni ster stwie ju¿ po nad stu piêæ dzie siê ciu sê dziów,
któ rzy za jmu j¹ eta ty w swoich s¹ dach ma cie rzy stych, a ca ³y mi la ta mi w nich
nie orze ka j¹. Mo¿ na za ³o ¿yæ, ¿e wœród po nad trzy stu s¹ dów re jo no wych
w Pol sce s¹ ta kie, któ rych is t nie nie ja ko sa mo dziel nych je dno stek jest rze czy -
wi œcie nie u za sa dnio ne. Z pe w no œci¹ nie jest ich je dnak a¿ sto dwa dzie œcia
dwa i nie mo¿ na za ta ki uz naæ ani S¹ du Re jo no we go w Go sty ni nie, ani
w P³oñ sku, So cha cze wie czy te¿ Sier pcu. W ka ¿ dym ra zie au tor pro jek tu nie
przed sta wi³ na to ¿a dnych ar gu men tów.

Wo bec te go pro szê Pa na Mi ni stra o usto sun ko wa nie siê do wy mie nio nych 
ar gu men tów, a tak ¿e o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Czy tak zwa na „re or ga ni za cja” s¹ dów re jo no wych w P³oñ sku, Sier pcu, 
Go sty ni nie i So cha cze wie do ce lo wo nie do pro wa dzi do ich lik wi da cji?

2. Dla cze go pro jekt roz po rz¹ dze nia nie pod le ga³ kon sul ta cji spo ³e cz nej?
3. Czy li cz ba sê dziów da ne go s¹ du re jo no we go jest w³a œci wym kry te -

rium je go lik wi da cji? Czy tu taj nie po win na de cy do waæ li cz ba wp³y wa j¹ cych
spraw na je d ne go sê dzie go i li cz ba spraw przez nie go roz strzy ga nych?

4. Czy Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci nie przy go to wu je ana lo gi cz ne go
roz po rz¹ dze nia dla pro ku ra tur re jo no wych?

Z po wa ¿a niem
Ma rek Mar ty now ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 15.05.2012 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 oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Mar ka Mar ty now skie go w spra wie

znie sie nia S¹ dów Re jo no wych w: Go sty ni nie, P³oñ sku, Sier pcu i So cha cze wie, z³o ¿o ne
pod czas 9. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 12 kwiet nia 2012 r.,
któ re prze ka za ne zo sta ³o przy piœ mie z dnia 16 kwiet nia 2012 r. Nr BPS/043-
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-09-341/12 uprzejmie in for mu jê, ¿e na dal ak tu al ne po zo sta je sta no wis ko Mi ni ster -
stwa Spra wied li wo œci za pre zen to wa ne w sta no wi¹ cym od po wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa -
na Se na to ra piœ mie z dnia 26 mar ca 2012 r. DSO-071-35/12. W dniu 27 mar ca 2012 r. 
wska za ne pis mo wp³y nê ³o do Ga bi ne tu Mar sza³ ka Se na tu oraz do Se kre ta ria tu Biu ra
Prac Se nac kich. Przed mio to wa od po wiedŸ za mie sz czo na zo sta ³a na stro nie in ter ne to -
wej Se na tu RP i jest do stêp na pod ad re sem –
http://www.se nat.qov.pl/gfx/se nat/user fi les/ pub lic/k8/do ku menty/ste nogram
/os wiad cze nia/mar ty now ski/0602o.pdf.

Je dno czeœ nie in for mu jê Pa na Se na to ra, ¿e 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, 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.

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, od no sz¹ ce ró w nie¿ siê do s¹ dów re jo no wych 
okrê gu p³oc kie go, s¹ na dal przed mio tem wnik li wej ana li zy.

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 Ra fa ³a Mu chac kie go

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 po sia da ny mi przez mnie in for ma cja mi de cyz j¹ mi ni stra œro do wis -

ka z dnia 29 sier pnia 2011 r., syg na tu ra DGiKGe-4774-18/39102/11/MM,
przy jê to bez za strze ¿eñ „Do da tek nr 4 do PZZ na la ta 2011 –2020”, któ re go
przed mio tem jest do pu sz cze nie eks ploa ta cji gór ni czej na te re nie gmi ny
Gocza³kowice-Zdrój.

Prag nê wska zaæ, i¿ gmi na Gocza³kowice-Zdrój zgo d nie z usta w¹ o le cz ni c-
twie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach i ob sza rach ochro ny uz dro wis ko wej
oraz o gmi nach uz dro wis ko wych jest gmi n¹ o sta tu sie uz dro wis ka. Je dno -
czeœ nie ob szar uz dro wis ka zo sta³ wy zna czo ny gra ni ca mi ad mi ni stra cyj ny mi
gmi ny Gocza³kowice-Zdrój. Zgo d nie z prze pi sem art. 38a ust. 3 w zwi¹z ku
z ust. 1 pkt 9 usta wy o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach i ob sza -
rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych, któ ry wszed³
w ¿y cie z dniem 7 lip ca 2011 r., w stre fie C ochro ny uz dro wis ko wej za bra nia
siê po zy s ki wa nia su row ców mi ne ral nych in nych ni¿ na tu ral ne su row ce le cz -
ni cze.

De cyz ja mi ni stra œro do wis ka, o któ rej mo wa na wstê pie, zo sta ³a za tem
wy da na po da cie we jœcia w ¿y cie prze pi su art. 38a usta wy o le cz ni ctwie
uz dro wis ko wym, co po wo du je, i¿ uza sa dnio ne jest po de jrze nie, ¿e de cyz ja ta 
zo sta ³a wy da na z ra ¿¹ cym na ru sze niem pra wa.

Nad mie niæ na le ¿y, i¿ po wy ¿ szy fakt zo sta³ ju¿ do strze ¿o ny przez or gan
wy ko naw czy gmi ny oraz pod nie sio ny w piœ mie z dnia 17 lu te go 2012 r.,
w któ rym za rzu co no de cyz ji mi ni stra ra ¿¹ ce na ru sze nie pra wa i za ¿¹ da no
wstrzy ma nia wy ko nal no œci de cyz ji.

Pro szê za tem o udzie le nie in for ma cji o pod jê tych dzia ³a niach, to ku po stê -
po wa nia do ty cz¹ ce go stwier dze nia nie wa¿ no œci ww. de cyz ji oraz przy czy -
nach wy da nia de cyz ji z ra ¿¹ cym na ru sze niem pra wa (art. 38a ust. 3
w zwi¹z ku z ust. 1 pkt 9) usta wy o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym.

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

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 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 Ra fa ³a Mu chac kie go prze s³a ne przy piœ mie

z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-09-342/12 do ty cz¹ ce przy jê cia do dat ku
nr 4 do pro jek tu za go spo da ro wa nia z³o ¿a wêg la ka mien ne go Si le sia, up rzej mie wy jaœ -
nia ni, co na stê pu je.

W dniu 26 sier pnia 1994 r. Mi n i s ter Ochro ny Œro do wis ka, Za so bów Na tu ral nych
i Leœ ni ctwa udzie li³ na rzecz Nad wiœ lañ skiej Spó ³ki Wê glo wej SA kon ce sji nr 162/94 na 
wy do by wa nie wêg la ka mien ne go i me ta nu ja ko ko pa li ny to wa rzy sz¹ cej ze z³o ¿a Ko pal -
ni Wêg la Ka mien ne go „Si le sia”, po ³o ¿o ne go na te re nie miast i gmin: Czechowice-
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-Dziedzice i Pszczy na oraz gmin: Mie dŸna, Go cza³ ko wi ce-Zdrój i Be stwi na w wo je wó dz -
twie œl¹s kim.

De cyz j¹ z dnia 14 mar ca 2003 r. Mi n i s ter Œro do wis ka po twier dzi³ prze jœcie praw
i obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z przed mio to wej kon ce sji na Kom pa niê Wê glo w¹ SA w Ka -
to wi cach.

Wnios kiem z dnia 8 czer wca 2010 r. Przed siê bior stwo Gór ni cze „SI LE SIA” Sp. z o.o. 
i Kom pa nia Wê glo wa SA wy st¹ pi ³y do Mi ni stra Œro do wis ka o prze nie sie nie kon ce sji
nr 162/94 z dnia 26 sier pnia 1994 r. na rzecz Przed siê bior stwa Gór ni cze go „SI LE SIA”
Sp. z o.o.

Przed siê bior stwo Gór ni cze „SI LE SIA” Sp. z o.o., na rzecz któ re go zo sta ³a prze nie sio -
na kon ce sja (de cyz j¹ Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 9 gru dnia 2010 r.) wy ra zi ³a zgo dê na
wszy s t kie wy ni ka j¹ ce z niej wa run ki oraz wy ka za ³a, i¿ jest w sta nie spe³ niæ wy ma ga nia
zwi¹ za ne z wy ko ny wa niem za mie rzo nej dzia ³al no œci.

Mi n i s ter Œro do wis ka nie otrzy ma³ do tych czas ¿a dnych syg na ³ów, by pro wa dzo na
przez przed siê bior cê dzia ³al noœæ gór ni cza na ru sza ³a wa run ki po sia da nych przez nie go
po zwo leñ.

Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, ¿e przed mio to wa kon ce sja, czy li po zwo le nie na pro wa -
dze nie dzia ³al no œci wy do byw czej, o czym wspo mi nam na wstê pie, zo sta ³a wy da na
w 1994 r., czy li na d³u go przed we jœciem w ¿y cie usta wy z dnia 28 lip ca 2005 r. o le cz ni c-
twie uz dro wis ko wym, uz dro wis kach i ob sza rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi -
nach uz dro wis ko wych, czy te¿ jej zmia ny z 2011 r.

Dzia ³a j¹c na pod sta wie art. 55 usta wy z dnia 4 lu te go 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947 ze zm.) Mi n i s ter Œro do wis ka na wnio sek Przed siê bior stwa Gór ni cze -
go „SI LE SIA” Sp. z o.o. za wia do mie niem z dnia 29 sier pnia 2011 r. przy j¹³ bez za strze -
¿eñ Do da tek nr 4 do pro jek tu za go spo da ro wa nia z³o ¿a wêg la ka mien ne go „Si le sia”.
Do ko nu j¹c tej czyn no œci or gan kon ce syj ny dzia ³a³ w opar ciu o prze pi sy usta wy szcze -
gól nej, ja k¹ jest Pra wo geo lo gi cz ne i gór ni cze i uzy s ka³ wy ma ga n¹ prze pi sa mi po zy ty w-
n¹ opi niê Okrê go we go Urzê du Gór ni cze go w Ka to wi cach, któ ry nad zo ru je ró w nie¿
dzia ³al noœæ pro wa dzo n¹ przez uz dro wis ko w Gocza³kowicach-Zdroju.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, nie u za sa dnio ne jest twier dze nie, ¿e „za wia do mie nie” (b³ê d-
nie okreœ lo ne ja ko „de cyz ja”) o przy jê ciu przed mio to we go op ra co wa nia zo sta ³o wy da ne
z ra ¿¹ cym na ru sze niem pra wa, po nie wa¿ or gan do pe³ ni³ wszy s t kich wy mo gów pra w -
nych pod czas pro ce du ry je go wy da wa nia.

Po nad to za u wa ¿am, ¿e wspo mnia ne „za wia do mie nie” nie jest „de cyz j¹ ad mi ni stra -
cyj n¹”, a w kon sek wen cji od wo ³a nie czy te¿ in ny od wo ³aw czy œro dek nad zwy czaj ny
(wnio sek o stwier dze nie nie wa¿ no œci de cyz ji czy te¿ wstrzy ma nie wy ko nal no œci de cyz ji) 
nie przy s³u gu je do je go pod wa ¿e nia.

Do dat ko wo in for mu jê, ze Przed siê bior stwo Gór ni cze „Si le sia” Sp. z o.o. po sia da
pod pi sa ne po ro zu mie nie z dnia 15 gru dnia 2011 r. z Uz dro wis kiem Gocza³kowice-
-Zdrój w spra wie usta le nia wa run ków pro wa dze nia przez Przed siê bior stwo Gór ni cze
„Si le sia” Sp. z o.o. dzia ³al no œci wy do byw czej za pe wnia j¹ cej na le ¿y t¹ ochro nê z³o ¿a bo -
ro wi ny „Ry du³ to wi ce”. Wspo mnia ne prze s³an ki po twier dza j¹ wiêc te zê, i¿ dzia ³al noœæ
gór ni cza pro wa dzo na za ró wno na z³o ¿u wêg la ka mien ne go „Si le sia” oraz z³o ¿u bo ro wi -
ny „Ry du³ to wi ce” mo ¿e byæ kon ty nuo wa na przez oby dwa pod mio ty i wza jem nie so bie
nie za gra ¿a.

Z uwa gi na po wy ¿ sze wy jaœ nie nia, Mi n i s ter Œro do wis ka nie mo ¿e wszcz¹æ sto so w-
nej pro ce du ry zmie rza j¹ cej do stwier dze nia nie wa¿ no œci za wia do mie nia z dnia 29 sier p-
nia 2011 r. przy jmu j¹ ce go bez za strze ¿eñ Do da tek nr 4 do pro jek tu za go spo da ro wa nia
z³o ¿a wêg la ka mien ne go „Si le sia” czy te¿ wstrzy ma nia je go wy ko nal no œci.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Podsekretarz Stanu
G³ó wny Geo log Kra ju
Piotr Grze gorz WoŸ niak
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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 spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wspó³ pra ca przy gra ni cz na i re gio nal na po zo sta je wa¿ n¹ p³a sz czyz n¹ re -

la cji polsko-niemieckich. Za sa dni czym gre mium co do te go ob sza ru, po wo ³a -
nym przez oba rz¹ dy zgo d nie z za pi sem trak ta tu z 1991 r., jest
Polsko-Niemiecka Ko mi sja Miê dzy rz¹ do wa do spraw Wspó³ pra cy Re gio nal -
nej i Przy gra ni cz nej. Do tych czas od by ³y siê dwa dzie œcia dwa spot ka nia tej
ko mi sji, co oz na cza, ¿e ob ra du je ona œre dnio raz w ro ku.

Ko mi sja wy da je is tot ne ko mu ni ka ty dla kie run ków wspó³ pra cy przy gra -
ni cz nej i trans gra ni cz nej, szcze gól nie is tot ne dla lo kal nych sa mo rz¹ dów wo -
je wództw przy gra ni cz nych, czê sto po wi¹ za nych z sa mo rz¹ da mi nie miec ki mi
wie lo let ni mi umo wa mi par tner ski mi.

Z moich li cz nych roz mów z sa mo rz¹ dow ca mi wo je wó dz twa za cho dnio po -
mor skie go i lu bus kie go wy ³a nia siê ob raz bra ku do sta te cz nych in for ma cji na
te mat wy ni ków prac te go wa¿ ne go gre mium. Po li ty cy lo kal ni w gmi nach
i mia stach przy gra ni cz nych po pol skiej stro nie gra ni cy nie otrzy mu j¹ „z klu -
cza” ko mu ni ka tów przy go to wy wa nych po po sie dze niach ko mi sji i jej ko mi te -
tów. Z dru giej stro ny przed sta wi cie le w³adz mar sza³ kow skich i wo je wó dz -
kich ucze stni cz¹ cy w pra cach ko mi sji i jej ko mi te tów nie stwo rzy li ¿a dne go
sy s te mu ko mu ni ko wa nia siê i prze ka zy wa nia in for ma cji pod leg ³ym so bie in -
sty tu cjom. Ko mu ni ka ty czê sto nie wy cho dz¹ po za œwia do moœæ wy ³¹ cz nie
cz³on ków ko mi sji i jej ko mi te tów.

Tym cza sem stro na nie miec ka stwo rzy ³a w tym za kre sie pro fe sjo nal ny
sy s tem ko mu ni ka cji, po le ga j¹ cy na au to ma ty cz nym prze ka zy wa niu in for ma -
cji we d³ug roz dziel ni ka obe jmu j¹ ce go dzie si¹t ki urzê dni ków i in sty tu cji. Co
wiê cej, z uzy s ka nych prze ze mnie in for ma cji od pol skich i nie miec kich cz³on -
ków ko mi sji wy ni ka, ¿e nie miec cy cz³on ko wie spo ty ka j¹ siê w swoim gro nie
po miê dzy po sie dze nia mi ko mi sji i usta la j¹ swo je spój ne sta no wis ka, czê sto
opie ra j¹c siê na in for ma cjach zwro t nych od swoich sa mo rz¹ dow ców.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o udzie le nie mi in for ma cji, czy mi -
ni ster stwo do strze ga po trze bê uspra wnie nia sy s te mu prze p³y wu in for ma cji,
w tym w szcze gól no œci usta leñ i ko mu ni ka tów Polsko-Niemieckiej Ko mi sji
Miê dzy rz¹ do wej do spraw Wspó³ pra cy Re gio nal nej i Przy gra ni cz nej, lub ra -
czej zmo bi li zo wa nia w³adz sa mo rz¹ dów wo je wó dz kich z wo je wództw przy -
gra ni cz nych do in for mo wa nia sa mo rz¹ dów po wia to wych i gmin nych
o wy ni kach prac ko mi sji.

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki

Od po wiedŸ

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 oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie go (pis mo

nr BPS/043-09-343/12 z dnia 16 kwiet nia br.) z³o ¿o ne pod czas 9. po sie dze nia Se na tu
w spra wie Polsko-Niemieckiej Ko mi sji Miê dzy rz¹ do wej do spraw Wspó³ pra cy Re gio nal -
nej i Przy gra ni cz nej, up rzej mie in for mu jê.
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G³ó wnym za da niem po wo ³a nej w 1991 r. przez rz¹ dy oby dwu pañstw Polsko-
-Niemieckiej Ko mi sji Miê dzy rz¹ do wej ds. Wspó³ pra cy Re gio nal nej i Przy gra ni cz nej jest
ko or dy na cja i okreœ la nie kie run ków wspó³ pra cy na polsko-niemieckim po gra ni czu.
Ko mi sja sta no wi wa¿ n¹ plat for mê wy mia ny in for ma cji i dys ku sji, w szcze gól no œci
o spra wach wy ma ga j¹ cych po g³ê bio ne go dia lo gu. Dzia ³a j¹ ce w ra mach Ko mi sji Ko mi -
te ty: ds. Wspó³ pra cy Przy gra ni cz nej, ds. Wspó³ pra cy Miê dzy re gio nal nej, ds. Go spo dar -
ki Prze strzen nej, ds. Edu ka cji ma j¹ cha rak ter grup ro bo czych, zde fi nio wa nych w no cie 
dyp lo ma ty cz nej z dnia 17 czer wca 1991 r. dwa pier wsze is t nie j¹ od po cz¹t ku, po zo sta ³e 
ut wo rzo no w ter mi nie póŸ niej szym.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e KM nie jest cia ³em de cy zyj nym. For mu ³u je ona za le ce nia
z wy ko rzy sta niem wy ni ków po sie dzeñ jej Ko mi te tów i przed k³a da je rz¹ dom Pol ski
i Nie miec, któ re po de jmu j¹ sto so wn¹ de cyz jê w kwe stii dal szych dzia ³añ. Se kre ta riat
Ko mi sji po stro nie pol skiej umiej sco wio ny zo sta³ w MSW. Su ge ru je my, aby bli¿ sze in -
for ma cje o spo so bie fun kcjo no wa nia KM i jej grup ro bo czych uzy s kaæ w re sor cie spraw
we wnê trz nych. War to za u wa ¿yæ, ¿e po stro nie nie miec kiej Se kre ta riat Ko mi sji znaj du -
je siê w MSZ. Wspó³ prze wo dni cz¹ cy mi KM s¹ obe c nie ze stro ny pol skiej, Se kre tarz Sta -
nu w MSW, Piotr Sta chañ czyk i ze stro ny nie miec kiej, Za stêp ca Dy rek to ra
De par ta men tu Eu ro py MSZ RFN, kie ru j¹ cy pio nem wspó³ pra cy z pañ stwa mi cz³on -
kow ski mi UE, Pe ter Schoof.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e wspó³ pra ca trans gra ni cz na i re gio nal na sta no wi in te gral n¹
czêœæ po li ty ki za gra ni cz nej pañ stwa. Kszta³ to wa nie jej kie run ków znaj du je siê w kom -
pe ten cjach mi ni stra w³a œci we go do spraw za gra ni cz nych. Re a li za cja za dañ z za kre su
tej po li ty ki od by wa siê na ró¿ nych szczeb lach i przez ró¿ ne pod mio ty. Wo bec no wych
wy zwañ, MSZ do strze ga po trze bê uspra wnie nia fun kcjo no wa nia obe c nej for mu ³y fun k-
cjo no wa nia i ko mu ni ka cji Ko mi sji i jej Ko mi te tów dla za pe wnie nia spra w nej ko or dy -
na cji wspó³ pra cy na po gra ni czu. Sta ³a wy mia na in for ma cji i kon sul ta cje po miê dzy
in sty tu cja mi szczeb la rz¹ do we go i sa mo rz¹ do we go s¹ szcze gól nie wa¿ ne w sy tua cjach
wy ma ga j¹ cych ana li zy i w³a œci wych dzia ³añ w ce lu wy pra co wa nia sto so wnych roz -
wi¹ zañ. Kwe stie do ty cz¹ ce wspó³ pra cy na po gra ni czu wy ma ga j¹ mo ni to ro wa nia przez
Ko mi sjê Miê dzy rz¹ do w¹ oraz sto so wnej ko or dy na cji we wspó³ pra cy z MSZ i in ny mi
w³a œci wy mi re sor ta mi w za le¿ no œci od kwe stii me ry to ry cz nych. Ko mi sja po win na
spe³ niaæ ro lê po moc ni cz¹ w za kre sie roz wi¹ zy wa nia trud no œci na polsko-niemieckim
po gra ni czu.

Trze ba za u wa ¿yæ, ¿e re la cje na polsko-niemieckim po gra ni czu wy ma ga j¹ sta ³e go
mo ni to ro wa nia, ko or dy na cji i sto so wne go wspar cia. Wa¿ na jest efek ty wna wy mia na
in for ma cji miê dzy cz³on ka mi Ko mi sji. Ko mu ni ka ty po po sie dze niach KM oraz Ko mi te -
tów s¹ au to ma ty cz nie prze ka zy wa ne do sta ³ych cz³on ków Ko mi sji (w³a œci wych re sor -
tów, wo je wo dów, mar sza³ ków) oraz ucze stni ków po sie dzeñ, np. przed sta wi cie li
eu ro re gio nów z te go po gra ni cza. Z uzy s ka nych in for ma cji wy ni ka po nad to, ¿e przy jê te
ko mu ni ka ty pub li ko wa ne s¹ w wer s ji elek tro ni cz nej na stro nach w³a œci wych pod mio -
tów. Tym nie mniej zga dza my siê z su ge sti¹ uspra wnie nia sy s te mu w tym za kre sie.

Z sza cun kiem na le ¿y od nieœæ siê do dzia ³añ oraz in i cja tyw w³adz lo kal nych i re gio -
nal nych w re a li zo wa niu za dañ z za kre su po li ty ki za gra ni cz nej pañ stwa w dzie dzi nie
wspó³ pra cy z par tne ra mi za gra ni cz ny mi. Wa¿ ne jest je dnak, aby by ³y one wcze œ niej
kon sul to wa ne z MSZ, w³a œci wy mi re sor ta mi, wo je wo da mi i w³a dza mi sa mo rz¹ do wy mi, 
szcze gól nie wo je wó dz ki mi, w ce lu za cho wa nia spój no œci i je dno li te go spo so bu re pre -
zen to wa nia in te re sów kra ju w re la cjach ze wnê trz nych oraz za gwa ran to wa nia zgo d no -
œci z kie run ka mi po li ty ki za gra ni cz nej pañ stwa.

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 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 zwi¹z ku z pla no wa n¹ de re gu la cj¹ za wo dów pra wni czych, w tym za -

wo dów ad wo ka ta, rad cy pra w ne go i no ta riu sza, w trak cie li cz nych spot kañ
ze œro do wis ka mi pra wni czy mi wy ra ¿a no w mo jej obe c no œci za strze ¿e nia do
tej zmia ny w pra wie. Za ró wno œro do wis ko pra wni ków po sia da j¹ cych ju¿ ty -
tu³ za wo do we go pe³ no moc ni ka, jak i œro do wis ko ap li kan tów zgo d nie sto j¹ na
sta no wis ku, i¿ skró co ny do dwóch lat czas od by wa nia ap li ka cji jest nie wy -
star cza j¹ cy, aby pra wid ³o wo przy go to waæ ap li kan tów do zda nia eg za mi nu
koñ co we go i na stê p nie wy ko ny wa nia za wo du pe³ no moc ni ka za wo do we go.

Po nad to pod no szo ny jest ar gu ment, ¿e zmia na ta two rzy dys pro por cjê
w sto sun ku do po zo sta ³ych za wo dów pra wni czych, w tym pro ku ra to ra i sê -
dzie go, któ rych ap li ka cja trwaæ bê dzie nie mal dwu kro t nie d³u ¿ej. Œro do wis ka 
pod kreœ la j¹, ¿e dys pro por cja w pro ce sie szko le nia mo ¿e siê prze ³o ¿yæ na dys -
pro por cjê w ja ko œci przy go to wa nia do wy ko ny wa nia kon kret ne go za wo du.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z up rzej m¹ pro œb¹ o in for ma cjê i usto sun -
ko wa nie siê do przed sta wio nych prze ze mnie ar gu men tów p³y n¹ cych ze œro -
do wis ka pra wni cze go do ty cz¹ cych pla no wa nych zmian w ra mach
de re gu la cji za wo dów pra wni czych, w szcze gól no œci od no sz¹ cych siê do na -
stê pu j¹ cych kwe stii.

Ja kie ko rzy œci w za ³o ¿e niu ma przy nieœæ skró ce nie cza su ap li ka cji
z trzech do dwóch lat?

Czy zo sta ³y prze pro wa dzo ne ba da nia i ana li zy do ty cz¹ ce te go, jak skró -
ce nie cza su ap li ka cji mo ¿e prze ³o ¿yæ siê na zda wal noœæ eg za mi nu koñ co we go 
oraz na przy go to wa nie ap li kan tów do wy ko ny wa nia za wo du?

Czy zo sta ³y prze pro wa dzo ne ba da nia i ana li zy do ty cz¹ ce skut ków dys -
pro por cji w cza sie szko le nia rad ców pra w nych i ad wo ka tów w sto sun ku do
pro ku ra to rów i sê dziów?

Z wy ra za mi sza cun ku
Nor bert Ob ryc ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 30 ma ja 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 pis mo nr BPS/043-09-344712 z dnia 16 kwiet nia 2012 r.,

up rzej mie przed k³a dam od po wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Nor ber ta Ob ryc kie -
go w spra wie skró ce nia cza su trwa nia ap li ka cji ad wo kac kich, rad cow skich i no ta rial -
nych z³o ¿o ne pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP, w dniu 12 kwiet nia 2012 r.

Pro jekt usta wy o uchy le niu lub zmia nie ustaw re gu lu j¹ cych wy ko ny wa nie nie któ -
rych za wo dów prze s³a ny do kon sul ta cji spo ³e cz nych prze wi dy wa³ m.in. skró ce nie cza -
su trwa nia ap li ka cji rad cow skiej i ad wo kac kiej. W trak cie kon sul ta cji spo ³e cz nych
wie le or ga ni za cji i osób fi zy cz nych np. Na czel na Ra da Ad wo kac ka, Kra jo wa Ra da Rad -
ców Pra w nych, a tak ¿e pre ze si s¹ dów ape la cyj nych oraz ap li ka cji wy ra zi li swo je w¹t pli -
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wo œci oraz sprze ciw wo bec pro po zy cji skró ce nia ap li ka cji. Przed sta wio no wa¿ ne
ar gu men ty od noœ nie do ja ko œci kszta³ ce nia, mo¿ li wej dez or ga ni za cji sy s te mu kszta³ ce -
nia i dys pro por cji w d³u go œci trwa nia po szcze gól nych ap li ka cji.

Ana li zu j¹c za sa dnoœæ zg³o szo nych uwag Mi n i s ter Spra wied li wo œci mia³ na uwa dze, 
¿e od 2010 r. zo sta³ skró co ny czas trwa nia ap li ka cji z 3 lat i 6 mie siê cy do 3 lat. Na po -
trze by trzy let niej ap li ka cji, or gany sa mo rz¹ dów za wo do wych op ra co wa ³y no we pro gra -
my szko le nia ap li kan tów. Pro gra my te zo sta n¹ wkrót ce wdro ¿o ne, za tem oce na ich
fun kcjo no wa nia, jak pod no si ³y or ga ny sa mo rz¹ dów wy ma ga cza su.

Po ana li zie uwag i opi nii do ty cz¹ cych skró ce nia cza su ap li ka cji, Mi n i s ter Spra wied -
li wo œci oce ni³, ¿e za s³u gu j¹ one na uw zglê dnie nie. W za wi¹z ku z po wy ¿ szym, pro jekt
usta wy o uchy le niu lub zmia nie ustaw re gu lu j¹ cych wy ko ny wa nie nie któ rych za wo -
dów skie ro wa ny w dniu 21 ma ja 2012 r. do uz go dnieñ miê dzy re sor to wych, nie za wie ra
prze pi sów do ty cz¹ cych skró ce nia cza su trwa nia ap li ka cji.

Z wy ra za mi po wa ¿a nia

z upo wa¿ nie nia
MINI 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 W³a dy s³a wa Or ty la

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!
Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi wszy s t kie szpi ta le w Pol sce ma j¹

obo wi¹ zek wy ku piæ do dat ko we ubez pie cze nie od na stêpstw nie szczêœ li wych 
wy pad ków na rzecz pa cjen tów. Ubez pie cze nie to ma gwa ran to waæ cho rym
wy p³a tê od szko do wañ za tak zwa ne zda rze nia me dy cz ne.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e ko nie cz noœæ do dat ko we go ubez pie cze nia szpi ta li
wi¹ ¿e siê ze zna cz ny mi ko sz ta mi – je go wy ku pie nie spo tê gu je pro ble my fi -
nan so we pol skich szpi ta li. No we ubez pie cze nie ko sztu je po je dyn czy szpi tal –
za ró wno pry wat ny, jak i pub li cz ny – od 200 do 800 ty siê cy z³ ro cz nie. Do dat -
ko wo od no we go ro ku zna cz nie wzros ³a staw ka OC. Ani szpi ta le, ani NFZ nie
prze wi dzia ³y te go w swoich bu d¿e tach. Sza cu je siê, ¿e oko ³o 850 mln z³ po -
cho dz¹ cych g³ó wnie z kon trak tów zo sta nie prze zna czo ne na ubez pie cze nia
za miast na le cze nie i in we sty cje.

Na le ¿y ró w nie¿ zwró ciæ uwa gê na fakt, i¿ obe c nie ubez pie cze nie od zda -
rzeñ me dy cz nych ofe ru je tyl ko je den ubez pie czy ciel, to jest PZU SA, gdy¿ po -
zo sta ³e fir my ubez pie cze nio we wy co fa ³y ze swoich ofert ubez pie cze nie od
zda rzeñ me dy cz nych dla szpi ta li. To do pro wa dzi ³o do zna cz ne go wzro stu ce -
ny ta kie go ubez pie cze nia.

Do dat ko we ko sz ty naj bar dziej od czu j¹ pla ców ki pub li cz ne, któ re po za
kon trak tem z NFZ nie ma j¹ zwyk le in nych Ÿró de³ fi nan so wa nia, je dnak naj -
wiê k sze pro ble my bê d¹ mia ³y ma ³e szpi ta le, któ rych przy cho dy s¹ nie wiel -
kie. Efek tem bê dzie te¿ za d³u ¿a nie siê pub li cz nych szpi ta li,
a w nie pub li cz nych pla ców kach pod no szo ne bê d¹ ce ny za us ³u gi me dy cz ne.

War to pod kreœ liæ, ¿e klu czo wym czyn ni kiem wp³y wa j¹ cym na wzrost ko -
sz tów ubez pie czeñ jest ko lej na usta wa zdro wot na, na mo cy któ rej roz po czê ³y
dzia ³al noœæ wo je wó dz kie Ko mi sje do Spraw Orze ka nia o Zda rze niach Me dy cz -
nych. Tym sa mym umo¿ li wio no do cho dze nie ro sz cze nia przez pa cjen ta
w szyb szym try bie. Za sa dy fun kcjo no wa nia ko mi sji bu dz¹ je dnak spo ro kon -
tro wer sji, gdy¿ szpi ta le nie ma j¹ mo¿ li wo œci od wo ³a nia siê od de cyz ji ko mi sji
do s¹ du po wsze chne go. Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym dziœ pra wem ko mi sje nie
mu sz¹ bo wiem prze pro wa dzaæ po stê po wa nia do wo do we go, choæ je dno czeœ -
nie zob li go wa ne s¹ do wy da nia de cyz ji w ci¹ gu za le dwie czte rech mie siê cy.
W bar dzo wie lu przy pad kach tak kró t ki okres nie jest wy star cza j¹ cy na przy -
go to wa nie rze tel nych i wia ry go dnych eks per tyz. Po za tym ko rzy stna dla pa -
cjen ta de cyz ja ko mi sji nie jest wi¹ ¿¹ ca dla ubez pie czy cie la, któ ry po wi nien
przed sta wiæ swo j¹ ofer tê. W sy tua cji, gdy pa cjent nie zgo dzi siê z za pro po no -
wa n¹ su m¹, po zo sta nie mu z³o ¿e nie po zwu do s¹ du, dla któ re go orze cze nie
ko mi sji nie ma ¿a dne go zna cze nia.

Sto so wa nie opi sa nych pro ce dur do pro wa dzi do pa to lo gi cz nych sy tua cji
i za pa da nia wie lu nie spra wied li wych i krzyw dz¹ cych dla szpi ta li orze czeñ,
od któ rych nie ma j¹ one pra wa od wo ³aæ siê do s¹ du po wsze chne go, co jest
skraj n¹ nie spra wied li wo œci¹.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê -
pu j¹ cy mi za py ta nia mi.

Z ja kich Ÿró de³ szpi ta le ma j¹ po kryæ ko sz ty te go do dat ko we go ubez pie -
cze nia?

Czy zo sta ³a prze pro wa dzo na sy mu la cja skut ków wpro wa dze nia w ¿y cie
po wy ¿ szej usta wy, a je œ li tak, to ja kie s¹ jej wy ni ki?

Czy re sort za mie rza pod j¹æ dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu zmia nê prze pi sów
o dzia ³al no œci le cz ni czej?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.05.07

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 W³a dy s³a wa Or ty la – Se na to ra RP, prze ka za ne

przy piœ mie znak BPS/043-09-345/12, 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.

Wpro wa dze nie obo wi¹z ko we go ubez pie cze nia pod mio tów le cz ni czych pro wa -
dz¹ cych szpi ta le z ty tu ³u zda rzeñ me dy cz nych, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 6 li s -
to pa da 2008 r. o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417, z póŸn. zm.) stwo rzy ³o no w¹ dro gê do cho dze nia praw przez pa cjen ta, któ ra
po zwa la na tañ sze, pro stsze uzy s ka nie od szko do wa nia na pod sta wie stwier dze nia
przez ko mi sjê wo je wó dz k¹, i¿ mia ³o miej sce zda rze nie me dy cz ne. Z dru giej stro ny kwo -
ty, któ re pa cjent (spad ko bier ca) mo ¿e uzy s kaæ z te go ty tu ³u s¹ zna cz¹ co ni¿ sze od do -
cho dzo nych na dro dze s¹ do wej i ogra ni czo ne usta wo wo. Zgo d nie z art. 67k ust. 7
usta wy – mak sy mal na wy so koœæ œwiad cze nia (od szko do wa nia i za doœæ u czy nie nia)
w 12-mie siê cz nym okre sie ubez pie cze nia, w od nie sie niu do wszy s t kich zda rzeñ me dy -
cz nych ob jê tych ochro n¹ ubez pie cze nio w¹, wy no si 1.200.000 z³, z tym ¿e w od nie sie -
niu do je d ne go pa cjen ta w przy pad ku za ka ¿e nia, u sz ko dze nia cia ³a lub roz stro ju
zdro wia pa cjen ta – wy no si 100.000 z³, a w przy pad ku œmier ci pa cjen ta – wy no si
300.000 z³. S¹ to za tem roz wi¹ za nia ko rzy stne za ró wno dla pa cjen ta, jak i szpi ta la.

Zgo d nie z prze pi sa mi o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta wo je wó dz kie
ko mi sje do spraw orze ka nia o zda rze niach me dy cz nych, zwa ne da lej „ko mi sja mi”,
prze pro wa dza j¹ po stê po wa nie do wo do we na pod sta wie wnios ków do wo do wych wno -
szo nych przez stro ny po stê po wa nia (po do b nie jak s¹d po wsze chny, któ ry w po stê po -
wa niu cy wil nym nie za stê pu je stron w za kre sie wska zy wa nia przez nie wnios ków
do wo do wych). W tym za kre sie do po stê po wa nia przed ko mi sj¹ sto su je siê od po wie d nio 
prze pi sy art. 227 –237, art. 240 –242, art. 244 –257 i art. 258 –273 Ko dek su po stê po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go. Ko mi sja wy da je orze cze nie nie póŸ niej ni¿ w ter mi nie 4 mie siê -
cy od dnia z³o ¿e nia wnios ku. Orze cze nie wraz z uza sa dnie niem do rê cza siê pod mio to wi 
sk³a da j¹ ce mu wnio sek, kie ro wni ko wi pod mio tu le cz ni cze go pro wa dz¹ ce go szpi tal oraz 
ubez pie czy cie lo wi.

W ter mi nie 14 dni od dnia do rê cze nia orze cze nia wraz z uza sa dnie niem pod mio to wi 
sk³a da j¹ ce mu wnio sek, kie ro wni ko wi pod mio tu le cz ni cze go pro wa dz¹ ce go szpi tal oraz 
ubez pie czy cie lo wi, przy s³u gu je pra wo z³o ¿e nia do wo je wó dz kiej ko mi sji umo ty wo wa -
ne go wnios ku o po no w ne roz pa trze nie spra wy.

Wnio sek o po no w ne roz pa trze nie spra wy ko mi sja roz pa tru je w ter mi nie 30 dni od
dnia je go otrzy ma nia. W roz pa try wa niu te go wnios ku nie mo ¿e ucze stni czyæ cz³o nek
sk³a du orze ka j¹ ce go, któ ry bra³ udzia³ w wy da niu za skar ¿o ne go orze cze nia.

Po nad to pod miot sk³a da j¹ cy wnio sek, pod miot le cz ni czy pro wa dz¹ cy szpi tal oraz
ubez pie czy ciel mo g¹, po wy ko rzy sta niu dro gi od wo ³aw czej (wnios ku o po no w ne roz pa -
t- rze nie spra wy al bo po up ³y wie ter mi nu do z³o ¿e nia te go wnios ku) wnieœæ skar gê
o stwier dze nie nie zgo d no œci z pra wem orze cze nia wo je wó dz kiej ko mi sji. Skar gê mo¿ na
op rzeæ wy ³¹ cz nie na na ru sze niu prze pi sów do ty cz¹ cych po stê po wa nia przed wo je wó dz -
k¹ ko mi sj¹. W spra wie skar gi orze ka, w ter mi nie 30 dni od dnia jej otrzy ma nia, wo je -
wó dz ka ko mi sja w sk³a dzie 6-osobowym.

Za tem nie jest pra w d¹, i¿ pod miot pro wa dz¹ cy szpi tal nie ma wp³y wu na orze cze nie 
ko mi sji, mo ¿e on bo wiem w trak cie po stê po wa nia przy ta czaæ do wo dy wska zu j¹ ce na
bez pod sta wnoœæ twier dzeñ pa cjen ta, a w przy pad ku nie ko rzy stne go roz strzyg niê cia
z³o ¿yæ wnio sek o po no w ne roz pa trze nie spra wy.
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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.) wpro wa dzi ³a obo wi¹ zek po sia da nia ta kie go ubez pie cze nia od 1 sty cz nia
2012 r. W prak ty ce oka za ³o siê, ¿e ta ki pro dukt ubez pie cze nio wy ofe ru je tyl ko je den
ubez pie czy ciel – PZU SA, a pro po no wa ne przez nie go sk³ad ki ubez pie cze nia prze kra -
cza j¹ mo¿ li wo œci fi nan so we pod mio tów. W zwi¹z ku z tym wiê k szoœæ pod mio tów le cz ni -
czych pro wa dz¹ cych szpi ta le nie spe³ ni ³a do tych czas obo wi¹z ku ubez pie cze nia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w op ra co wa nym pro jek cie za ³o ¿eñ do pro jek tu 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 Ra dy Mi ni strów w dniu 2 ma ja br., pro -
po nu je siê 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. Oz na cza to, ¿e w przy pad ku bra ku po li sy pe³ n¹ od po wie dzial noœæ z ty tu ³u
zda rzeñ me dy cz nych bê d¹ po no si ³y pod mio ty le cz ni cze w gra ni cach okreœ lo nych
w art. 67k ust. 7 usta wy o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta. Ta kie roz -
wi¹ za nie po zwo li na swo bo dê w de cy do wa niu przez za rz¹ dza j¹ ce go pod mio tem le cz ni -
czym, czy pod miot ten sam bê dzie po no si³ od po wie dzial noœæ wo bec pa cjen tów, czy
bê dzie to ubez pie czy ciel w ra mach umo wy ubez pie cze nia za war tej z tym pod mio tem.
Mo¿ na za k³a daæ, i¿ w mia rê up ³y wu cza su i ana li zy sy tua cji w sfe rze zda rzeñ me dy cz -
nych (li cz ba wnios ków, li nia orze cz ni cza ko mi sji) zwiêk szaæ siê bê dzie li cz ba pro du k -
tów ubez pie cze nio wych ofe ro wa nych przez in nych, ni¿ PZU SA, ubez pie czy cie li.

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

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r. 73



Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Pa j¹ ka

skie ro wa ne do pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drze ja Se re me ta
oraz do dy rek to ra Cen tral ne go Biu ra Œled cze go Ada ma Ma ru sz cza ka

Sza no wny Pa nie Pro ku ra to rze! Sza no wny Pa nie Dy rek to rze!
W zwi¹z ku z pi sem n¹ in ter wen cj¹ prze ka za n¹ na mo je rê ce przez mie sz -

kañ ca Su chej Bes ki dz kiej, pa na Jac ka S., w któ rej pi sze on: „(…) po nie wa¿
uwa ¿am, ¿e mo ja spra wa nie zo sta ³a na le ¿y cie po trak to wa na przez or ga ny,
do któ rych siê zwra ca ³em. Czu jê siê bez sil ny wo bec fun kcjo no wa nia bez pra -
wia, któ re bez po œre dnio do ty ka mnie”. Da lej jest pro œba o in ter wen cjê i po moc 
oraz prze ka za nie ma te ria ³ów opi su j¹ cych po stê po wa nie i de cyz je or ga nów
pañ stwa oraz w³adz sa mo rz¹ do wych.

W œlad za tym oœ wiad cze niem, zgo d nie z pro œb¹ in ter we niu j¹ ce go oby -
wa te la, otrzy ma ne ma te ria ³y prze œlê na rê ce Pa na Pro ku ra to ra i Pa na Dy rek -
to ra z na dzie j¹, ¿e zo sta n¹ wnik li wie prze a na li zo wa ne i na le ¿y cie oce nio ne.

W ocze ki wa niu na in for ma cje do ty cz¹ ce przed sta wio ne go pro ble mu po zo -
sta jê z po wa ¿a niem.

An drzej Pa j¹k

Od po wiedŸ
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO

War sza wa, 22.05.2012 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 ne przy piœ mie z dnia 16 kwiet nia 2012 r. (nr BPS/043-

-09-346/12) oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra An drze ja Pa j¹ ka pod czas 9. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r. w spra wie pi sem nej in ter wen cji prze ka -
za nej na rê ce se na to ra przez mie sz kañ ca Su chej Bes ki dz kiej Jac ka S. do ty cz¹ cej
nie pra wid ³o wo œci w fun kcjo no wa niu or ga nów sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w Su chej Bes -
ki dz kiej a w szcze gól no œci nie pra wid ³o wo œci w dzia ³a niach Bur mi strza Mia sta Su cha
Bes ki dz ka Sta ni s³a wa L., up rzej mie in for mu jê, i¿ w zwi¹z ku z tre œci¹ przed mio to we go
oœ wiad cze nia po le co no Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Kra ko wie zba da nie wszy s t kich
spraw kar nych opi sa nych w ko re spon den cji Jac ka S. skie ro wa nej do se na to ra An drze -
ja Pa j¹ ka, któ re pro wa dzo ne by ³y w je dno stkach or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry pod
k¹ tem pra wid ³o wo œci pro wa dzo nych po stê po wañ, za sa dno œci de cyz ji me ry to ry cz nych
pod jê tych w tych spra wach oraz za sa dno œci za rzu tów sta wia nych or ga nom pro ku ra tu -
ry przez Jac ka S.

Od no sz¹c siê do po szcze gól nych spraw opi sa nych w ko re spon den cji Jac ka S.
up rzej mie przed sta wiam co na stê pu je.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Su chej Bes ki dz kiej nad zo ro wa ³a trzy po stê po wa nia przy -
go to waw cze opi sa ne ³¹ cz nie przez Jac ka S. ja ko tzw. „sa mo wo la bu dow la na”.

Pier wsze z tych po stê po wañ pro wa dzo ne by ³o pod syg na tu r¹ Ds 436/11 (wcze œ niej
Ds 430/10/D oraz Ds 1514/10/D) w spra wie wy ko ny wa nia w bli ¿ej nie u sta lo nych
dniach, w okre sie od 16 paŸ dzier ni ka 2009 r. do dnia 25 li s to pa da 2009 r. w Su chej
Bes ki dz kiej ro bót bu dow la nych, po le ga j¹ cych na roz bu do wie miejsc po sto jo wych dla
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sa mo cho dów oraz roz bu do wie ka na li za cji wód opa do wych na dzia³ kach o nr e wi den -
cyj nych 9673/43 oraz 9673/25 bez wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wê, tj. o prze -
stêp stwo z art. 90 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.).

Po sta no wie niem za twier dzo nym w dniu 29 wrzeœ nia 2010 za wie szo no do cho dze nie 
z uwa gi na ocze ki wa nie de cyz ji Wo je wó dz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go
w Kra ko wie w to cz¹ cym siê po stê po wa niu ad mi ni stra cyj nym.

Po wy ¿ sze orze cze nie zo sta ³o za skar ¿o ne przez pe³ no moc ni ka po krzyw dzo nych. S¹d 
Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z da ty 6 gru dnia 2010 r. sygn. II
Kp 281/10 uw zglê dni³ za ¿a le nie i za skar ¿o ne orze cze nie uchy li³ po le ca j¹c kon ty nuo -
wa nie po stê po wa nia al bo wiem stwier dzi³, ¿e sam fakt bra ku osta te cz nej de cyz ji ad mi -
ni stra cyj nej w spra wie, któ ra siê to czy przed or ga na mi ad mi ni stra cyj ny mi, nie sta no wi 
in nej po wa¿ nej prze szko dy unie mo¿ li wia j¹ cej kon ty nuo wa nie po stê po wa nia kar ne go.

Po sta no wie niem z 31 gru dnia 2010 r. sygn. Ds. 1514/10/D umo rzo no do cho dze -
nie o wy stê pek z art. 90 Pra wa bu dow la ne go – wo bec stwier dze nia, i¿ czyn nie za wie ra
usta wo wych zna mion czy nu za bro nio ne go.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej na sku tek roz poz na nia œrod ka od wo ³aw cze go
pe³ no moc ni ka po krzyw dzo nych, w tym Jac ka S. po sta no wie niem z dnia 24 mar ca
2011 r. sygn. II Kp 56/11 za skar ¿o ne orze cze nie uchy li³, zle ca j¹c kon ty nuo wa nie po -
stê po wa nia przy go to waw cze go.

Pro ku ra tu ra Okrê go wa w Kra ko wie pod sygn. III Dsa 83/11 do ko na ³a ba da nia akt
spra wy Ds. 1514/10/D Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Su chej Bes ki dz kiej stwier dza j¹c
bez za sa dnoœæ pod jê tej de cyz ji o za wie sze niu do cho dze nia, jak te¿ przed wczes noœæ
koñ co wej de cyz ji me ry to ry cz nej w po sta ci umo rze nia do cho dze nia o wy stê pek z art. 90
Pra wa bu dow la ne go oraz po le ci ³a ob jê cie po stê po wa nia szcze gól nym we wnê trz nym
nad zo rem s³u¿ bo wym ze stro ny Pro ku ra to ra Re jo no we go. Sto so wn¹ od po wiedŸ z dnia
9 ma ja 2011 r. sygn. III Dsa 83/11 w tym za kre sie prze s³a no do pe³ no moc ni ka po -
krzyw dzo nych Jac ka S. i in nych.

Po stê po wa nie za re je stro wa no pod sygn. Ds. 436/11.
Po do ko na niu po no w nej ana li zy akt oraz uzy s ka niu opi nii bieg ³e go z za kre su bu do w-

ni ctwa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 5 wrzeœ nia 
2011 r. umo rzy ³a po stê po wa nie o wy stê pek z art. 90 Pra wa bu dow la ne go – wo bec
stwier dze nia, ¿e czyn nie za wie ra usta wo wych zna mion czy nu za bro nio ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pe³ no moc nik po krzyw dzo nych Jac ka S. i Ka ta rzy ny W.
w dniu 19 paŸ dzier ni ka 2011 r. skie ro wa³ do S¹ du Re jo no we go w Su chej Bes ki dz kiej
sub sy diar ny akt os kar ¿e nia prze ciw ko Sta ni s³a wo wi L. – Bur mi strzo wi Mia sta Su cha
Bes ki dz ka i Ra fa ³o wi A. – Kie ro wni ko wi Re fe ra tu Roz wo ju Mia sta Su cha Bes ki dz ka
o prze stêp stwo z art. 90 §1 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.). Spra wa ak tu al nie za wis ³a jest przed
S¹ dem, któ ry oce ni za sa dnoœæ za rzu tów sta wia nych Bur mi strzo wi Mia sta Su cha Bes -
ki dz ka i Kie ro wni ko wi Re fe ra tu Roz wo ju Mia sta Su cha Bes ki dz ka przez skar ¿¹ ce go
Jac ka S. Tym nie mniej w trak cie ak tu al ne go ba da nia akt umo rzo nej spra wy Pro ku ra -
tu ra Ape la cyj na w Kra ko wie uz na ³a de cyz jê o umo rze niu z dnia 5 wrzeœ nia 2011 r. za
za sa dn¹.

Dru gie z po stê po wañ opi sa nych w pun kcie dot. tzw. „sa mo wo li bu dow la nych”
wbrew twier dze niom Jac ka S. nie zo sta ³o je sz cze za koñ czo ne. Pro wa dzo ne jest bo wiem
przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ w Su chej Bes ki dz kiej pod sygn. Ds 1455/11 (wcze œ niej
pod sygn. Ds 682/11) i do ty czy wy ko ny wa nia w bli ¿ej nie u sta lo nych dniach, w okre sie
od wrzeœ nia do paŸ dzier ni ka 2010 r. w Su chej Bes ki dz kiej ro bót bu dow la nych po le ga -
j¹ cych na bu do wie ru cho mej za po ry z za si la niem elek try cz nym na dzia³ ce ewi den cyj -
nej 9673/43 bez wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wê oraz nie zgo d nie z do ko na nym
zg³o sze niem.

Po sta no wie niem z dnia 5 wrzeœ nia 2010 r. do cho dze nie o prze stêp stwo z art. 90
usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z póŸn. zm.) umo rzo no – wo bec stwier dze nia, ¿e czyn nie za wie ra usta wo wych zna mion
czy nu za bro nio ne go.
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Z tym roz strzyg niê ciem nie zgo dzi³ siê pe³ no moc nik po krzyw dzo ne go Jac ka S. i za -
skar ¿y³ go.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 25 li s to pa da 2011 r.
sygn. II Kp 342/11 za ¿a le nie uw zglê dni³, orze cze nie pro ku ra tor skie uchy li³ zle ca j¹c
kon ty nuo wa nie po stê po wa nia. Po stê po wa nie za re je stro wa no pod sygn. Ds. 1455/11
i na dal siê to czy.

Z tych te¿ wzglê dów, a zw³a sz cza wo bec fak tu, i¿ Wy ro kiem Wo je wó dz kie go S¹ du
Ad mi ni stra cyj ne go w Kra ko wie z dnia 2 mar ca 2012 r. sygn. II SA/Kr 1954/11 uchy lo -
no de cyz je ad mi ni stra cyj ne Sta ro sty Po wia to we go w Su chej Bes ki dz kiej i Wo je wo dy
Ma ³o pol skie go sto j¹ ce na sta no wis ku, ¿e przy ³¹ cze za si la nia elek try cz ne go do wy bu do -
wa nej za po ry (szla ba nu) wy ma ga j¹ po zwo le nia na bu do wê, przed wczes ne jest do ko ny -
wa nie oce ny po stê po wa nia, w któ rym de cyz ja me ry to ry cz na je sz cze nie za pad ³a.

Kwe stia po de jmo wa nia dzia ³añ przez Bur mi strza Mia sta Su cha Bes ki dz ka ma -
j¹ cych na ce lu unik niê cia od po wie dzial no œci by ³a przed mio tem po stê po wa nia pro wa -
dzo ne go pod sygn. Ds. 481/11/D przez Pro ku ra tu rê Re jo no w¹ w Su chej Bes ki dz kiej,
któ ra nad zo ro wa ³a do cho dze nie w spra wie utrud nia nia po stê po wa nia przy go to waw -
cze go pro wa dzo ne go przez Ko men dê Po wia to w¹ Po li cji w Su chej Bes ki dz kiej pod nad -
zo rem miej sco wej Pro ku ra tu ry do sygn. RSD-203/10, po przez za cie ra nie œla dów
prze stêp stwa w dniu 1 kwiet nia 2011 r., przez Bur mi strza Mia sta Su cha Bes ki dz ka,
po le ga j¹ ce go na wy mia nie czê œci na wie rzchni z ko stki bru ko wej na par kin gu za bu -
dyn kiem Miej skiej Przy cho dni Zdro wia w Su chej Bes ki dz kiej.

Po sta no wie niem za twier dzo nym przez pro ku ra to ra w dniu 28 czer wca 2011 r.
umo rzo no do cho dze nie o wy stê pek z art. 239 §1 kk – wo bec stwier dze nia, ¿e czyn nie
za wie ra usta wo wych zna mion czy nu za bro nio ne go.

Z wy mie nio nym roz strzyg niê ciem nie zgo dzi³ siê pe³ no moc nik re pre zen tu j¹ cy po -
ten cjal nych po krzyw dzo nych i z³o ¿y³ za ¿a le nie.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Su chej Bes ki dz kiej za rz¹ dze niem z da ty 18 sier pnia
2011 r. od mó wi ³a przy jê cia z³o ¿o ne go œrod ka za skar ¿e nia ja ko wnie sio ne go przez oso -
bê nie up ra wnio n¹. Tak ¿e to orze cze nie zo sta ³o za skar ¿o ne.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 21 gru dnia 2011 r.
sygn. II Kp 387/11 utrzy ma³ w mo cy ni niej sze za rz¹ dze nie.

Ana li za akt tej spra wy prze pro wa dzo na w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Kra ko wie
wy ka za ³a, ¿e po stê po wa nie pro wa dzo ne by ³o pra wid ³o wo, ze brano do sta te cz ny ma te -
ria³ do wo do wy nie zbê d ny do pod jê cia de cyz ji me ry to ry cz nej, któ r¹ oce nio no ja ko za sa d-
n¹. Po dzie lo no tak ¿e sta no wis ko pro ku ra to ra, któ ry od mó wi³ przy jê cia w tej spra wie
œrod ka od wo ³aw cze go z uwa gi na wnie sie nie go przez oso bê nie up ra wnio n¹.

Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Kra ko wie od no sz¹c siê do za rzu tów Jac ka S. za war tych
w ko re spon den cji skie ro wa nej do se na to ra An drze ja Pa j¹ ka wska za ³a je dno czeœ nie, i¿
kwe stie za mó wieñ pub li cz nych czy in ne go ro dza ju prze tar gów nie by ³y przed mio tem
wska za nych po wy ¿ ej po stê po wañ pro ku ra tor skich oraz ¿e ta kich po stê po wañ nie in i -
cjo wa ³a ¿a dna ze stron, w tym skar ¿¹ cy Ja cek S.

Pod no szo ne przez Jac ka S. kwe stie zwi¹ za ne z na ru sze nia mi praw pra co wni czych
przez Bur mi strza Mia sta Su cha Bes ki dz ka Sta ni s³a wa L. by ³y przed mio tem po stê po -
wa nia pro wa dzo ne go w Pro ku ra tu rze Re jo no wej w Chrza no wie o sygn. 3Ds 533/10/D
(wcze œ niej sygn. 3Ds 757/09/D).

Za rz¹ dze niem z dnia 28 sier pnia 2009 r. sygn. I Ko 335/09 Pro ku ra tu ra Okrê go wa
w Kra ko wie prze ka za ³a spra wê do ty cz¹ c¹ z³oœ li we go na ru sza nia praw pra co wni czych
do dal sze go pro wa dze nia Pro ku ra tu rze Re jo no wej w Chrza no wie.

Po prze pro wa dze niu po stê po wa nia do wo do we go, Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Chrza -
no wie po sta no wie niem z dnia 16 lu te go 2010 r. sygn. 3 Ds. 757/09/D umo rzy ³a do -
cho dze nie w spra wie: 1/ sto so wa nia w dniu 20 kwiet nia 2009 r. w Su chej Bes ki dz kiej
groŸ by ka ral nej w ce lu zmu sze nia Syl wii B. do pod pi sa nia pro to ko ³u z po sie dze nia ko -
mi sji po wo ³a nej w ce lu roz pa trze nia ofert z³o ¿o nych w kon kur sie na re a li za cjê za dañ
pub li cz nych Gmi ny Su cha Bes ki dz ka z za kre su upo wsze chnie nia kul tu ry fi zy cz nej
i spor tu, kra joz naw stwa i tu ry stki, ochro ny zdro wia i po mo cy spo ³e cz nej, tj. o wy stê pek 
z art. 191 §1 kk – wo bec bra ku zna mion czy nu za bro nio ne go, 2/ na ru sze nia w okre sie
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od 1 kwiet nia 2009 r. do dnia 4 lu te go 2010 r. w Su chej Bes ki dz kiej praw pra co wni -
czych wy ni ka j¹ cych ze sto sun ku pra cy wo bec Syl wii B. za trud nio nej w Urzê dzie Mia sta 
w Su chej Bes ki dz kiej, tj. o prze stêp stwo z art. 218 §1 kk – wo bec bra ku zna mion czy nu
za bro nio ne go.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z 30 czer wca 2010 r. sygn. II
Kp 109/10 uw zglê dni³ za ¿a le nie po krzyw dzo nej w czê œci dot. pkt II, a w po zo sta ³ym za -
kre sie utrzy ma³ w mo cy za skar ¿o ne orze cze nie.

Po uzu pe³ nie niu po stê po wa nia do wo do we go w po sta ci zgro ma dze nia do ku men ta cji 
oraz prze s³u cha nia sze re gu œwiad ków Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Chrza no wie po sta no -
wie niem z dnia 29 wrzeœ nia 2010 r. syg na tu ra 3 Ds. 533/10/D umo rzy ³a do cho dze nie
o prze stêp stwo z art. 218 §1 kk – wo bec bra ku zna mion czy nu za bro nio ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Syl wia B. re pre zen to wa na przez pe³ no moc ni ka wnios ³a do
S¹ du Re jo no we go w Su chej Bes ki dz kiej sub sy diar ny akt os kar ¿e nia prze ciw ko Sta ni -
s³a wo wi L. o prze stêp stwo z art. 218 §1 kk.

Po stê po wa nie w tej spra wie ak tu al nie za wis ³e jest przed S¹ dem, któ ry oce ni za sa d-
noœæ za rzu tów sta wia nych Bur mi strzo wi Mia sta Su cha Bes ki dz ka.

Tym nie mniej w trak cie ak tu al ne go ba da nia akt spra wy Pro ku ra tu ra Ape la cyj na
w Kra ko wie wska za ³a, i¿ nie za kwe stio no wa no pra wid ³o wo œci pro wa dzo ne go po stê po -
wa nia przy go to waw cze go i de cyz jê o umo rze niu do cho dze nia uz na no za za sa dn¹.

Od rêb n¹ kwe sti¹ jest po stê po wa nie przed s¹ dem pra cy. Jak wy ni ka z ana li zy do ku -
men ta cji s¹ do wej S¹d Re jo no wy w Wa do wi cach IV Wy dzia³ Pra cy wy ro kiem z dnia
29 lip ca 2009 r. sygn. IV P 83/09 przy wró ci³ Syl wiê B. do pra cy w po zwa nym
zak³adzie – Urzêdzie Mia sta w Su chej Bes ki dz kiej na do tych cza so wych wa run kach
pra cy i p³a cy. S¹d Okrê go wy w Kra ko wie Wy dzia³ VI Pra cy wy ro kiem z 3 gru dnia 2009 r.
sygn. VI PA 290/09 od da li³ ape la cjê po zwa ne go Urzê du Mia sta w Su chej Bes ki dz kiej.
W tej sy tua cji Syl wia B. zo sta ³a przy wró co na do pra cy w Urzê dzie Mia sta w Su chej Bes -
ki dz kiej, na to miast w ja ki spo sób ani na ja kich wa run kach nie mo¿ na usta liæ al bo -
wiem pro ku ra tu ra nie jest or ga nem wy ko nu j¹ cym wy ro ki s¹ do we. Na to miast ani sa ma 
po krzyw dzo na ani jej pe³ no moc nik nie z³o ¿y li w or ga nach pro ku ra tu ry ¿a dne go ko lej -
ne go za wia do mie nia w tym przed mio cie.

Pod no szo ne przez Jac ka S. za rzu ty nie do pe³ nie nia obo wi¹z ków i prze kro cze nia
up ra wnieñ by ³y przed mio tem trzech po stê po wañ przy go to waw czych.

Pod syg na tu r¹ Ds 105/12/S Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Su chej Bes ki dz kiej pro wa -
dzi ³a œle dz two w spra wie prze kro cze nia up ra wnieñ w dniu 26 kwiet nia 2007 r. w Su -
chej Bes ki dz kiej przez fun kcjo na riu szy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Su chej
Bes ki dz kiej i pra co wni ków Urzê du Mia sta po le ga j¹ ce na prze pro wa dze niu og lê dzin
miej sca wy ciê cia drzew na dzia³ ce 8762/8 po ³o ¿o nej przy ul. Ro le przez oso bê nie up ra w-
nio n¹ oraz po œwiad cze nia nie praw dy w pro to ko le og lê dzin po le ga j¹ cym na nie rze tel -
nym do ko na niu po mia ru drzew i ujê cia tych oko li cz no œci w pro to ko le, czym dzia ³a no
na szko dê in te re su pub li cz ne go.

Po sta no wie niem z dnia 30 mar ca 2012 r. œle dz two o prze stêp stwo z art. 231 §1 kk
umo rzo no wo bec stwier dze nia, i¿ czyn nie za wie ra usta wo wych zna mion czy nu za bro -
nio ne go.

W dniu 18 kwiet nia 2012 r. za ¿a le nie na wy mie nio ne roz strzyg niê cie me ry to ry cz ne
z³o ¿y³ pe³ no moc nik po krzyw dzo nych, któ re nie zo sta ³o je sz cze roz poz na ne.

Ana li za akt prze pro wa dzo na ak tu al nie w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Kra ko wie wy -
ka za ³a, i¿ w jej oce nie, de cyz ja me ry to ry cz na jest s³u szna al bo wiem fun kcjo na riu sze
Po li cji oraz urzê dni cy Urzê du Mia sta w Su chej Bes ki dz kiej do ko ny wa li og lê dzin i po -
mia rów w ra mach art. 67 i 75 Kpa. Wszy s t kie oso by ucze stni cz¹ ce w tej czyn no œci pod -
pi sa ³y pro to kó³, a og lê dzi ny zo sta ³y prze pro wa dzo ne w opar ciu o art. 11 ust. 1 usta wy
o Po li cji w zwi¹z ku ze z³o ¿e niem przez Bur mi strza pro œby o pod jê cie dzia ³añ za po bie ga -
j¹ cych na ru sze niu pra wa, zw³a sz cza, ¿e is t nia ³a oba wa usu niê cia pni po wy ciê tych
drze wach, a tym sa mym zo sta ³y by zni sz czo ne do wo dy na ru sze nia pra wa. Na to miast
jak zo sta ³y te pro to ko ³y wy ko rzy sta ne, ewen tual nie ja kie na stê p nie zo sta ³y pod jê te
dzia ³a nia b¹dŸ de cyz je ad mi ni stra cyj ne nie by ³o przed mio tem ¿a dne go po stê po wa nia
pro wa dzo ne go w or ga nach pro ku ra tu ry.

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r. 77



Pod syg na tu r¹ Ds 282/10/Sp (wcze œ niej szej Ds 1214/09) Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Su chej Bes ki dz kiej nad zo ro wa ³a po stê po wa nie w spra wie; nie do pe³ nie nia obo wi¹z -
ków s³u¿ bo wych przez Bur mi strza Mia sta w Su chej Bes ki dz kiej w okre sie od mar ca do
paŸ dzier ni ka 2009 r. na szko dê Bo gu s³a wa W. po le ga j¹ ce na opie sza ³ym usu wa niu
awa rii wo do ci¹ gu na je go dzia³ ce nr 8771/9 oraz nie do pe³ nie nia obo wi¹z ków przez te -
go¿ Bur mi strza pod czas usu wa nia awa rii wo do ci¹ gu na dzia³ ce nr 8771/9 w okre sie od 
mar ca do mie si¹ ca paŸ dzier ni ka 2009 r., w wy ni ku cze go Gmi na Miej ska Su cha Bes-
kidz ka po nios ³a szko dê w wy so ko œci 180 tys. z³ spo wo do wa n¹ wy cie kiem wo dy w ilo œci
ok. 4 tys. li trów na go dzi nê.

Po sta no wie niem za twier dzo nym w dniu 19 li s to pa da 2009 r. od mó wio no wszczê cia
œle dz twa o prze stêp stwa z art. 231 §1 kk i art. 296 §1 kk – wo bec stwier dze nia, i¿ czy ny
nie za wie ra j¹ usta wo wych zna mion czy nów za bro nio nych.

Po wy ¿ sze roz strzyg niê cie me ry to ry cz ne zo sta ³o za skar ¿o ne przez po krzyw dzo ne go.
S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 3 mar ca 2010 r. sygn. II
Kp 27/10 uw zglê dni³ z³o ¿o ne za ¿a le nie i uchy li³ w ca ³o œci orze cze nie pro ku ra tor skie
zle ca j¹c kon ty nuo wa nie po stê po wa nia przy go to waw cze go.

Po prze pro wa dze niu po stê po wa nia do wo do we go, Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Su chej
Bes ki dz kiej po sta no wie niem za twier dzo nym w dniu 14 czer wca 2010 r. umo rzy ³a œle dz -
two o prze stêp stwa z art. 231 §1 kk oraz art. 231 §1 kk i art. 296 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk 
– wo bec stwier dze nia, i¿ czy ny nie za wie ra j¹ usta wo wych zna mion czy nów za bro nio nych.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z da ty 15 paŸ dzier ni ka
2010 r. sygn. II Kp 214/10 utrzy ma³ w mo cy za skar ¿o ne roz strzyg niê cie me ry to ry cz ne
pro ku ra to ra ja ko za sa dne.

Ana li za akt tej spra wy prze pro wa dzo na ak tu al nie w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej
w Kra ko wie wy ka za ³a, i¿ de cyz ja o umo rze niu œle dz twa z 14 czer wca 2010 r. jest za sa d- 
na oraz ¿e przy jê ta kwa li fi ka cja pra w na oraz pod sta wy i przy czy ny umo rze nia nie na -
su wa j¹ uwag kry ty cz nych.

Trze cia ze spraw opi sa nych przez Pa na Jac ka S. w czê œci do ty cz¹ cej nie do pe³ nie nia
obo wi¹z ków i prze kro cze nia up ra wnieñ by ³a pro wa dzo na w Pro ku ra tu rze Re jo no wej
w Su chej Bes ki dz kiej pod syg na tu r¹ Ds 206/10/Sp (wcze œ niej Ds 1415/09/Sp).

Po stê po wa nie do ty czy ³o nie do pe³ nie nia obo wi¹z ków s³u¿ bo wych przez Dy rek to ra
Za k³a du Ko mu nal ne go w Su chej Bes ki dz kiej w okre sie od mar ca do paŸ dzier ni ka
2009 r. na szko dê Bo gu s³a wa W., po le ga j¹ ce na opie sza ³ym usu wa niu awa rii wo do -
ci¹ gu na je go dzia³ ce nr 8771/9 oraz nie do pe³ nie nia obo wi¹z ków przez te go¿ Dy rek to ra 
po le ga j¹ ce na wy sto so wa niu w dniu 25 wrzeœ nia 2009 r. do Bo gu s³a wa W. pis ma in for -
mu j¹ ce go o od ciê ciu do sta wy wo dy do je go po se sji.

Po sta no wie niem za twier dzo nym w dniu 19 li s to pa da 2009 r. od mó wio no wszczê cia
œle dz twa o prze stêp stwa z art. 231 §1 kk – wo bec stwier dze nia, i¿ czy ny nie za wie ra j¹
usta wo wych zna mion czy nów za bro nio nych.

Po wy ¿ sze roz strzyg niê cie me ry to ry cz ne zo sta ³o za skar ¿o ne przez po krzyw dzo ne go.
S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 10 lu te go 2010 r. sygn. II
Kp 399/09 uw zglê dni³ z³o ¿o ne za ¿a le nie, uchy li³ w ca ³o œci orze cze nie pro ku ra tor skie
zle ca j¹c kon ty nuo wa nie po stê po wa nia przy go to waw cze go.

Po prze pro wa dze niu po stê po wa nia do wo do we go, w tym wy ko rzy sta niu wnios ków
zg³o szo nych przez pe³ no moc ni ka po krzyw dzo ne go, Pro ku ra tor Re jo no wy w Su chej
Bes ki dz kiej po sta no wie niem z dnia 27 ma ja 2010 r. sygn. Ds 206/10/Sp umo rzy³ œle dz-
 two w tej spra wie o czy ny sta no wi¹ ce prze stêp stwo z art. 231 §1 kk – z uwa gi na stwier -
dze nie, i¿ czy ny nie za wie ra j¹ usta wo wych zna mion czy nów za bro nio nych.

S¹d Re jo no wy w Su chej Bes ki dz kiej po roz poz na niu za ¿a le nia po sta no wie niem
z 15 paŸ dzier ni ka 2010 r. sygn. II Kp 175/10 utrzy ma³ w mo cy za skar ¿o ne roz strzyg -
niê cie me ry to ry cz ne pro ku ra to ra ja ko za sa dne.

Ba da nie akt tej spra wy prze pro wa dzo ne ak tu al nie w Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej
w Kra ko wie wy ka za ³o, ¿e po stê po wa nie pro wa dzo ne by ³o pra wid ³o wo i de cyz ja me ry to -
ry cz na o umo rze niu œle dz twa z 27 ma ja 2010 r. by ³a za sa dna.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ szych usta leñ Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Kra ko wie prze a na li -
zo wa ³a ró w nie¿ ak ta in nych spraw z do nie sieñ sk³a da nych na Bur mi strza Mia sta w Su -

78 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



chej Bes ki dz kiej, jak te¿ i z je go do nie sieñ, a do ty cz¹ ce osób bê d¹ cych w za in te re-
 so wa niu po stê po wañ opi sy wa nych przez Jac ka S. Ba da nia ak to we tych spraw wy ka za -
³y za sa dnoœæ de cyz ji me ry to ry cz nych po de jmo wa nych przez pro ku ra tu rê.

Lek tu ra akt po stê po wañ przy go to waw czych, zda niem Pro ku ra tu ry Ape la cyj nej
w Kra ko wie, wy ka za ³a w spo sób niebu dz¹ cy w¹t pli wo œci, i¿ miê dzy Bur mi strzem Mia -
sta Su cha Bes ki dz ka a czê œci¹ osób po wi¹ za nych ze œwia tem biz ne su is t nie je kon flikt,
ge ne ru j¹ cy ko lej ne do nie sie nia sk³a da ne przez te sa me oso by na Bur mi strza Mia sta
w Su chej Bes ki dz kiej i je go urzê dni ków, fun kcjo na riu szy Po li cji i in ne oso by. Przy czyn
te go kon flik tu nie zdo ³a no je dnak usta liæ.

Z po wa ¿a niem

An drzej Se re met

Od po wiedŸ
DY REK TORA
CEN TRAL NE GO
BIU RA ŒLED CZE GO
KO MEN DY G£Ó WNEJ PO LI CJI

War sza wa, 26 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 w ie dzi na pi s mo z dnia 16 kwiet nia 2012 ro ku ldz. BPS/043-09-347/12,

w spra wie oœ wi ad cze nia z³o ¿o n e go w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku przez Pa na Se na t o ra
RP An drze ja Pa j¹ ka pod czas 9. po sie d ze nia Se na tu RP w spra wie me mor andum Pana
Jac ka S. do tycz¹cego nie praw id³owo œci w fun k cjo n o wa niu or ga nów sa mo rz¹ du te ry t o -
ri al ne go w Su chej Be s ki dz k iej up rzej m ie in for mu jê, ¿e w dniu 26 kwiet nia 2012 ro ku,
w od po w ie dzi na pi s mo z dnia 13 kwiet nia 2012 ro ku, prze s³a ³em Pa nu Se na t o ro wi RP
An drze j o wi Pa j¹ ko wi pi sem ne sta no w is ko w przed mio t o wej spra wie (w za³¹ cze niu ko -
pia pi s ma) z in for m a cj¹, i¿ ca ³oœæ ma te r ia ³ów ze wz glê du na w³a œ ci w oœæ miej sco w¹
prze ka za ³em Pa nu insp. Ma riu s zo wi D¹b ko wi Ko men d an to wi Wo je wó dz ki e mu Po li c ji
w Kra ko w ie, ce lem dal szej ana l i zy i pod j ê cia dzia ³añ zmie rza j¹ cych do usta l e nia, czy
przed sta w i ci e le or ga n ów sa mo rz¹ do wych w Su chej Be s ki dz k iej pro wa dz¹ dzia ³al noœæ
prze stêp cz¹.

Z wy ra za mi sza cun ku

DY REK TOR
CEN TRAL NE GO BIU RA ŒLED CZE GO
z up. Za stêp ca Dy rek to ra
Cen tral ne go Biu ra Œled cze go
Ko men dy G³ó wnej Po li cji
insp. S³a wo mir Œwiat³owski
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Stanowisko
DY REK TORA
CEN TRAL NE GO
BIU RA ŒLED CZE GO
KO MEN DY G£Ó WNEJ PO LI CJI

War sza wa, 26 kwiet nia 2012 r.

Pan An drzej Pa j¹k
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 pis mo Pa na Se na to ra z dnia 13 kwiet nia 2012 ro ku, w spra wie

me m o ran dum Pa na Jac ka S. do ty cz¹ ce go nie pra wid ³o wo œci w fun kcjo no wa niu or ga -
nów sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w Su chej Bes ki dz kiej up rzej mie in for mu jê, ¿e Cen tral -
ne Biu ro Œled cze Ko men dy G³ó wnej Po li cji nie jest w³a œci we do oce ny pra cy or ga nów
orze ka j¹ cych w spra wach wy mie nio nych przez Pa na Jac ka S. Po wo ³a ne zo sta ³o do roz -
poz na wa nia i zwal cza nia prze stêp czo œci zor ga ni zo wa nej.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e ka ¿ de z opi sa nych w me m o ran dum przy pad ków by ³o lub jest
przed mio tem po stê po wañ kar nych lub ad mi ni stra cyj nych. Po stê po wa nia za koñ czo ne
zo sta ³y pra wo moc ny mi orze cze nia mi, na to miast w pro wa dzo nych ak tu al nie spra wach
na le ¿y ocze ki waæ pra wo moc ne go orze cze nia. Stro ny – ucze stni cy tych po stê po wañ ma -
j¹ pra wo do sk³a da nia wnios ków do wo do wych lub za skar ¿eñ wy da nych orze czeñ i win -
ny ak ty w nie ucze stni czyæ w po stê po wa niu, w ce lu obiek ty wne go wy jaœ nie nia
oko li cz no œci któ re s¹ przed mio tem po stê po wa nia.

Prag nê pod kreœ liæ, ¿e usta wa o sa mo rz¹ dzie gmin nym z dnia 08 mar ca 1990 ro ku
z póŸ niej szy mi zmia na mi oraz in ne usta wy szcze gó ³o we wska zu j¹ na rzê dzia do spra -
wo wa nia nad zo ru oraz kon tro li nad or ga na mi sa mo rz¹ do wy mi i sko ro spo ³e cz noœæ
miej sco wa nie za do wo lo na jest z dzia ³a nia sa mo rz¹ du win na z nich sko rzy staæ.

Je dno czeœ nie in for mu jê Pa na Se na to ra, ¿e me m o ran dum Pa na Jac ka S. prze s³a -
³em zgo d nie z w³a œci wo œci¹ miej sco w¹ Pa nu Ko men dan to wi Wo je wó dz kie mu Po li cji
w Kra ko wie, ce lem dal szej ana li zy oraz ewen tual ne go mo ni to ro wa nia dzia ³al no œci or -
ga nów sa mo rz¹ do wych w Su chej Bes ki dz kiej i usta le nia, czy przed sta wi cie le tych or -
ga nów pro wa dz¹ dzia ³al noœæ prze stêp cz¹.

Z po wa ¿a niem

DY REK TOR
CEN TRAL NE GO BIU RA ŒLED CZE GO
Ko men dy G³ó wnej Po li cji
nad insp. Adam Ma ru sz czak
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Oœ wiad cze nie se na to rów Bog da na Pê ka,
Grze go rza Woj cie chow skie go,  Woj cie cha Skur kie wi cza, Bea ty Go siew skiej

oraz Boh da na Pa sz kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz 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! Sza no wny Pa nie Pro ku ra to rze!
Do cie ra j¹ do nas in for ma cje, ¿e w dal szym ci¹ gu trwa prak ty ka po le ga -

j¹ ca na kie ro wa niu przez Je dno stki Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol ni ctwa li cz nych za wia do mieñ o po de jrze niu po pe³ nie nia prze stêp stwa
prze ciw rol ni kom w przy pad ku po pe³ nie nia na wet naj mniej szych po my ³ek,
uchy bieñ lub omy ³ek we wnios kach kie ro wa nych do agen cji.

Ba da nie tych spraw po wo du je du ¿e ko sz ty ad mi ni stra cyj ne, a przede
wszy s t kim ko sz ty spo ³e cz ne. Rol ni cy s¹ wzy wa ni na prze s³u cha nia, a w wiê k-
 szo œci przy pad ków spra wy koñ cz¹ siê umo rze nia mi ze wzglê du na zni ko m¹
szkod li woœæ czy nu.

Pro si my w zwi¹z ku z tym mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi o na stê pu j¹ ce
in for ma cje.

Ile za wia do mieñ o po de jrze niu po pe³ nie nia prze stêp stwa je dno stki agen -
cji skie ro wa ³y do pro ku ra tu ry w okre sie od 2008 r. do chwi li obe c nej – w roz -
bi ciu na po szcze gól ne la ta i wo je wó dz twa – i ja ka by ³a efek ty wnoœæ tych
wnios ków, to zna czy, ja ka li cz ba skie ro wa nych przez agen cjê spraw za koñ -
czy ³a siê wnie sie niem ak tu os kar ¿e nia i w ja kiej li cz bie spraw za pad ³y wy ro -
ki ska zu j¹ ce?

Mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi pro si my po nad to o od po wiedŸ na py ta -
nie, czy usta la³ dla agen cji ja kieœ wy ty cz ne w za kre sie kie ro wa nia za wia do -
mieñ o prze stêp stwie i czy ta dzia ³al noœæ agen cji jest w ja kiœ spo sób przez
nie go nad zo ro wa na.

Z po wa ¿a niem
Bog dan Pêk
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Bea ta Go siew ska
Boh dan Pa sz kow ski

Od po wiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 16 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 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Bog da na Pê ka wspól nie z in -

ny mi se na to ra mi pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 r., prze -
s³a ne przy piœ mie nr BPS/043-09-348/12 z dnia 16 kwiet nia 2012 r., w spra wie
kie ro wa nia do or ga nów œci ga nia za wia do mieñ o po de jrze niu po pe³ nie nia prze stêp stwa
przez rol ni ków we wnios kach po mo co wych sk³a da nych do ARiMR, przed sta wiam po -
ni¿ sze wy jaœ nie nia.

Zgo d nie z art. 304 §2 Ko dek su po stê po wa nia kar ne go, ARiMR ja ko in sty tu cja pañ -
stwo wa ma obo wi¹ zek in for mo waæ or ga ny œci ga nia o prze stêp stwach œci ga nych z urzê -
du. Przed mio to wy prze pis sta no wi bo wiem: „In sty tu cje pañ stwo we i sa mo rz¹ do we,
któ re w zwi¹z ku ze sw¹ dzia ³al no œci¹ do wie dzia ³y siê o po pe³ nie niu prze stêp stwa œci -
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ga ne go z urzê du, s¹ obo wi¹ za ne nie zw³o cz nie za wia do miæ o tym pro ku ra to ra lub Po li cjê 
oraz przed siêw zi¹æ nie zbê d ne czyn no œci do cza su przy by cia or ga nu po wo ³a ne go do œci -
ga nia prze stêpstw lub do cza su wy da nia przez ten or gan sto so wne go za rz¹ dze nia, aby
nie do pu œciæ do za tar cia œla dów i do wo dów prze stêp stwa”.

Rol ni cy sk³a da j¹c wnios ki po mo co we pod pi su j¹ oœ wiad cze nie, ¿e zna ne s¹ im skut -
ki sk³a da nia fa³ szy wych oœ wiad czeñ wy ni ka j¹ cych z art. 297 §1 Ko dek su kar ne go, któ -
ry sta no wi, cyt.: „Kto, w ce lu uzy s ka nia dla sie bie lub ko go in ne go, od ban ku lub
je dno stki or ga ni za cyj nej pro wa dz¹ cej po do b n¹ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ na pod sta wie
usta wy al bo od or ga nu lub in sty tu cji dys po nu j¹ cych œrod ka mi pub li cz ny mi – kre dy tu,
po ¿y cz ki pie niê¿ nej, po rê cze nia, gwa ran cji, akre dy ty wy, do ta cji, sub wen cji, po twier -
dze nia przez bank zo bo wi¹ za nia wy ni ka j¹ ce go z po rê cze nia lub z gwa ran cji lub po do b -
ne go œwiad cze nia pie niê¿ ne go na okreœ lo ny cel go spo dar czy, elek tro ni cz ne go
in stru men tu p³at ni cze go lub za mó wie nia pub li cz ne go, przed k³a da pod ro bio ny, prze ro -
bio ny, po œwiad cza j¹ cy nie praw dê al bo nie rze tel ny do ku ment al bo nie rze tel ne, pi sem ne
oœ wiad cze nie do ty cz¹ ce oko li cz no œci o is tot nym zna cze niu dla uzy s ka nia wy mie nio ne -
go wspar cia fi nan so we go, in stru men tu p³at ni cze go lub za mó wie nia, pod le ga ka rze po -
zba wie nia wol no œci od 3 mie siê cy do lat 5”.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ prze pi sy pra wa nie uza le¿ nia j¹ obo wi¹z ku zg³a sza nia po de jrze -
nia prze stêp stwa od je go szkod li wo œci spo ³e cz nej b¹dŸ oce ny praw do po do bieñ stwa, ¿e
po stê po wa nie zo sta nie umo rzo ne z in nych przy czyn, gdy¿ ta kie go roz strzyg niê cia mo ¿e 
do ko naæ wy ³¹ cz nie upo wa¿ nio ny usta wo wo or gan. Oz na cza to, ¿e ARiMR po win na kie -
ro waæ do or ga nów œci ga nia wszy s t kie spra wy, w któ rych do sz³o do wy ³u dze nia lub pró -
by wy ³u dze nia do ta cji unij nych i kra jo wych.

Je dno czeœ nie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e zgo d nie z art. 231 §1 Ko dek su kar ne go „fun kcjo -
na riusz pub li cz ny, któ ry prze kra cza j¹c swo je up ra wnie nia lub nie do pe³ nia j¹c obo wi¹z -
ków, dzia ³a na szko dê in te re su pub li cz ne go lub pry wat ne go, pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no œci do lat 3”.

Zgo d nie z da ny mi przed sta wio ny mi przez Pa na To ma sza Ko ³o dzie ja, Pre ze sa
ARiMR, iloœæ spraw, w któ rych ARiMR w la tach 2008 –2012 stwier dzi ³a wy st¹ pie nie
nie pra wid ³o wo œci (czy li zgo d nie z art. 1 ust. 2 Roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) Nr 2988/95
ja kie kol wiek na ru sze nia prze pi sów pra wa wspól no to we go wy ni ka j¹ ce go z dzia ³a nia
lub za nie dba nia ze stro ny pod mio tu go spo dar cze go, któ re spo wo do wa ³o lub mog ³o spo -
wo do waæ szko dê w ogól nym bu d¿e cie Wspól not, al bo po przez zmniej sze nie lub utra tê
przy cho dów, któ re po cho dz¹ z za so bów w³a s nych po bie ra nych bez po œre dnio w imie niu
Wspól not, al bo te¿ w zwi¹z ku z ob ci¹ ¿e niem bu d¿e tu wspól no to we go nie u za sa dnio nym 
wy dat kiem), przed sta wia po ni¿ sza ta be la:

WO JE WÓ DZ TWO

La ta

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
2012 r. (we d³ug sta nu
na dzieñ 27.04.2012 r.)

Dol no œl¹s kie 4794 10468 12773 8956 4962

Kujawsko-Pomorskie 7662 12164 13382 9666 5629

Lu bel skie 16777 35542 14989 18837 11209

Lu bus kie 6045 6591 2697 3572 2148

£ó dz kie 9426 22688 27191 25645 8266

Ma ³o pol skie 9197 21183 16668 12261 8056

Ma zo wiec kie 17475 33636 42123 30349 17112

Opol skie 5401 9163 4235 3891 2136

Pod kar pac kie 9049 21885 13833 11242 8748

Pod las kie 14679 26173 24906 11075 4847

Po mor skie 6472 8703 13529 6108 4870

Œl¹s kie 9279 10214 7793 6790 4038

Œwiê to krzys kie 12440 18942 13603 14529 6096

Warmiñsko-Mazurskie 17999 24822 24366 12198 6355

Wiel ko pol skie 21872 47350 28606 18673 11223

Za cho dnio po mor skie 4224 6745 6116 5024 2773

£¹ cz nie 172791 316269 266810 198816 108468

82 9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.



Iloœæ skie ro wa nych przez ARiMR w la tach 2008 –2012 za wia do mieñ o po de jrze niu
po pe³ nie nia prze stêp stwa przed sta wia po ni¿ sza ta be la:

WO JE WÓ DZ TWO

La ta

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
2012 r. (we d³ug sta nu
na dzieñ 27.04.2012 r.)

Dol no œl¹s kie 77 116 6 9 0

Kujawsko-Pomorskie 208 222 45 79 19

Lu bel skie 152 271 60 42 1

Lu bus kie 11 52 5 22 1

£ó dz kie 113 1757 2251 1783 754

Ma ³o pol skie 29 14 47 7 0

Ma zo wiec kie 170 164 89 35 9

Opol skie 62 38 29 40 0

Pod kar pac kie 14 4 24 7 0

Pod las kie 117 126 56 68 4

Po mor skie 145 157 135 115 34

Œl¹s kie 193 306 160 346 161

Œwiê to krzys kie 60 92 40 9 0

Warmiñsko-Mazurskie 75 52 22 30 11

Wiel ko pol skie 218 207 54 32 2

Za cho dnio po mor skie 41 48 138 138 16

£¹ cz nie 1685 3626 3161 2762 1012

Ana li za ww. da nych wska zu je, ¿e udzia³ spraw, w któ rych Agen cja skie ro wa ³a do
or ga nów œci ga nia za wia do mie nia o po pe³ nie niu prze stêp stwa w sto sun ku do wszy s t -
kich spraw, w któ rych stwier dzo no nie pra wid ³o wo œci kszta³ tu je siê na stê pu j¹ co:

w 2008 ro ku – 0,98%,
w 2009 ro ku – 1,15%,
w 2010 ro ku – 1,18%,
w 2011 ro ku – 1,39%,
w 2012 ro ku (we d³ug sta nu na dzieñ 27.04.2012 r.) – 0,93%.
Z ogól nej li cz by za wia do mieñ o po de jrze niu po pe³ nie nia prze stêp stwa, prze ka za -

nych przez ARiMR do or ga nów œci ga nia, do s¹ dów skie ro wa ne zo sta ³y 2482 ak ty os kar -
¿e nia, z któ rych za pad ³o 1098 wy ro ków ska zu j¹ cych. Sta no wi to od po wie d nio:
20 i 8,9% wszy s t kich zg³o szeñ. Na le ¿y przy tym za zna czyæ, ¿e nie we wszy s t kich spra -
wach Agen cja jest in for mo wa na o wy da nym przez wy miar spra wied li wo œci roz strzyg -
niê ciu.

Re a su mu j¹c na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ bio r¹c pod uwa gê ak tu al ne prze s³an ki
formalnoprawne nie ma mo¿ li wo œci zwol nie nia ARiMR z wy ni ka j¹ ce go z art. 304 §2
Ko dek su po stê po wa nia kar ne go obo wi¹z ku kie ro wa nia za wia do mieñ w przy pad ku po -
de jrze nia po pe³ nie nia prze stêp stwa, bez wzglê du na roz miar je go szkod li wo œci spo ³e cz -
nej i osta te cz ne roz strzyg niê cie.

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
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Od po wiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 23.05.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Bog da na Pê ka wspól nie z in -

ny mi se na to ra mi pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku,
prze ka za ne przez Wi ce mar sza³ ka Se na tu Ma riê Pañczyk-Pozdziej, up rzej mie in for mu jê 
Pa na Mar sza³ ka, co na stê pu je w za kre sie pod le ga j¹ cym kom pe ten cji pro ku ra tu ry.

Na pod sta wie in for ma cji prze ka za nych przez pod leg ³e pro ku ra tu ry ape la cyj ne mo¿ -
na stwier dziæ, i¿ w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku pro ku ra tu ry
pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em 7874 po stê po wa nia pro wa dzo ne na pod sta wie
za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c-
twa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em 7313 po stê po wa ñ, w tym po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia – 4586 po stê po wañ, po sta no wie niem o umo rze niu – 1686
po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we umo rze nie
po stê po wa nia ³¹ cz nie – 1041 spraw. S¹ dy wy da ³y 894 wy ro ki ska zu j¹ ce.

W 2008 ro ku pro ku ra tu ry pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em 1074 po stê po wa nia
na pod sta wie za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol ni ctwa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em 1046 po stê po wa nia, w tym
po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 370 po stê po wañ, po sta no wie niem o umo rze niu
– 426 po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 250 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 220 spra wach.

W 2009 ro ku pro ku ra tu ry pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em 1877 po stê po wañ
na pod sta wie za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol ni ctwa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em 1842 po stê po wa nia,
w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 1058 po stê po wañ, po sta no wie niem
o umo rze niu – 499 po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 285 spraw. S¹ dy wy da ³y 250 wy ro ków
ska zu j¹ cych.

W 2010 ro ku pro ku ra tu ry pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em 2322 po stê po wa -
nia na pod sta wie za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol ni ctwa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em 2264 po stê po wa -
nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 1607 po stê po wañ, po sta no wie niem 
o umo rze niu – 401 po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 256 spraw. S¹ dy wy da ³y 268 wy ro ków
ska zu j¹ cych.

W 2011 ro ku pro ku ra tu ry pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em 1718 po stê po wañ
na pod sta wie za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol ni ctwa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em 1587 po stê po wañ, w tym
po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 1144 po stê po wa nia, po sta no wie niem o umo rze -
niu – 275 po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we
umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 168 spraw. S¹ dy wy da ³y 152 wy ro ki ska zu j¹ ce.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja pro ku ra tu ry pro wa dzi ³y b¹dŸ nad zo ro wa ³y ogó ³em
883 po stê po wa nia na pod sta wie za wia do mieñ po szcze gól nych je dno stek Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa. W tym sa mym okre sie za koñ czo no ogó ³em
634 po stê po wa nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 472 po stê po wa nia,
po sta no wie niem o umo rze niu – 99 po stê po wañ, ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem
wnios ku o wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 63 spra wy. S¹ dy wy da ³y
17 wy ro ków ska zu j¹ cych.
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W po szcze gól nych pro ku ra tu rach ape la cyj nych od no to wa no na stê pu j¹ cy uk ³ad spraw.

I. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Bia ³ym sto ku.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Bia ³ym sto ku za re je stro wa -

no w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 363 po stê po wa nia
ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 345 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 172 spra wy; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 104 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e -
nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 69 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska -
zu j¹ ce w 62 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 109 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 109 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê -
po wa nia – 55 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
33 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 21 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 20 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 98 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 88 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 40 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
30 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹cznie – 18 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 17 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 67 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 70 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 31 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
24 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 15 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 13 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 70 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 70 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 39 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
17 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 14 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 12 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja pro ku ra tu ry za re je stro wa ³y 19 po stê po wañ. W tym
sa mym okre sie za koñ czo no 8 po stê po wa ñ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê -
cia – 7; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we umo rze nie po stê -
po wa nia ³¹ cz nie – 1 spra wê. Nie od no to wa no wy ro ków ska zu j¹ cych.

II. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Gdañ sku.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Gdañ sku za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 606 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 566 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 158 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 298 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 110 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 114 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 205 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 193 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po -
stê po wa nia 50 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go
– 103 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo -
rze nie ³¹ cz nie – 40 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 36 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 222 po stê po wa nia ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 224 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po -
stê po wa nia 65 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go
– 120 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo -
rze nie ³¹ cz nie – 39 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 31 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 77 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 74 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 20 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
41 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹cznie – 13 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 35 spra wach.
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W 2011 ro ku za re je stro wa no 68 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 57 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 17 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
26 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹cznie – 14 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 11 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 34 po stê po wa nia. W tym sa mym
okre sie za koñ czo no 18 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
6 spraw; umo rze niem – 8 spraw; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 4 spra wy. S¹d wy da³ wy rok ska zu j¹ cy
w 1 spra wie.

III. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Kra ko wie.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Kra ko wie za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 425 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 410 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 165 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 120 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 125 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 97 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 94 po stê po wa nia ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo no
z tej ka te go rii 93 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 20 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
38 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 35 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 30 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 86 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 84 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 18 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
30 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 36 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 28 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 159 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no
z tej ka te go rii 149 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 81 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
34 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 34 spra wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 30 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 62 po stê po wa nia ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo no
z tej ka te go rii 60 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 34 spra wy; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
13 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 13 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 9 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 24 po stê po wa nia. W tym sa mym
okre sie za koñ czo no 22 po stê po wa nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
12 spraw; umo rze niem – 5 spraw; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 5 spraw. Nie od no to wa no wy ro ków ska zu -
j¹ cych.

IV. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Ka to wi cach.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Ka to wi cach za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 645 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 611 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 327 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 157 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 127 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 86 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 39 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no 
z tej ka te go rii 41 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 4 sprawy; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
22 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 15 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 10 spra wach.
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W 2009 ro ku za re je stro wa no 154 po stê po wa nia ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 153 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po -
stê po wa nia 88 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go
– 37 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo -
rze nie ³¹ cz nie – 28 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 28 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 130 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 129 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê -
po wa nia – 79 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
28 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 22 spra wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 20 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 159 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no
z tej ka te go rii 130 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia 64 spra wy; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
38 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie
³¹ cz nie – 28 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 22 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 163 po stê po wa nia. W tym sa mym
okre sie za koñ czo no 158 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
92 spra wy; umo rze niem – 32 spra wy; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku
o wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 34 spra wy. S¹ dy wy da ³y 6 wy ro ków
ska zu j¹ cych.

V. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Lub li nie.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Lub li nie za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 574 po stê po wa nia ob -
jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 492 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 63 spra wy; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 201 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 140 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 115 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 84 po stê po wa nia ob jê te oœ wiad cze niem. Za koñ czo no
z tej ka te go rii 83 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po -
wa nia – 9 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
44 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 30 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 25 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 230 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 229 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 86 spraw; po -
sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 80 spraw;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
63 spra wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 54 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 127 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 123 po -
stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 67 spraw;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 31 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
25 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 22 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 112 po stê po wañ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo -
no z tej ka te go rii 109 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê -
po wa nia – 51 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go –
39 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze -
nie ³¹ cz nie – 19 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 12 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 21 po stê po wañ. W tym sa mym okre sie 
za koñ czo no 37 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 3 spra wy;
umo rze niem – 31 spraw; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we
umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 3 spra wy. S¹ dy wy da ³y 3 wy ro ki ska zu j¹ ce.

VI. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w £o dzi.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w £o dzi za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 3886 po stê po wa ñ
ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 3620 po stê po wañ, w tym: po sta no -
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wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 3178 spraw; po sta no wie niem o umo rze -
niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 223 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu
os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 219 spraw. S¹ dy wy da ³y wy -
ro ki ska zu j¹ ce w 192 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 246 po stê po wa ñ ob jê tych oœ wiad cze niem. Za koñ -
czo no z tej ka te go rii 244 po stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia
po stê po wa nia – 140 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to -
waw cze go – 64 spra wy; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run -
ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 40 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 35 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 813 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 812 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 684 spra wy;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 79 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
49 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 43 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 1363 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 1350
po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 1231
spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 45 spraw;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
74 spra wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 70 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 932 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 872 po -
stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 798 spraw;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 29 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
45 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 40 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 532 po stê po wa nia. W tym sa mym
okre sie za koñ czo no 342 po stê po wa nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
325 spraw; umo rze niem – 6 spraw; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 11 spraw. S¹ dy wy da ³y 4 wy ro ki ska zu j¹ ce.

VII. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Po zna niu.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Po zna niu za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 265 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 238 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 60 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 110 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 68 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 55 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 50 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 45 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 7 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 22 spra wy; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 16 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 14 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 66 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 65 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 6 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 30 spraw; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 29 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 24 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 75 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 70 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 16 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 45 spraw; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 9 spraw. S¹ dy
wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 8 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 46 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 49 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 27 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 10 spraw; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 12 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 8 spra wach.
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W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 28 po stê po wañ. W tym sa mym okre sie 
za koñ czo no 9 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 4 spra wy;
umo rze niem – 3 spra wy; ak tem os kar ¿e nia lub skie ro wa niem wnios ku o wa run ko we
umo rze nie po stê po wa nia ³¹ cz nie – 2 spra wy. S¹ dy wy da ³y 1 wy rok ska zu j¹ cy.

VIII. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Rze szo wie.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Rze szo wie za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 150 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 144 po stê po wa nia, w tym: po sta no -
wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 33 spra wy; po sta no wie niem
o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 55 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu 
os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 56 spraw. S¹ dy wy da ³y wy -
ro ki ska zu j¹ ce w 56 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 16 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 16 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 1 spra wê; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 9 spraw; skie ro wa niem do
s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 6 spraw. S¹ dy
wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 6 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 20 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 17 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 8 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 7 spraw; skie ro wa niem do
s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 2 spra wy. S¹ dy
wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 2 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 73 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 71 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 16 spraw; po -
sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 18 spraw;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
37 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 37 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 36 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 36 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 7 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 18 spraw; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 11 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 11 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 5 po stê po wañ. W tym sa mym okre sie 
za koñ czo no 4 po stê po wa nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 1 spra wê;
umo rze niem – 3 spra wy; Nie od no to wa no ak tów os kar ¿e nia lub wnios ków o wa run ko -
we umo rze nie po stê po wa nia, ani wy ro ków ska zu j¹ cych.

IX. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w Szcze ci nie.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w Szcze ci nie za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 346 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 313 po stê po wañ, w tym: po sta no wie -
niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 145 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 120 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 48 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 44 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 62 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 58 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 22 spra wy;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 16 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
20 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 18 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 41 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 33 po -
stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 18 spraw;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 13 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 2 spra -
wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 8 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 103 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 100 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 38 spraw; po -
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sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 49 spraw;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
13 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 11 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 113 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 101 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 52 spra wy;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 39 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
10 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 7 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 27 po stê po wañ. W tym sa mym okre -
sie za koñ czo no 21 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
15 spraw; umo rze niem – 3 spra wy; ak tem os kar ¿e nia lub wnios kiem o wa run ko we
umo rze nie po stê po wa nia – 3 spra wy. Nie od no to wa no wy ro ków ska zu j¹ cych.

X. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na w War sza wie.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej w War sza wie za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 347 po stê po wañ ob jê -
tych oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 323 po stê po wa nia, w tym: po sta no -
wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 88 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu 
po stê po wa nia przy go to waw cze go – 180 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia
lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 55 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu -
j¹ ce w 45 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 87 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 86 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 28 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 44 spra wy; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 14 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 13 spra wach.

W 2009 ro ku za re je stro wa no 77 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 68 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 13 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 43 spra wy; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 12 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 10 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 109 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 104 po -
stê po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 18 spraw;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 64 spra wy; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 22 spra -
wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 15 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 56 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 52 po stê -
po wa nia, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 23 spra wy; po -
sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 23 spra wy;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
6 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 5 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 18 po stê po wañ. W tym sa mym okre -
sie za koñ czo no 13 po stê po wañ, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia –
6 spraw; umo rze niem – 6 spraw; ak tem os kar ¿e nia lub wnios kiem o wa run ko we umo -
rze nie po stê po wa nia – 1 spra wê. Od no to wa no 2 wy ro ki ska zu j¹ ce.

XI. Pro ku ra tu ra Ape la cyj na we Wroc ³a wiu.
W je dno stkach pod leg ³ych Pro ku ra tu rze Ape la cyj nej we Wroc ³a wiu za re je stro wa no

w okre sie od 1 sty cz nia 2008 ro ku do 14 ma ja 2012 ro ku ogó ³em 267 po stê po wañ ob jê tych
oœ wiad cze niem. Za koñ czo no z tej ka te go rii 251 po stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od -
mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 109 spraw; po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia
przy go to waw cze go – 108 spraw; skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa -
run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 34 spra wy. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 31 spra wach.

W 2008 ro ku za re je stro wa no 82 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 78 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 34 spra wy;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 31 spraw; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
13 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 13 spra wach.
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W 2009 ro ku za re je stro wa no 70 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 69 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 32 spra wy; po -
sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 30 spraw;
skie ro wa niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie –
7 spraw. S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 5 spra wach.

W 2010 ro ku za re je stro wa no 39 po stê po wañ. Za koñ czo no z tej ka te go rii 39 po stê -
po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 10 spraw; po sta -
no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 22 spra wy; skie ro wa niem
do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 7 spraw. S¹ dy
wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 7 spra wach.

W 2011 ro ku za re je stro wa no 64 po stê po wa nia. Za koñ czo no z tej ka te go rii 61 po -
stê po wañ, w tym: po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia po stê po wa nia – 32 spra wy;
po sta no wie niem o umo rze niu po stê po wa nia przy go to waw cze go – 23 spra wy; skie ro wa -
niem do s¹ du ak tu os kar ¿e nia lub wnios ku o wa run ko we umo rze nie ³¹ cz nie – 6 spraw.
S¹ dy wy da ³y wy ro ki ska zu j¹ ce w 6 spra wach.

W 2012 ro ku do dnia 14 ma ja za re je stro wa no 12 po stê po wañ. W tym sa mym okre -
sie za koñ czo no 4 po stê po wa nia, w tym po sta no wie niem o od mo wie wszczê cia – 1 spra -
wê; umo rze niem – 2 spra wy; ak tem os kar ¿e nia lub wnios kiem o wa run ko we
umo rze nie po stê po wa nia – 1 spra wê. Nie od no to wa no wy ro ków ska zu j¹ cych.

Przed sta wia j¹c Pa nu Mar sza³ ko wi po wy ¿ sze, up rzej mie in for mu jê, ¿e ob sza ry wo je -
wództw i pro ku ra tur okrê go wych nie za wsze po kry wa j¹ siê, st¹d nie jest mo¿ li we
przed sta wie nie da nych z po dzia ³em na po szcze gól ne wo je wó dz twa, dla te go da ne przed -
sta wio no w roz bi ciu na po szcze gól ne pro ku ra tu ry ape la cyj ne.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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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 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 trwa j¹ cym w wie lu pol skich mia stach pro ce sem prze no sze -

nia od dzia ³ów przed szkol nych dla dzie ci piêcio- i sze œcio let nich do od dzia ³ów
przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych po wsta j¹ w¹t pli wo œci co do ure -
gu lo wañ pra w nych zwi¹ za nych z tym za bie giem.

Gmi ny, prze no sz¹c czêœæ za dañ przed szkol nych do szkó³ pod sta wo -
wych, po de jmu j¹ uchwa ³y w spra wie usta le nia sie ci pub li cz nych od dzia ³ów
przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych pro wa dzo nych przez gmi nê, po -
nie wa¿ na stê pu je wów czas zmia na sie ci przed szko li i po wsta j¹ no we od dzia -
³y przed szkol ne w szko ³ach pod sta wo wych. Zgo d nie z art. 59 ust. 1
w po wi¹ za niu z ust. 6 usta wy o sy s te mie oœ wia ty or gan pro wa dz¹ cy jest
obo wi¹ za ny – co naj mniej na szeœæ mie siê cy przed pla no wa nym ter mi nem
prze kszta³ ce nia pla ców ki  – za wia do miæ o pla no wa nych zmia nach ro dzi ców
dzie ci, w³a œci we go ku ra to ra oœ wia ty oraz or gan wy ko naw czy je dno stki sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go w³a œci wej do pro wa dze nia szkó³ da ne go ty pu. Za sto -
so wa nie prze pi sów art. 59 usta wy o sy s te mie oœ wia ty w zwi¹z ku z bra kiem
usta wo wej de fi ni cji prze kszta³ ce nia ro dzi pro ble my pra w ne.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra ca my siê z za py ta niem, czy w sy tua cji
prze no sze nia czê œci od dzia ³ów przed szkol nych do szkó³ pod sta wo wych or -
gan pro wa dz¹ cy jest obo wi¹ za ny za wia do miæ  – co naj mniej szeœæ mie siê cy
przed pla no wa nym ter mi nem tych zmian – m.in. ro dzi ców dzie ci i ku ra to ra
oœ wia ty o pla no wa nych zmia nach.

Z wy ra za mi sza cun ku
Le szek Pie cho ta
An drzej Mi sio ³ek

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,
od po wia da j¹c na wspól ne oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra Le sz ka Pie cho tê

oraz Se na to ra An drze ja Mi sio³ ka (BPS/043-09-350/12), na 9. po sie dze niu Se na tu RP
dnia 12 kwiet nia 2012 r., do ty cz¹ ce prze no sze nia od dzia ³ów przed szkol nych dla dzie ci
piêcio- i sze œcio let nich do szkó³ pod sta wo wych, up rzej mie wy jaœ niam.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, za da nia do ty cz¹ ce ad mi ni stro wa nia i fi nan so -
wa nia przed szko li, szkó³/pla có wek na le ¿¹ do za dañ re a li zo wa nych przez je dno stkê sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Ró wno czeœ nie, zgo d nie z art. 7 ust. 1 pkt 8 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.), do za dañ w³a s nych
gmi ny na le ¿y za spo ka ja nie zbio ro wych po trzeb jej wspól no ty w za kre sie edu ka cji pub -
li cz nej, a ta k¹ po trze b¹ jest m.in. or ga ni za cja wy cho wa nia przed szkol ne go dla dzie ci
w wie ku 3 –6 lat tj. za k³a da nie, pro wa dze nie przed szko li, od dzia ³ów przed szkol nych
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w szko le pod sta wo wej oraz in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go, któ re za pe wni¹
miej sca edu ka cji przed szkol nej dla dzie ci za mie sz ka ³ych na jej te re nie.

Na te re nie dzia ³a nia gmi ny za sieæ pro wa dzo nych przez ni¹ pub li cz nych przed szko li 
oraz od dzia ³ów przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych od po wia da ra da gmi ny, któ -
ra tê sieæ usta la [art. 14a 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.)].

To od ra dy gmi ny za le ¿y, w ja ki spo sób bê dzie re a li zo wa ne to za da nie. Sam spo sób
re a li za cji za le ¿y od wie lu czyn ni ków, m.in. po trzeb wie lu grup spo ³e cz nych w sze ro kim
ujê ciu, w tym za ró wno dzie ci 3-, 4-, jak i 5-, 6-letnich, mo¿ li wo œci fi nan so wych gmi -
ny/mia sta/dziel ni cy oraz ogól ne go bi lan su miejsc w przed szko lach.

Od dzia³ przed szkol ny umie sz czo ny w bu dyn ku szko ³y pod sta wo wej jest na dal pod -
sta wo w¹ je dno stk¹ or ga ni za cyj n¹ przed szko la i w œwiet le art. 61 ust. 1 usta wy o sy s te -
mie oœ wia ty nie wcho dzi w sk³ad struk tu ry or ga ni za cyj nej (klas) szko ³y pod sta wo wej.
Re a li za cja przy go to wa nia przed szkol ne go piêcio- i sze œcio lat ków w od dzia le przed -
szkol nym zor ga ni zo wa nym w szko le pod sta wo wej jest ró w nie¿ zgo d na z §5 ust. 6 za -
³¹ cz ni ka nr 2 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.), któ ry wska zu je, ¿e „w szko le mo g¹ byæ two rzo ne od dzia ³y
przed szkol ne re a li zu j¹ ce pro gram wy cho wa nia przed szkol ne go”.

Po wy ¿ sza re a li za cja pro gra mu wy cho wa nia przed szkol ne go wy ma ga do sto so wa nia
ba zy szko ³y i wa run ków re a li za cji te go obo wi¹z ku, do po trzeb ma ³ych dzie ci.

Umie sz cze nie od dzia ³u przed szkol ne go w szko le pod sta wo wej nie jest wiêc prze -
kszta³ ce niem, a oz na cza je dy nie zmia nê miej sca re a li za cji pro gra mu wy cho wa nia
przed szkol ne go i od by wa siê zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem oœ wia to wym w tym za -
kre sie.

Plan za jêæ w od dzia le przed szkol nym po wi nien byæ do sto so wa ny do po trzeb dzie ci
w niej prze by wa j¹ cych, a czas pra cy – do po trzeb ro dzi ców. Po nad to art. 5 ust. 7 usta -
wy o sy s te mie oœ wia ty zo bo wi¹ zu je or gan pro wa dz¹ cy szko ³ê lub pla ców kê do za pe w-
nie nia bez pie cz nych i hi gie ni cz nych wa run ków na u ki, wy cho wa nia i opie ki oraz
wy po sa ¿e nia szko ³y lub pla ców ki w po mo ce dy dak ty cz ne i sprzêt nie zbê d ny do pe³ nej
re a li za cji pro gra mów na u cza nia i pro gra mów wy cho waw czych. Za ró wno w szko le pod -
sta wo wej jak i w przed szko lu obo wi¹ zu j¹ prze pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej i Spor tu z dnia 31 gru dnia 2002 r. w spra wie bez pie czeñ stwa i hi gie ny
w pub li cz nych i nie pub li cz nych szko ³ach i pla ców kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69,
z póŸn. zm.).

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 Ma ria na Po œle dni ka

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 ca ³ej Pol sce pa cjen ci cho rzy na ra ka ma j¹ pro b lem z otrzy my wa niem

le ków po trzeb nych do che mio te ra pii. Pro du ku j¹ ca je fir ma far ma ceu ty cz na
uz na ³a, ¿e sprze da¿ w Pol sce jest nie o p³a cal na i wy co fa ³a czêœæ pro du k tów.
Ta kie dzia ³a nie za gra ¿a ¿y ciu wie lu osób w Pol sce, a w ta kich cho ro bach czas 
jest na wa gê z³o ta.

W zwi¹z ku z tym pro szê o od po wiedŸ na na stê pu j¹ ce py ta nia.
1. Czy mi ni ster stwo do strze ga przed sta wio ny pro b lem?
2. Kie dy i w ja ki spo sób za mie rza go roz wi¹ zaæ?

Z po wa ¿a niem
Ma r ian Po œle dnik

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.05.23

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

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ma ria na Po œle dni ka, prze ka za ne
przy piœ mie Pa ni Ma rii Pañczyk-Pozdziej, Wi ce mar sza ³ek Se na tu znak: BPS/043-09-
-351/12, w spra wie bra ku le ków sto so wa nych w che mio te ra pii, up rzej mie prze sy ³am
in for ma cje w tej spra wie.

Po cz¹t ko wa in for ma cja, ja ka mia ³a miej sce w paŸ dzier ni ku 2011 r. mó wi ³a o mo¿ li -
wych prze jœcio wych k³o po tach z do stêp no œci¹ le ków on ko lo gi cz nych fir my EBE WE
(czêœæ gru py San doz) na te ry to rium Pol ski, któ re to ogra ni cze nia po cz¹t ko wo mia ³y
trwaæ do koñ ca pier wsze go kwar ta ³u 2012 r. Na stê p nie pod ko niec te go ter mi nu fir ma
po in for mo wa ³a Mi ni stra Zdro wia, i¿ nie jest mo¿ li we utrzy ma nie wska za ne go wcze œ niej 
ter mi nu i pro ble my z do stêp no œci¹ do pro du k tów le cz ni czych on ko lo gi cz nych wpro wa -
dza nych do ob ro tu przez fir mê EBE WE/San doz bê d¹ do ty czy ³y dal szej czê œci ro ku.
Bez po œre dni¹ przy czy n¹ te go sta nu s¹ k³o po ty z pro duk cj¹, któ re wy st¹ pi ³y w fir mie
Ebe we a nie we jœcie w ¿y cie usta wy re fun da cyj nej.

Z uwa gi na fakt, ¿e pro b lem nie do ty czy je dy nie na sze go kra ju, ale ma on zna cz nie
szer szy cha rak ter dnia 19 kwiet nia br. spra w¹ za in te re so wa ³a siê Ko mi sja Eu ro pej ska, 
któ ra po pro si ³a pañ stwa cz³on kow skie o in for ma cjê o sy tua cji na ryn kach w po szcze -
gól nych kra jach. In for ma cja o sy tua cji w Pol sce zo sta ³a prze ka za na nie zw³o cz nie tj. na -
stê p ne go dnia – 20 kwiet nia. Z in for ma cji ze branych z 21 pañstw cz³on kow skich
wy ni ka, ¿e w 15 pañ stwach (Au strii, Bel gii, Cze chach, Niem czech, Hi szpa nii, Fran cji,
Wê grzech, Ir lan dii, W³o szech, Ho lan dii, Pol sce, Por tu ga lii, Ru mu nii, S³o we nii i S³o wa -
cji) wy stê pu j¹ pro ble my z ci¹g ³o œci¹ do staw cy to sta ty ków spo wo do wa ny bar dzo ogra -
ni czo ny mi do sta wa mi le ków przez fir mê San doz/Ebe we. Pro b lem ma cha rak ter je sz cze 
szer szy, gdy¿ k³o po ty z do stêp no œci¹ le ków on ko lo gi cz nych wy stê pu j¹ tak ¿e w USA
i Ka na dzie.

24 kwiet nia br. od by ³a siê au dio kon fe ren cja Ko mi sji Eu ro pej skiej z przed sta wi cie -
la mi 18 pañstw cz³on kow skich, na któ rej omó wio no pro b lem nie wy star cza j¹ cych do -
staw le ków on ko lo gi cz nych na ry nek eu ro pej ski. Kon kluz je s¹ ta kie, ¿e KE ma
ogra ni czo ne mo¿ li wo œci wp³y niê cia czy na to na fir mê San doz (z któ r¹ jest w kon tak cie)
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czy te¿ na in nych pro du cen tów le ków w ce lu zwiê k sze nia pro duk cji. Pañ stwom cz³on -
kow skim wska za na zo sta ³a mo¿ li woœæ, wy ko rzy sty wa na ju¿ przez Pol skê, za sto so wa -
nia pro ce du ry im por tu do ce lo we go le ków. Stro na pol ska zg³o si ³a po trze bê wspó³ pra cy
na po zio mie eu ro pej skim w za kre sie prze ka zy wa nia in for ma cji o ewen tual nym wy stê -
po wa niu nad wy ¿ek le ków on ko lo gi cz nych na wy bra nych ryn kach oraz roz wa ¿e nia bu -
do wy sy s te mu wczes ne go ostrze ga nia.

Zgo d nie z pro jek tem za rz¹ dze nia Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia pro du k ty 
spro wa dza ne w ra mach im por tu do ce lo we go bê d¹ fi nan so wa ne.

Mi n i s ter Zdro wia jak i in ne za in te re so wa ne pod mio ty, w szcze gól no œci pla ców ki
me dy cz ne, zo sta ³y po in for mo wa ne o k³o po tach z do stêp no œci¹ nie któ rych le ków sto so -
wa nych w che mio te ra pii. W try bie pil nym pod jê to dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu za pe wnie -
nie do stêp no œci pro du k tów le cz ni czych.

1. Mi n i s ter Zdro wia wy st¹ pi³ do Pre ze sa Urzê du Re je stra cji Pro du k tów Le cz ni czych 
z pro œb¹ o pil n¹ ana li zê i prze ka za nie in for ma cji na te mat wiel ko œ ci ob ro tu i ewen tual -
nych od po wie dni ków nie do stêp nych pro du k tów le cz ni czych.

2. Mi n i s ter Zdro wia wy da je zgo dy na spro wa dze nie z za gra ni cy od po wie dni ków nie -
do stêp nych, po twier dza j¹c wnios ki prze sy ³a ne przez szpi ta le w try bie tzw. Im por tu do -
ce lo we go.

3. Pod jê te zo sta ³y de cyz je o spro wa dze niu z za gra ni cy hur to wych ilo œci od po wie dni -
ków nie do stêp nych pro du k tów le cz ni czych za in te re so wa nym pod mio tom w szcze gól -
no œci hur to wniom far ma ceu ty cz nym, któ re dziê ki te mu bê d¹ mog ³y sprze da waæ ww.
pro du k ty le cz ni cze do szpi ta li. Ogra ni cza to zna cz nie czas re a li za cji po trzeb ny na przy -
go to wa nie i wy da nie po je dyn czych zgód pla ców kom me dy cz nym. Na stro nie in ter ne to -
wej Mi ni ster stwa Zdro wia uka za ³y siê ko mu ni ka ty in for mu j¹ ce o wy da niu zgód.

4. Prze pro wa dzo no roz mo wy z pod mio ta mi od po wie dzial ny mi, któ re po sia da j¹
w swoim po rt fo lio od po wie dni ki nie do stêp nych pro du k tów le cz ni czych. Ma to na ce lu
po wziê cie in for ma cji, czy obe c ne na ryn ku pol skim pod mio ty s¹ w sta nie zwiê k szyæ po -
da¿ swoich le ków, tym sa mym za pe wniæ do stêp noœæ pro du k tów le cz ni czych w za is t -
nia ³ej sy tua cji.

Pro ce du ra tzw. Im por tu do ce lo we go po zwa la na spro wa dza nie z za gra ni cy pro du k -
tów le cz ni czych nie po sia da j¹ cych po zwo le nia na do pu sz cze nie do ob ro tu na te re nie
RP. Roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 29 mar ca 2012 r. Dz.U. 12.349 w spra wie
spro wa dza nia z za gra ni cy pro du k tów le cz ni czych nie po sia da j¹ cych po zwo le nia na do -
pu sz cze nie do ob ro tu, nie zbê d nych dla ra to wa nia ¿y cia lub zdro wia pa cjen ta. Pro ce du -
ra ta do ty czy szpi ta li i pa cjen tów in dy wi dual nych.

W przy pad ku wnios ków pil nych spra wy za ³at wia ne s¹ w ci¹ gu kil ku go dzin dro g¹
elek tro ni cz n¹.

W przy pad ku zgód dla hur to wni lub pod mio tów od po wie dzial nych za sto so wa nie
ma art. 4 ust. 8 usta wy z dnia 6 wrzeœ nia 2001 r. Pra wo far ma ceu ty cz ne.

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 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 zde cy do wa nych i pil nych dzia ³añ zmie -
rza j¹ cych do zwiê k sze nia œrod ków Fun du szu Pra cy prze zna czo nych na ak ty -
wi za cjê osób bez ro bot nych. Œrod ki prze zna czo ne na ten cel w 2012 r. zo sta ³y
ju¿ w wiê k szo œci wy ko rzy sta ne przez urzê dy pra cy, szcze gól nie na wspie ra -
nie sta ¿y m³o dych Po la ków.

W naj bli¿ szym cza sie na ryn ku pra cy po ja wi siê kil ka set ty siê cy ab sol -
wen tów ró¿ ne go ro dza ju szkó³. Is t nie je re al ne nie bez pie czeñ stwo, ¿e wo bec
bra ku mo¿ li wo œci zna le zie nia pra cy lub uzy s ka nia sta ¿u du ¿a ich czêœæ wy -
bie rze wy jazd do in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej w po szu ki wa niu za trud nie -
nia. Wie lu tych do b rze wy kszta³ co nych i am bit nych m³o dych lu dzi po zo sta nie
tam na sta ³e, za si la j¹c tam tej szy ry nek pra cy, wspie ra j¹c za gra ni cz ne sy s te -
my eme ry tal ne. Tam te¿ za ³o ¿¹ swo je ro dzi ny i zde cy du j¹ siê na po sia da nie
dzie ci.

Tyl ko zde cy do wa ne dzia ³a nia rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol skiej mo g¹
zmniej szyæ ska lê te go nie zwyk le nie bez pie cz ne go zja wis ka. Pod jê cie sta ¿u
po ukoñ cze niu szko ³y to dla wie lu ak cep to wal na i al ter na ty wna mo¿ li woœæ
we jœcia na ro dzi my ry nek pra cy. W wie lu przy pad kach jest to tak ¿e ar gu ment 
za po zo sta niem w kra ju.

Na nic zda siê wy d³u ¿a nie wie ku eme ry tal ne go Po la ków, je œ li nie bê dzie -
my wspie raæ za trud nie nia m³o dych lu dzi i da waæ im szan sy na po zo sta nie
w kra ju. Pro b lem do ty czy szcze gól nie wo je wództw z naj wy ¿ szym wskaŸ ni -
kiem bez ro bo cia. M³o dzi Po la cy chc¹ pra co waæ w Pol sce, a za da niem
rz¹ dz¹ cych jest im to sku te cz nie umo¿ li wiæ.

Krzy sztof S³oñ

Od po wiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 8 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 zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie BPS-043-09-352/12 z dnia 16.04.12 r.

oœ wiad cze niem se na tor skim Krzy szto fa S³o nia, z³o ¿o nym pod czas 9. po sie dze nia Se na -
tu RP w spra wie pod jê cia dzia ³añ do zwiê k sze nia œrod ków Fun du szu Pra cy na ak ty wi -
za cjê bez ro bot nych w 2012 r., na pro œbê Pre ze sa Ra dy Mi ni strów o usto sun ko wa nie
siê do spra wy, up rzej mie in for mu jê.

Usta la nie wiel ko œ ci kwot uj mo wa nych w pla nie fi nan so wym Fun du szu Pra cy nie
na le ¿y do wy ³¹ cz nej de cyz ji Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej. Wy so koœæ œrod ków
Fun du szu Pra cy mo¿ li wych do wy dat ko wa nia w da nym ro ku bu d¿e to wym usta la Par -
la ment RP uchwa la j¹c usta wê bu d¿e to w¹, któ rej in te gral n¹ czêœæ sta no wi plan fi nan -
so wy te go Fun du szu. W pro jek cie pla nu fi nan so we go Fun du szu Pra cy na 2012 rok
przed ³o ¿o ne go Sej mo wi 6 gru dnia ub.r. przez Ra dê Mi ni strów przy jê to, ¿e wy dat ki na
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ak ty w ne for my prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu wy nio s¹ 3.435.080 tys. z³, co sta no wi
106,2% w sto sun ku do pla nu na rok 2011. Sejm RP uchwa la j¹c w dniu 27 sty cz nia br.
usta wê bu d¿e to w¹ na rok 2012 nie zmie ni³ wiel ko œ ci w pla nie fi nan so wym Fun du szu
Pra cy. Po pra wek nie wniós³ tak ¿e Se nat RP. Usta wa bu d¿e to wa na rok 2012 z dnia
2 mar ca br. opub li ko wa na zo sta ³a 15 mar ca br. (poz. 273).

W la tach 2008 –2010 na st¹ pi³ zna cz ny wzrost wy dat ków na ak ty w ne for my prze -
ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu (wy ko na nie 2008 r. – 3.362.509 tys. z³, wy ko na nie 2009 r. –
6.204.847 tys. z³, wy ko na nie 2010 r. – 6.627.365 tys. z³). Tak is tot ny przy rost wy dat -
ków na ak ty wi za cjê bez ro bot nych by³ uza sa dnio ny, gdy¿ by³ to okres kry zy su go spo -
dar cze go.

Uza sa dnia j¹c nie mo¿ noœæ przy wró ce nia w bie ¿¹ cym ro ku na k³a dów z Fun du szu
Pra cy na ak ty wi za cjê za wo do w¹ bez ro bot nych do po zio mu z ro ku 2010, na le ¿y w szcze -
gól no œci zwró ciæ uwa gê, ¿e plan fi nan so wy Fun du szu Pra cy na rok 2012 sta no wi el e -
ment usta wy bu d¿e to wej a je go œrod ki za li cza ne s¹ do œrod ków pub li cz nych.
W zwi¹z ku z po wy ¿ szym wy dat ki te go Fun du szu pod le ga j¹ ogra ni cze niom wy ni ka -
j¹ cym z re ko men da cji Ra dy Eco fin z dnia 7 lip ca 2009 r. (zo bo wi¹ za ni je s te œ my do ko -
rek ty de fi cy tu sek to ra in sty tu cji rz¹ do wych i sa mo rz¹ do wych po ni ¿ej 3% PKB do
2012 r. w wia ry go dny i trwa ³y spo sób). Po dzia³ œrod ków na wo je wó dz twa do ko ny wa ny
jest zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 17 lip ca 2009 r. w spra wie al go -
ryt mu usta la nia kwot œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa ne za dañ w wo je wó dz -
twie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 z póŸn. zm.).

Wy dat ko wa nie œrod ków Fun du szu Pra cy na fi nan so wa nie ak ty w nych form prze -
ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu w okre sie pier wsze go kwar ta ³u 2012 r. wy nios ³o 11,5% pla nu
ro cz ne go. Z pu li 3.435.080 tys. z³ œrod ki w kwo cie 2.091.734 tys. z³ s¹ prze ka zy wa ne
urzê dom pra cy. W ubieg ³ym ro ku kwo ta ta by ³a ni¿ sza i wy no si ³a 1.970.600 tys. z³.

Po nad to prag nê po in for mo waæ, ¿e z is t nie j¹ cej re zer wy Fun du szu Pra cy (170,4 mln z³)
zna cz na czêœæ œrod ków prze zna czo na jest na fi nan so wa nie/do fi nan so wa nie re a li zo wa -
nych przez urzê dy pra cy pro gra mów spe c jal nych skie ro wa nych do osób bez ro bot nych
i po szu ku j¹ cych pra cy do 30 ro ku ¿y cia oraz po wy ¿ ej 50 ro ku ¿y cia. Pu la œrod ków re -
zer wy jest za bez pie czo na na fi nan so wa nie pro gra mów zwi¹ za nych z ak ty wi za cj¹ bez ro -
bot nych na te re nach, na któ rych mia ³y miej sce klês ki ¿y wio ³o we oraz na re a li za cjê
wnios ków sta ro stów o fi nan so wa nie pro gra mów ak ty wi za cji za wo do wej bez ro bot nych
zwol nio nych z pra cy z przy czyn nie do ty cz¹ cych pra co wni ków.

Je œ li w ko lej nych mie si¹ cach br. sy tua cja na ryn ku pra cy po gor szy siê, Mi n i s ter
Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej mo ¿e w try bie prze wi dzia nym w art. 29 ust. 12 usta wy o fi -
nan sach pub li cz nych (…) wy st¹ piæ do Mi ni stra Fi nan sów o wy ra ¿e nie zgo dy na zwiê k -
sze nie wy dat ków za pi sa nych w pla nie fi nan so wym Fun du szu Pra cy na rok 2012.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Czes ³a wa Ostrow ska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ed mun da Wit tbrod ta

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

Is tot n¹ kwe sti¹ dla sy s te mu zdro wia jest struk tu ra je go pod mio tów.
Wi¹ ¿e siê to z fi nan so wa niem ochro ny zdro wia w Pol sce. Wy da je siê ko nie cz -
ne umo¿ li wie nie or ga nom pañ stwo wym wp³y wu na re je stra cjê pod mio tów
me dy cz nych.

W obe c nej sy tua cji ka ¿ dy pod miot me dy cz ny, któ ry spe³ nia wa run ki,
zw³a sz cza sta wia ne przez sa ne pid, mu si byæ za re je stro wa ny przez w³a œci -
we go co do ob sza ru dzia ³a nia wo je wo dê. Po zwa la to ta kie mu pod mio to wi sta -
raæ siê o kon tak ty z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. W osta t nim cza sie
mo¿ na je dnak za ob ser wo waæ, ¿e re je stro wa ne s¹ pod mio ty wspie ra ne czê -
sto przez za gra ni cz ne fir my z du ¿ym ka pi ta ³em, któ re przy ci¹ ga j¹ do
wspó³ pra cy wie lu zna nych wy so kiej kla sy spe cja li stów le ka rzy. Ta ki pod -
miot bez pro ble mu uzy s ku je kon trakt z NFZ. Dzie je siê to ko sz tem in nych pod -
mio tów, któ re na kon kret nym te re nie s¹ bar dzo po trzeb ne, ale czê sto
udzie la j¹ œwiad czeñ go rzej op ³a ca nych, lecz nie zbê d nych. Przy jê te re gu ³y
prze pro wa dza nia kon kur sów na udzie la nie œwiad czeñ me dy cz nych nie po -
zwa la j¹ NFZ na od rzu ca nie ofert z przy czyn po za me ry to ry cz nych.

Przy k³a dem jest sy tua cja w wo je wó dz twie po mor skim sprzed nie spe³ na
ro ku, kie dy fun dusz prze pro wa dzi³ kon kurs na œwiad cze nia kar dio lo gi cz ne.
W kon kur sie nie by ³o po dzia ³u na kar dio lo giê in wa zyj n¹ (do b rze wy ce nia n¹)
i kar dio lo giê za cho waw cz¹, do ty cz¹ c¹ lu dzi prze wlek le cho rych, naj czê œciej
w po de sz³ym wie ku. We wspo mnia nym kon kur sie zna cz n¹ kwo tê po ch³o nê ³a
kar dio lo gia in wa zyj na, bo wiem na Po mo rzu roz po czê ³y dzia ³al noœæ no we sil ne
pry wat ne pod mio ty. W zwi¹z ku z tym nie star czy ³o ju¿ œrod ków fi nan so wych
na nor mal ne us ³u gi kar dio lo gi cz ne dla kil ku szpi ta li, w tym po mor skie go cen -
trum trau ma to lo gii w Gdañ sku, da w ne go szpi ta la wo je wó dz kie go.

Wpro wa dze nie mo¿ li wo œci od mo wy przez wo je wo dê re je stra cji pod mio -
tów chc¹ cych œwiad czyæ us ³u gi, któ rych nie bra ku je w da nym re jo nie, wp³y -
nê ³o by z pe w no œci¹ na po pra wê sy tua cji wie lu pa cjen tów. Byæ mo ¿e by ³o by
mo¿ li we wpro wa dze nie ka te go ry za cji re je stro wa nych pod mio tów w za le¿ no -
œci od za po trze bo wa nia na ofe ro wa ne przez nie na kon kret nym te re nie
œwiad cze nia me dy cz ne.

Pa nie Mi ni strze, pro b lem wy da je siê byæ po wa¿ ny. Wie lu osób w na szym
kra ju nie staæ na op ³a ca nie dro gich wi zyt w pry wat nych pla ców kach me dy cz -
nych, a przy obe c nej sy tua cji tra c¹ mo¿ li woœæ do stê pu do bar dzo wa¿ nych
dla zdro wia, a co za tym idzie – dla ¿y cia, œwiad czeñ me dy cz nych. Bê dê
wdziê cz ny za od nie sie nie siê do te go pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
Ed mund Wit tbrodt

Od po wiedŸ

War sza wa, 2012.05.10

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 Ed mun da Wit tbrod ta – Se na to ra Rze czy po -

spo li tej Pol skiej, prze s³a ne przy piœ mie Pa ni Ma rii Pañczyk-Pozdziej – Wi ce mar sza³ ka
Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 16 kwiet nia 2012 r. (znak: BPS/043-09-
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-353/12), do ty cz¹ ce re je stra cji pod mio tów le cz ni czych, up rzej mie wy jaœ niam, i¿ za sa -
dy pro wa dze nia re je stru pod mio tów wy ko nu j¹ cych dzia ³al noœæ le cz ni cz¹ re gu lu je
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.) oraz ak ty wy ko naw cze do tej usta wy. Zgo d nie z art. 100 ww. usta wy, pod -
miot któ ry za mie rza wy ko ny waæ dzia ³al noœæ le cz ni cz¹, sk³a da or ga no wi pro wa dz¹ ce -
mu re jestr wnio sek o wpis do re je stru pod mio tów wy ko nu j¹ cych dzia ³al noœæ le cz ni cz¹.
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. W przy pad ku pod mio tu le cz ni cze go, za œwiad cze nie o wpi sie
obe jmu je ró w nie¿ na da ne przez or gan pro wa dz¹ cy re jestr pod mio to wi le cz ni cze mu
oraz je dno stkom i ko mór kom or ga ni za cyj nym je go przed siê bior stwa, re sor to we ko dy
iden ty fi ka cyj ne, zgo d nie z za kre sem udzie la nych œwiad czeñ zdro wot nych. Dzia ³al noœæ
le cz ni cz¹ mo¿ na roz po cz¹æ je dy nie po uzy s ka niu wpi su do re je stru, co oz na cza, ¿e ww.
wpis ma cha rak ter kon sty tu ty wny. Sam wpis do re je stru je dnak ¿e nie de ter mi nu je
spo so bu fi nan so wa nia udzie la nych œwiad czeñ przez pod miot wy ko nu j¹ cy dzia ³al noœæ
le cz ni cz¹. Kwe stie te re gu lu je umo wa z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Ce lem ut wo -
rzo ne go re je stru jest m.in. udzie le nie ze zwo le nia na pro wa dze nie dzia ³al no œci le cz ni -
czej oraz wzmoc nie nie praw pa cjen ta, przez za pe wnie nie szer sze go i ³at wiej sze go
do stê pu do in for ma cji o wszy s t kich pod mio tach pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ le cz ni cz¹.

Od no sz¹c siê do pro po zy cji od mo wy re je stra cji pod mio tów le cz ni czych, up rzej mie
in for mu jê, i¿ przed mio to we kwe stie mog ³y by sta no wiæ ogra ni cze nie swo bo dy pro wa -
dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej oraz pro wa dzi ³o by to do nie ró w ne go trak to wa nia
œwiad cze nio daw ców ubie ga j¹ cych siê o za war cie umo wy o udzie la nie œwiad czeñ opie ki
zdro wot nej. Tym cza sem zgo d nie z art. 134 ust. 1 usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r.
o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), Na ro do wy Fun dusz Zdro wia jest obo wi¹ za ny
za pe wniæ ró w ne trak to wa nie wszy s t kich œwiad cze nio daw ców ubie ga j¹ cych siê o za -
war cie umo wy o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej i pro wa dziæ po stê po wa nie
w spo sób gwa ran tu j¹ cy za cho wa nie uczci wej kon ku ren cji. Wszel kie wy ma ga nia, wy -
jaœ nie nia, in for ma cje, a tak ¿e do ku men ty zwi¹ za ne z po stê po wa niem w spra wie za war -
cia umo wy o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej udo stêp nia ne s¹ œwiad cze nio-
 daw com na ta kich sa mych za sa dach.

Mi n i s ter Zdro wia do strze ga na to miast pro ble my zwi¹ za ne z za rz¹ dza niem je dno stka -
mi ochro ny zdro wia oraz du ¿¹ kon ku ren cj¹ pod mio tów le cz ni czych na ryn ku us ³ug
me dy cz nych oraz po trze bê uspra wnie nia za rz¹ dza nia ww. je dno stka mi. W tym za kre -
sie w pro ce do wa nym w Mi ni ster stwie Zdro wia pro jek cie usta wy o zdro wiu pub li cz nym, 
pro po nu je siê wpro wa dze nie me cha niz mów prze p³y wu in for ma cji o po trze bach zdro -
wot nych spo ³e czeñ stwa, zmniej sze nie nie ró wno œci w zdro wiu spo ³e czeñ stwa oraz
wpro wa dze nie sy s te mu wspar cia dla fi nan so wa nia naj is tot niej szych za dañ z za kre su
zdro wia pub li cz ne go. Po nad to w pro ce do wa nym pro jek cie usta wy o ja ko œci w ochro nie
zdro wia za k³a da siê wdro ¿e nie sy s te mu roz li cza nia ja ko œci, któ re go ce lem jest sko re lo -
wa nie ja ko œci œwiad czeñ opie ki zdro wot nej udziel nych w ra mach œrod ków pub li cz nych 
z wy so ko œci¹ ich fi nan so wa nia.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ag nie sz ka Pa chciarz
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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 pre ze sa Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych Zbi gnie wa De rdziu ka

Sza no wny Pa nie Pre ze sie!
W na wi¹ za niu do od po wie dzi pre ze sa ZUS na mo je oœ wiad cze nie se na -

tor skie z dnia 16 lu te go 2012 r. (od po wiedŸ z dnia 1 mar ca 2012 r.) do ty cz¹ ce
po stê po wañ upad ³o œcio wych za i ni cjo wa nych przez ZUS dziê ku jê za udzie lo -
n¹ mi od po wiedŸ, ale zwra cam siê o jej uzu pe³ nie nie.

Z tre œci od po wie dzi wy ni ka, ¿e w 2010 r. na wnio sek ZUS og ³o szo no dwa -
dzie œcia upad ³o œci, a w ro ku 2011 – dwa dzie œcia je den. Orze czo ne upad ³o œci
obe jmo wa ³y w su mie nie wiel kie kwo ty: 9,7 mi lio na z³ w 2010 r. i 8,1 mi lio -
na z³ w 2011 r. Jak te kwo ty ma j¹ siê do ogól nej kwo ty za leg ³o œci przed siê -
bior ców w p³at no œciach na rzecz ZUS?

Ja ka jest li cz ba d³u¿ ni ków ZUS i ogól na su ma za leg ³o œci od po wie d nio na
ko niec 2010 r. i na ko niec 2011 r.? Ja ki mi kry te ria mi kie ru je siê ZUS, sko ro je -
dy nie oko ³o dwu dzie stu spraw ro cz nie kie ro wa ne jest z wnios ka mi o upad -
³oœæ, a za leg ³o œci po zo sta ³ych d³u¿ ni ków s¹ to le ro wa ne b¹dŸ œci¹ ga ne w in ny
spo sób bez wszczy na nia pro ce du ry upad ³o œcio wej? Czy w tej spra wie pro -
wa dzo na jest ja kaœ po li ty ka pre ze sa ZUS, sto so wa ne s¹ ja kieœ wy ty cz ne uje d- 
no li ca j¹ ce prak ty kê ZUS, czy te¿ po zo sta wio ne to jest do wol no œci urzê dni ków 
za jmu j¹ cych siê z ra mie nia ZUS win dy ka cj¹ na le¿ no œci?

Pro si my ró w nie¿ o in for ma cje, ja kie su my na le¿ no œci ZUS uleg ³y prze da w-
nie niu w ro ku 2010 i 2011 oraz ilu d³u¿ ni ków to do ty czy. Pro szê o po da nie
tych da nych zbior czo dla ca ³e go kra ju oraz w roz bi ciu na po szcze gól ne od -
dzia ³y ZUS i pla ców ki te re no we.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 10 ma ja 2012 r.

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

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie Pa ni Mar sza ³ek z dnia 16.04.2012 r., znak:

BPS/043-09-354/12 do ty cz¹ ce sta no wis ka Pre ze sa ZUS wo bec tre œci wspól ne go
oœ wiad cze nia se na to rów: Pa na Grze go rza Woj cie chow skie go oraz Pa na Woj cie cha
Skur kie wi cza za wie ra j¹ ce go py ta nia z za kre su po stê po wañ upad ³o œcio wych za i ni cjo -
wa nych przez ZUS, za d³u ¿e nia p³at ni ków sk³a dek oraz na le¿ no œci, któ re uleg ³y prze da w- 
nie niu, up rzej mie in for mu jê.
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W przy pad ku nie wy wi¹ za nia siê przez p³at ni ka sk³a dek z obo wi¹z ku op ³a ce nia
w ter mi nie na le¿ no œci z ty tu ³u sk³a dek, prze pi sy obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa prze wi du j¹
sto so wa nie me cha niz mów zmie rza j¹ cych do przy mu so we go za spo ko je nia wie rzy cie la
na le¿ no œci pu bli czno pra wnych. Czyn no œci zmie rza j¹ ce do przy mu so we go œci¹g niê cia
na le¿ no œci roz po czy na j¹ siê od po in for mo wa nia d³u¿ ni ka o wy so ko œci za d³u ¿e nia. Dal -
sze dzia ³a nia Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych s¹ uza le¿ nio ne od spo so bu re ak cji
d³u¿ ni ka. Je ¿e li d³u¿ nik nie jest w sta nie do ko naæ je dno ra zo wej sp³a ty za d³u ¿e nia, Za -
k³ad na je go wnio sek mo ¿e udzie liæ po mo cy w sp³a cie w for mie uk ³a du ra tal ne go. Do -
pie ro w przy pad ku, gdy zo bo wi¹ za ny uchy la siê od do bro wol nej sp³a ty za d³u ¿e nia,
po de jmo wa ne s¹ czyn no œci zmie rza j¹ ce do wdro ¿e nia dzia ³añ eg ze ku cyj nych. Co do za -
sa dy zo bo wi¹ za nia z ty tu ³u sk³a dek s¹ do cho dzo ne w pier wszej ko lej no œci w dro dze eg -
ze ku cji ad mi ni stra cyj nej lub eg ze ku cji s¹ do wej. Roz wi¹ za nie ta kie wy ni ka z re a li za cji
dys po zy cji nor my pra w nej za war tej w art. 24 ust. 2 usta wy 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.),
któ ra sta no wi, ¿e nie o p³a co ne w ter mi nie na le¿ no œci z ty tu ³u sk³a dek pod le ga j¹ œci¹g -
niê ciu w try bie prze pi sów o po stê po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji lub eg ze ku cji 
s¹ do wej.

Po stê po wa nie eg ze ku cyj ne, cho cia¿ za k³a da el e ment za sto so wa nia przy mu su wo -
bec d³u¿ ni ka, to je dnak jest mniej do tkli w¹ for m¹ sp³a ty zo bo wi¹ zañ ni¿ wszczê cie po -
stê po wa nia upad ³o œcio we go. Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ og ³o sze nie upad ³o œci przez s¹d
nie je dno krot nie wi¹ ¿e siê z utra t¹ przez zo bo wi¹ za ne go pra wa do za rz¹ dza nia swoim
ma j¹t kiem lub zna cz nym ogra ni cze niem te go pra wa. Dla te go te¿, wnio sek o og ³o sze nie
upad ³o œci, ja ko naj bar dziej re stryk cyj na dla d³u¿ ni ka for ma przy mu so we go do cho dze -
nia na le¿ no œci, jest kie ro wa ny przez Za k³ad Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych do pie ro wów -
czas, gdy wcze œ niej pod jê te dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do przy mu so we go za spo ko je nia
na le¿ no œci z ty tu ³u sk³a dek oka za ³y siê nie sku te cz ne i je dno czeœ nie za cho dzi nie wyp ³a -
cal noœæ p³at ni ka sk³a dek, a wiêc w sy tua cji bra ku mo¿ li wo œci sa mo dziel ne go wy ko na -
nia zo bo wi¹ zañ pie niê¿ nych przez pod miot pra wa.

Na le ¿y ró w nie¿ mieæ na uwa dze, i¿ na prze strze ni lat 2010 –2011 Za k³ad Ubez pie -
czeñ Spo ³e cz nych skie ro wa³ 501 wnios ków o og ³o sze nie upad ³o œci, z cze go od noœ nie do 
41 d³u¿ ni ków s¹ dy wy da ³y po sta no wie nia o og ³o sze niu upad ³o œci. W po zo sta ³ych spra -
wach na st¹ pi ³o od da le nie wnios ku (m.in. z uwa gi na brak ma j¹t ku wy star cza j¹ ce go do
po kry cia ko sz tów po stê po wa nia) lub umo rze nie po stê po wa nia na wnio sek Za k³a du
Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w zwi¹z ku z ca³ ko wi t¹ b¹dŸ czê œ cio w¹ sp³a t¹ za d³u ¿e nia
(przy je dno czes nym roz ³o ¿e niu na ra ty sp³a ty po zo sta ³ej kwo ty).

Prag nê po nad to wska zaæ, i¿ op rócz kie ro wa nia wnios ków o upad ³oœæ, Za k³ad Ubez -
pie czeñ Spo ³e cz nych przy ³¹ cza siê ró w nie¿ do po stê po wañ upad ³o œcio wych wszczy na -
nych na wnio sek in nych wie rzy cie li.

Do dat ko wo w po ni¿ szych ta be lach przed sta wiam in for ma cje do ty cz¹ ce za d³u ¿e nia
oraz na le¿ no œci, któ re uleg ³y prze da wnie niu.

Ska la za leg ³o œci p³at ni ków z ty tu ³u sk³a dek
kwoty w mln z³

Wy szcze gól nie nie
we d³ug sta nu na:

31.12.2010 r. 31.12.2011 r.

Fun dusz Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych 13 100 14399

Ubez pie cze nie zdro wot ne 4 320 4052

Fun dusz Pra cy
i Fun dusz Gwa ran to wa nych Œwiad czeñ Pra co wni czych

1 101 860

Fun dusz Eme ry tur Po mo sto wych 5 6

We d³ug in for ma cji do stêp nej na po zio mie Cen tra li ZUS, na ko niec wrzeœ nia 2011 r. 
za leg ³o œci z ty tu ³u nie o p³a co nych sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne (na le¿ no œci nie -
prze da wnio ne) wy st¹ pi ³y na 801,2 tys. kont.

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r. 101



Prze da wnie nia na le¿ no œci na FUS, UZ, FPiFGŒP, FEP
kwoty w tys. z³

L.p. Oddzia³ ZUS

w 2010 r. w 2011 r.

Liczba
odpis sk³adek

i dodatkowych op³at
Liczba

odpis sk³adek
i dodatkowych op³at

0 1 2 4 5

Ogó³em 36 584 91 641 72 164 113 215

1 Bia³ystok 460 268 605 464

2 Bielsko-Bia³a 301 281 1 312 1 455

3 Bi³ogoraj 529 287 449 422

4 Bydgoszcz 635 737 1 140 1 470

5 Chorzów 2 777 1 464 12 806 4 338

6 Chrzanów 511 619 548 322

7 Czêstochowa 274 268 192 134

8 Elbl¹g 656 1 638 924 1 426

9 Gdañsk 533 894 2 613 5 890

10 Gorzów Wlkp. 106 124 633 789

11 Jas³o 162 90 1 103 713

12 Kielce 953 2 039 2 371 3 404

13 Koszalin 457 527 724 1 120

14 Kraków 1 302 2 769 1 787 2 519

15 Legnica 1 745 1 016 4 725 4 833

16 Lublin 2 230 2 330 6 585 8 094

17 £ódŸ I 1 161 15 521 1 486 4 158

18 £ódŸ II 691 1 007 530 276

19 Nowy S¹cz 3 889 999 6 212 1 319

20 Olsztyn 760 1 169 1 293 2 093

21 Opole 377 560 239 232

22 Ostrów Wlkp. 994 2 275 1 763 4 111

23 Pi³a 531 659 743 1 125

24 P³ock 1 392 10 514 1 021 2 028

25 Poznañ I 1 144 3 954 1 523 4 457

26 Poznañ II 1 002 1 869 707 738

27 Radom 662 7 605 765 2 056

28 Rybnik 872 2 173 1 687 6 495

29 Rzeszów 1 330 837 1 524 1 290

30 Siedlce 225 3 039 478 1 141

31 S³upsk 788 1 015 1 185 2 291

32 Sosnowiec 130 286 268 917

33 Szczecin 177 185 149 192

34 Tarnów x x 860 88

35 Tomaszów Maz. 366 1 375 387 393

36 Toruñ 633 823 755 937

37 Wa³brzych 877 4 003 2 606 18 127

38 Warszawa I 642 3 456 518 2 526

39 Warszawa II 1 403 3 487 2 163 4 183

40 Warszawa III 270 994 493 4 587

41 Wroc³aw 476 791 674 967

42 Zabrze 1 550 3 085 2 617 7 568

43 Zielona Góra 611 4 610 1 001 1 528

Za k³ad mo ni to ru je po wy ¿ sz¹ in for ma cjê w po dzia le na Od dzia ³y ZUS, na to miast nie 
gro ma dzi da nych w po dzia le na pod leg ³e Od dzia ³om te re no we je dno stki or ga ni za cyj ne.

Z po wa ¿a niem

z up. PRE ZE SA ZAK£ADU
Cz³o nek Za rz¹ du
Mi ro s³aw Bo ry cz ka
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Oœ wiad cze nie se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go,
Woj cie cha Skur kie wi cza oraz Bog da na Pê ka

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 ra mach mo jej dzia ³al no œci se na tor skiej za poz na ³em siê ze spra w¹ fir -

my „Ju stas” w Leœ nej, wo je wó dz two dol no œl¹s kie, pro wa dzo nej przez bra ci
Jó ze fa i Sta ni s³a wa Si kor skich. Fir ma ta zo sta ³a zruj no wa na bez pra w ny mi
dzia ³a nia mi bur mi strza mia sta i gmi ny Leœ na, któ ry na po cz¹t ku lat dzie wiêæ -
dzie si¹ tych udzie li³ bra ciom zgo dy na bu do wê du ¿ej in we sty cji prze mys ³o -
wej, a gdy wy mie nie ni po czy ni li na tê in we sty cjê wie lo mi lio no we na k³a dy,
ten sam bur mistrz wstrzy ma³ dal sz¹ re a li za cjê in we sty cji z te go po wo du, ¿e
by ³a ona re a li zo wa na na te re nie za le wo wym.

Pro si my, aby mi n i s ter od po wie dzial ny za spra wy z za kre su ad mi ni stra cji 
pub li cz nej wnik li wie za poz na³ siê z t¹ spra w¹ i wska za³ spo sób, w ja ki ewi -
den tna krzyw da, wy rz¹ dzo na nie spra wied li wy mi i bez pra w ny mi dzia ³a nia -
mi po de jmo wa ny mi wo bec w³a œci cie li fir my „Ju stas”, mog ³a by zo staæ
spra wied li wie na pra wio na. Nie wska zu je my syg na tur, bo spra wa jest do sko -
na le zna na za ró wno bur mi strzo wi mia sta i gmi ny Leœ na, jak i wo je wo dzie
dol no œl¹s kie mu.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Bog dan Pêk

Od po wiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

War sza wa, 29 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 Pa ni Ma rii Pañczyk-Pozdziej, Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP

z dnia 16 kwiet nia br. (znak: BPS/043-09-355/12) prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia
z³o ¿o ne go przez se na to ra RP pa na Grze go rza Woj cie chow skie go wraz z in ny mi se n a to -
ra mi pod czas 9. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 12 kwietnia br. w spra wie fir my „Ju stas”
w Leœ nej, na pod sta wie wy jaœ nieñ uzy s ka nych z Dol no œl¹s kie go Urzê du Wo je wó dz kie -
go, in for mu jê co na stê pu je.

Wo je wo da Dol no œl¹s ki, ja ko or gan ad mi ni stra cji architektoniczno-budowlanej
pro wa dzi³ w try bie nad zor czym dwa po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne, któ re do ty czy ³y
wy da nej na rzecz Jó ze fa Si kor skie go (wspó³ w³a œci cie la Spó ³ki z ogra ni czo n¹ od po wie -
dzial no œci¹ „PPHU JU STAS”) de cyz ji Kie ro wni ka Urzê du Re jo no we go w Lu ba niu z dnia
13 li s to pa da 1991 ro ku (Nr 218/91), któ r¹ za twier dzo no plan re a li za cyj ny i udzie lo no
po zwo le nia na bu do wê dla in we sty cji po le ga j¹ cej na bu do wie war szta tu œlu sar skie go –
I etap (obe jmu j¹ cy wy ko na nie bu dyn ków war szta to wych z za ple czem so cjal nym), prze -
wi dzia nej do re a li za cji w Leœ nej przy ul. Ba wo ro wo, na dzia³ ce grun tu nr 381/7.
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Pier wsze po stê po wa nie pro wa dzo ne by ³o w try bie stwier dze nia nie wa¿ no œci przed -
mio to wej de cyz ji i w je go wy ni ku de cyz j¹ z dnia 28 lip ca 2005 ro ku (Nr IXa-75/05) od -
mó wio no stwier dze nia nie wa¿ no œci ww. de cyz ji Kie ro wni ka Urzê du Re jo no we go
w Lu ba niu z dnia 13 li s to pa da 1991 ro ku (Nr 218/91).

Dru gie po stê po wa nie pro wa dzo ne by ³o na to miast w try bie wzno wie nia i za koñ czo -
ne zo sta ³o de cyz j¹ z dnia 23 li s to pa da 2005 ro ku (Nr IXa-102/05), któ r¹ stwier dzo no,
¿e de cyz ja Kie ro wni ka Urzê du Re jo no we go w Lu ba niu z dnia 13 li s to pa da 1991 ro ku
(Nr 218/91), zo sta ³a wy da na z na ru sze niem pra wa, lecz z uwa gi na up ³yw piê cio let nie -
go okre su od dnia jej wy da nia, nie mo¿ na jej uchy liæ.

Po nad to Wo je wo da Dol no œl¹s ki, w od po wie dzi na skar gê pe³ no moc ni ka Spó ³ki
JU STAS sp. z o.o. na bez czyn noœæ or ga nów Gmi ny Leœ na w za kre sie wy w³a sz cze nia
nie ru cho mo œci po ³o ¿o nej w Leœ nej przy ul. Ba wo ro wo, oz na czo nej ja ko dzia³ ka
nr 381/7, pis mem z dnia 8 li s to pa da 2004 ro ku udzie li³ stro nie skar ¿¹ cej wy jaœ nieñ
wska zu j¹c, ¿e w przy pad ku po ³o ¿e nia nie ru cho mo œci na te re nie prze zna czo nym w pla -
nie miej sco wym za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na ce le pub li cz ne (lub w przy pad ku 
wy da nia de cyz ji o usta le niu lo ka li za cji ce lu pub li cz ne go), nie ru cho moœæ ta ka mo ¿e zo -
staæ wy w³a sz czo na na rzecz Skar bu Pañ stwa lub je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,
przy czym w przy pad ku je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wszczê cie po stê po wa nia
na stê pu je na wnio sek or ga nu wy ko naw cze go tej je dno stki. Wy jaœ nio no ró w nie¿, ¿e
kwe stia wy w³a sz cze nia po win na byæ pod no szo na bez po œre dnio przed Gmi n¹ Leœ na i jej 
or ga na mi, któ re dzia ³a j¹ nie za le¿ nie od Wo je wo dy. Po u czo no tak ¿e, ¿e w przy pad ku,
gdy wy st¹ pie nie stro ny w spra wie z³o ¿e nia wnios ku o wy w³a sz cze nie spot ka siê z od -
mo w¹ re a li za cji po stu la tu, stro na ma pra wo z³o ¿e nia do ra dy gmi ny skar gi po wsze ch-
nej na pod sta wie art. 227 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Zwró co no uwa gê, 
¿e wy w³a sz cze nie sta no wi wy j¹t ko wy, w³ad czy, administracyjno-prawny in stru ment
re gu la cji sto sun ków cy wil no pra wnych. Po u czo no przy tym, ¿e stro na, któ ra uwa ¿a, ¿e
jej in te res zo sta³ na ru szo ny i z te go ty tu ³u po nios ³a szko dê, a je dno czeœ nie brak jest po -
ro zu mie nia miê dzy stro n¹ a gmi n¹, mo ¿e do cho dziæ swoich praw przed s¹ dem w dro -
dze po wó dz twa cy wil no pra wne go.

Z po wa ¿a niem

W³o dzi mierz Kar piñ ski
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Oœ wiad cze nie se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go,
Woj cie cha Skur kie wi cza oraz Bog da na Pê 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!
W osta t nim cza sie po ja wia siê co raz wiê cej kon tro wer sji zwi¹ za nych ze

z³o ¿a mi ga zu ³up ko we go w Pol sce. W zwi¹z ku z wie lo ma nie jas no œcia mi w tej 
spra wie chcie li byœ my pro siæ Pa na Mi ni stra o od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py -
ta nia.

1. Czy przy dzie la j¹c kon ce sje, ana li zo wa no mo¿ li we za gro ¿e nie dla
zbior ni ków na ziem nych i pod ziem nych wo dy pit nej?

2. Ja ki mi wzglê da mi kie ro wa no siê pod czas wy da wa nia kon ce sji na po -
szu ki wa nie ga zu ³up ko we go i kto wy da³ de cyz jê o znie sie niu obo wi¹z ku prze -
pro wa dze nia prze tar gu na te kon ce sje?

3. Czy spo rz¹ dzo no oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko dla po szcze gól -
nych wier ceñ? Czy te ra por ty s¹ pub li cz nie do stêp ne?

4. Czy wy ³¹ czo no ja kieœ ob sza ry ze wzglê du na stre fy ochron ne wód po -
wie rzchnio wych lub pod ziem nych?

5. Jak w przy dzie lo nych kon ce sjach na wy do by cie ga zu ³up ko we go za -
bez pie czo no siê na wy pa dek wy p³y wu do in nych warstw wo do noœ nych i na
po wie rzchniê wód za nie czy sz czo nych che mi ka lia mi oraz nie kon tro lo wa nych
emi sji ga zu po za sy s te mem zor ga ni zo wa ne go od bio ru?

6. Czy wa run ki kon ce sji obe jmu j¹ od po wie dzial noœæ in we sto ra za uczy -
nio ne szko dy w œro do wis ku, zdro wiu lu dzi?

7. Ja ki jest sy s tem za bez pie czeñ po kry cia ko sz tów szkód zgo d nie z za sa -
d¹ „za nie czy sz cza j¹ cy p³a ci” (kau cje, ubez pie cze nia)?

8. Czy s³u¿ by re sor tu na bie ¿¹ co mo ni to ru j¹ wier ce nia pro wa dzo ne przez
kon cer ny, któ re przy wioz ³y do nas te chno lo gie szcze li no wa nia hyd rau li cz ne -
go? Ja kie s¹ efek ty te go mo ni to rin gu?

9. Czy che mi cz ne œrod ki tok sy cz ne u¿y wa ne do po szu ki wañ i wy do by cia
ga zu ³up ko we go w Pol sce s¹ za re je stro wa ne do te go ce lu zgo d nie z obo wi¹ zu -
j¹ cym w Pol sce unij nym roz po rz¹ dze niem RE ACH? Cho dzi o re je stra cjê w Eu -
ro pej skiej Agen cji Che mi ka liów (ECHA), któ ra pe³ ni g³ó wn¹ ro lê
w za rz¹ dza niu oraz we wdra ¿a niu dzia ³añ i pro ce sów wy ni ka j¹ cych z roz po -
rz¹ dze nia. Jak wia do mo, agen cja ta z sie dzi b¹ w Hel sin kach w Fin lan dii za -
rz¹ dza pro ce sa mi re je stra cji i oce ny che mi ka liów, udzie la nia ze zwo leñ na ich
sto so wa nie, wpro wa dza nia ogra ni czeñ ich sto so wa nia, wy da wa nia roz po -
rz¹ dzeñ w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo leñ i sto so wa nych
ogra ni czeñ w za kre sie che mi ka liów. Ni niej sze roz po rz¹ dze nie we sz³o w ¿y cie 
1 czer wca 2007 r. w ce lu ulep sze nia i uspra wnie nia wcze œ niej obo wi¹ zu j¹ ce -
go w Unii Eu ro pej skiej sy s te mu pra w ne go w za kre sie che mi ka liów.

10. Czy pla no wa ne s¹ po szu ki wa nia i wy do by cie ga zu ³up ko we go
w stre fach uz dro wis ko wych miej sco wo œci Mu szy na i Pi wni cz na, a tak ¿e na
ob sza rach wo do noœ nych za o pa tru j¹ cych w wo dê ag lo me ra cjê gdañ sk¹ (la sy
oliw skie)?

Z gó ry dziê ku je my za szcze gó ³o we wy jaœ nie nie po wy ¿ szych kwe stii.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Bog dan Pêk
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Stanowisko

War sza wa, 16 ma ja 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 na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go, Woj cie cha

Skur kie wi cza oraz Bog da na Pê ka, z³o ¿o ne go 12 kwiet nia br. na 9. po sie dze niu Se na tu,
prze ka za ne go pis mem z dnia 16.04.2012 r., znak: BPS/043-09-356/12, up rzej mie in -
for mu jê, ¿e do trzy ma nie wy zna czo ne go ter mi nu udzie le nia od po wie dzi nie jest mo¿ li we 
ze wzglê du na po trze bê prze pro wa dze nia do dat ko wych kon sul ta cji.

Dla te go te¿ zwra cam siê z pro œb¹ o pro lon ga tê ter mi nu i za pe wniam, ¿e od po wiedŸ
zo sta nie udzie lo na nie zw³o cz nie po otrzy ma niu nie zbê d nych in for ma cji.

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

War sza wa, 15 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 pis mo BPS/043-09-356/12 z dnia 16 kwiet nia br. prze ka zu jê sta -

no wis ko w spra wie oœ wiad cze nia se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go, Woj cie cha
Skur kie wi cza oraz Bog da na Pê ka, z³o ¿o ne go 12 kwiet nia br. na 9. po sie dze niu Se na tu.

1. Or gan kon ce syj ny oce nia wnio sek kon ce syj ny na po szu ki wa nie lub roz poz na wa -
nie z³ó¿ ga zu ziem ne go pod k¹ tem spe³ nie nia kry te riów okreœ lo nych w art. 44 ust. 1
Usta wy z dnia 9 czer wca 2011 r. Pra wo geo lo gi cz ne i gór ni cze (Pgg), tj. na pod sta wie te ch-
ni cz nych i fi nan so wych mo¿ li wo œci ofe ren ta, pro po no wa nej te chno lo gii pro wa dze nia
prac oraz pro po no wa nej wy so ko œci wy na gro dze nia z ty tu ³u usta no wie nia u¿y t ko wa nia
gór ni cze go. Je dnak wœród ele men tów, któ re na le ¿y za wrzeæ w ta kim wnios ku i któ re
pod le ga j¹ spraw dze niu przez or gan kon ce syj ny, znaj du j¹ siê tak ¿e in for ma cje na te mat 
œro do wis ka, m.in.:

· spo sób prze ciw dzia ³a nia ujem nym wp³y wom za mie rzo nej dzia ³al no œci na œro do --
wis ko (zgo d nie z art. 24 ust. 1 pkt 6 Pgg);

· de cyz ja o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach, je ¿e li wy ma ga j¹ te go prze pi sy 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 oce nach od dzia ³y wa --
nia na œro do wis ko.
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Przy wy da wa niu kon ce sji na po szu ki wa nie lub roz poz na wa nie z³ó¿ ro py na fto wej
i ga zu ziem ne go or gan kon ce syj ny, po za uzy s ka niem prze wi dzia nych usta w¹ Pgg opi nii 
or ga nów wspó³ dzia ³a j¹ cych, w przy pad kach skom pli ko wa nych ma ró w nie¿ mo¿ li woœæ
za siêg niê cia opi nii or ga nów do rad czych Mi ni stra Œro do wis ka, np. Ko mi sji Do ku men -
ta cji Hyd ro geo lo gi cz nych.

Po nad to, art. 29 Pgg mó wi, ¿e je ¿e li za mie rzo na dzia ³al noœæ sprze ci wia siê in te re so -
wi pub li cz ne mu, zwi¹ za ne mu m.in. z ochro n¹ œro do wis ka, to or gan kon ce syj ny mo ¿e
od mó wiæ udzie le nia kon ce sji.

2. Udzie la nie kon ce sji na po szu ki wa nie lub roz poz na wa nie z³ó¿ ga zu ziem ne go ty pu
sha le gas, na pod sta wie za ró wno usta wy z dnia 4 lu te go 1994 r. Pra wo geo lo gi cz ne i gór -
ni cze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póŸn. zm. – obo wi¹ zu j¹ cej do dnia 31 gru dnia
2011 r.), jak i usta wy Pgg z 2011 r. (obo wi¹ zu j¹ cej od dnia 1 sty cz nia 2012 r.), ma na ce -
lu przede wszy s t kim zdo by cie dla Skar bu Pañ stwa bez p³at nej, bo uzy s ka nej na koszt
przed siê bior ców, in for ma cji geo lo gi cz nej oraz umo¿ li wie nie pre cy zyj ne go okreœ le nia za -
so bów ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych w Pol sce. Nie bez zna cze nia jest ró w nie¿ wy ni -
ka j¹ ce z po stê pów roz poz na nia i póŸ niej sze go wy do by wa nia wê glo wo do rów zwiê k sze nie
nie za le¿ no œci ener ge ty cz nej kra ju i dy wer sy fi ka cja Ÿró de³ ener gii.

W cza sie obo wi¹ zy wa nia po prze d niej usta wy Pgg (tj. do dnia 31 gru dnia 2011 r.),
usta no wie nie u¿y t ko wa nia gór ni cze go zwi¹ za ne go z kon ce sj¹ na po szu ki wa nie, roz -
poz na wa nie al bo wy do by wa nie wê glo wo do rów ze z³ó¿ by ³o mo¿ li we w dro dze prze tar gu. 
Obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra w ne na ka zu j¹ prze pro wa dze nie prze tar gu dla uzy s -
ka nia kon ce sji na po szu ki wa nie, roz poz na wa nie al bo wy do by wa nie wê glo wo do rów.

Od st¹ pie nie od prze tar gu na usta no wie nie u¿y t ko wa nia gór ni cze go zwi¹ za ne go
z kon ce sj¹ na po szu ki wa nie, roz poz na wa nie al bo wy do by wa nie wê glo wo do rów ze z³ó¿,
zgo d nie z prze pi sa mi obo wi¹ zu j¹ cy mi do dnia 31 gru dnia 2011 r., mo¿ li we by ³o w sy -
tua cji, gdy spe³ nio ny by³ co naj mniej je den z na stê pu j¹ cych wa run ków:

a. or gan kon ce syj ny po da³ do pub li cz nej wia do mo œci oraz opub li ko wa³ w Dzien ni ku
Urzê do wym Unii Eu ro pej skiej wy kaz ob sza rów, w któ rych u¿y t ko wa nie gór ni cze
mog ³o byæ usta no wio ne w try bie bez prze tar go wym;

b. ob szar ob jê ty pro jek to wa nym u¿y t ko wa niem gór ni czym by³ w prze sz³o œci przed --
mio tem prze tar gu, któ ry nie za koñ czy³ siê usta no wie niem u¿y t ko wa nia gór ni cze go.

W obe c nym po rz¹d ku pra w nym, tj. od da ty we jœcia w ¿y cie usta wy Pgg z dnia
9 czer wca 2011 r., udzie le nie kon ce sji na po szu ki wa nie, roz poz na wa nie al bo wy do by -
wa nie wê glo wo do rów ze z³ó¿ wy ma ga prze pro wa dze nia prze tar gu – po za przy pad ka mi
opi sa ny mi w art. 47 Pgg, czy li po za sy tua cja mi, gdy:

a. ob szar, któ re go bê dzie do ty czyæ kon ce sja, jest sta le do stêp ny i znaj du je siê w wy --
ka zie ob sza rów, na któ rych udzie le nie kon ce sji nie wy ma ga po prze dze nia prze tar --
giem (wy kaz do pub li cz nej wia do mo œci po da je or gan kon ce syj ny);

b. ob szar, któ re go bê dzie do ty czyæ kon ce sja, by³ przed mio tem prze tar gu, w wy ni ku
któ re go kon ce sja nie zo sta ³a udzie lo na;

c. do ty czy ob sza ru ob jê te go kon ce sj¹, z któ rej pod miot zre zyg no wa³, a któ ry nie jest
ob sza rem wy mie nio nym w pkt a;

d. prze strzeñ jest ob jê ta pier wszeñ stwem do usta no wie nia u¿y t ko wa nia gór ni cze go.

3. Usta wa 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 oce nach od dzia ³y -
wa nia na œro do wis ko mó wi, ¿e przed siêw ziê cia mo g¹ ce po ten cjal nie zna cz¹ co od dzia -
³y waæ na œro do wis ko, wy ma ga j¹ prze pro wa dze nia oce ny od dzia ³y wa nia
przed siêw ziê cia na œro do wis ko tyl ko pod wa run kiem stwier dze nia ta kie go obo wi¹z ku
przez or gan w³a œci wy do wy da nia de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach na
pod sta wie art. 63 tej usta wy. Do przed siêw ziêæ mo g¹ cych po ten cjal nie zna cz¹ co od -
dzia ³y waæ na œro do wis ko za li cza siê po szu ki wa nie i roz poz na wa nie z³ó¿ ko pa lin me to -
d¹ ot wo rów wier tni czych g³êb szych ni¿ 1000 m, pro wa dzo ne z ro bo ta mi geo lo gi cz ny mi
wy ko ny wa ny mi przy u¿y ciu ma te ria ³ów wy bu cho wych oraz in ne wy mie nio ne w prze pi -
sach wy ko naw czych do ww. usta wy.

Zgo d nie z art. 21 ust. 2, pkt 16 wspo mnia nej usta wy ra por ty o od dzia ³y wa niu
przed siêw ziê cia na œro do wis ko s¹ do ku men ta mi za wie ra j¹ cy mi in for ma cje o œro do wis -
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ku i je go ochro nie, któ re za mie sz cza siê w pub li cz nie do stêp nych wy ka zach. Da ne na
ich te mat mo¿ na zna leŸæ na stro nie in ter ne to wej Cen trum In for ma cji o Œro do wis ku, je d- 
no stki pod leg ³ej Mi ni stro wi Œro do wis ka – http://www.eko por tal.gov.pl.

4. Przy udzie le niu kon ce sji na po szu ki wa nie lub roz poz na wa nie z³ó¿ ro py na fto wej
i ga zu ziem ne go (w tym ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych) nie wy ³¹ czo no ¿a dnych ob sza rów 
ze wzglê du na stre fy ochron ne wód po wie rzchnio wych lub pod ziem nych. Usta wa z dnia 
18 lip ca 2001 r. Pra wo wo dne za wie ra ob o strze nia zwi¹ za ne ze stre fa mi ochron ny mi
ujêæ wo dy. Zgo d nie z art. 53 tej usta wy na te re nie ochro ny bez po œre dniej ujêæ wód pod -
ziem nych oraz po wie rzchnio wych za bro nio ne jest u¿y t ko wa nie grun tów do ce lów nie -
zwi¹ za nych z eks ploa ta cj¹ ujê cia wo dy. Z uwa gi na fakt, ¿e kon ce sje na po szu ki wa nie
lub roz poz na wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu ziem ne go (w tym ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal -
nych), zgo d nie z art. 30 usta wy Pgg, nie zwal nia j¹ z ko nie cz no œci prze strze ga nia dal -
szych wy ma gañ okreœ lo nych prze pi sa mi, w tym do ty cz¹ cych ochro ny wód, nie
za cho dzi po trze ba do dat ko we go wy ³¹ cza nia stref ochron nych ujêæ wód w wy da wa nych
de cyz jach.

Na le ¿y tak ¿e pod kreœ liæ, ¿e do tych cza so we do œwiad cze nia zwi¹ za ne z po szu ki wa -
niem ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych w Pol sce po ka zu j¹, ¿e za gro ¿e nie dla wód po -
wie rzchnio wych i pod ziem nych wy ni ka j¹ ce z prac po szu ki waw czych – oczy wi œcie przy
za cho wa niu ostro¿ no œci i sto so wa niu naj lep szych prak tyk – jest bar dzo nie wiel kie.
Fakt ten po twier dzi³ m.in. ra port œro do wis ko wy Pañ stwo we go In sty tu tu Geo lo gi cz ne go 
– Pañ stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go, wy ko na ny na zle ce nie Mi ni stra Œro do wis ka
pod czas pro ce su szcze li no wa nia hyd rau li cz ne go wy ko na ne go w je d nym z ot wo rów
wier tni czych na Po mo rzu (£e bieñ), o któ rym mo wa da lej w od po wie dzi na py ta nie nr 8.

5. Nie udzie lo no do tej po ry ani je d nej kon ce sji na wy do by wa nie ga zu ziem ne go ty -
pu sha le gas. Zgo d nie z art. 44 usta wy Pgg, prze targ na udzie le nie kon ce sji na po szu ki -
wa nie lub roz poz na wa nie z³ó¿ wê glo wo do rów al bo na ich wy do by wa nie po wi nien
da waæ pier wszeñ stwo naj lep szym sy s te mom ich po szu ki wa nia lub roz poz na wa nia al -
bo wy do by wa nia oraz opie raæ siê m.in. na na stê pu j¹ cych kry te riach: te chni cz nych
mo¿ li wo œciach ofe ren ta oraz pro po no wa nej te chno lo gii pro wa dze nia prac. Or gan kon -
ce syj ny oce nia wiêc do œwiad cze nie i umie jêt no œci wszy s t kich ofe ren tów i wy bie ra te go,
któ ry da je naj lep sz¹ gwa ran cjê sto so wa nia naj lep szych prak tyk, tak ¿e w od nie sie niu
do ochro ny œro do wis ka (wód pod ziem nych czy po wie trza).

6 –7. Zgo d nie z za pi sa mi za war ty mi w kon ce sjach na po szu ki wa nie, roz poz na wa nie
lub wy do by wa nie ko pa lin ze z³ó¿ udzie lo ny mi przez Mi ni stra Œro do wis ka, kon ce sje te
nie mo g¹ na ru szaæ praw w³a œci cie li nie ru cho mo œci grun to wych i nie zwal nia j¹ z ko nie cz -
no œci prze strze ga nia dal szych wy ma gañ okreœ lo nych prze pi sa mi, zw³a sz cza Pgg oraz
do ty cz¹ cych za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ochro ny œro do wis ka, grun tów rol nych 
i leœ nych, przy ro dy, wód i od pa dów. Po nad to Dzia³ VIII usta wy Pgg od no si siê do kwe -
stii od po wie dzial no œci za wy rz¹ dzo ne szko dy po wo do wa ne pro wa dze niem przez przed -
siê bior ców dzia ³al no œci re gu lo wa nej t¹ usta w¹. Roz wi¹ za nia usta wy Pgg do ty cz¹ ce
od szko do wañ od sy ³a j¹ do prze pi sów Ko dek su cy wil ne go i za pe wnia j¹ mo¿ li woœæ ubie -
ga nia siê o pe³ ne od szko do wa nie.

W przy pad ku wy st¹ pie nia szko dy spo wo do wa nej pro wa dze niem przez przed siê -
bior ców dzia ³al no œci re gu lo wa nej usta w¹ Pgg, w³a œci ciel te re nu mo ¿e ¿¹ daæ na pra wie -
nia wy rz¹ dzo nej szko dy na za sa dach okreœ lo nych usta w¹. Od po wie dzial noœæ za
szko dê po no si przed siê bior ca pro wa dz¹ cy dzia ³al noœæ re gu lo wa n¹ usta w¹, na sku tek
któ rej wy st¹ pi ³a szko da. O spo so bie na pra wie nia szko dy bê dzie de cy do wa ³a wo la po -
szko do wa ne go. Na pra wie nie szko dy mo ¿e na st¹ piæ po przez przy wró ce nie sta nu po -
prze d nie go lub przez za p³a tê od szko do wa nia. Oso by, któ re do zna ³y szkód, mo g¹
do cho dziæ przed s¹ da mi po wsze chny mi ich na pra wie nia przez przed siê bior cê.

Przed siê bior ca, któ ry uzy s ka³ kon ce sjê na dzia ³al noœæ po le ga j¹ c¹ na wy do by wa niu ko -
pa lin ze z³ó¿, jest zo bo wi¹ za ny ut wo rzyæ fun dusz lik wi da cji za k³a du gór ni cze go. W ra mach 
lik wi da cji za k³a du gór ni cze go przed siê bior ca jest obo wi¹ za ny przed siêw zi¹æ nie zbê d ne
œrod ki w ce lu ochro ny œro do wis ka oraz re kul ty wa cji grun tów po dzia ³al no œci gór ni czej.

8. Wo je wó dzcy in spek to rzy ochro ny œro do wis ka, ja ko or ga ny in spek cji ochro ny
œro do wis ka, czu wa j¹ nad prze strze ga niem prze pi sów o ochro nie œro do wis ka w trak cie
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pro ce su wy do by wa nia su row ców ze z³ó¿ w Pol sce. Do usta wo wych za dañ in spek cji
ochro ny œro do wis ka na le ¿¹: kon tro la prze strze ga nia prze pi sów pra wa o ochro nie œro -
do wis ka, mo ni to ro wa nie sta nu œro do wis ka i prze ciw dzia ³a nie po wa¿ nym awa riom oraz 
nad zór nad usu wa niem ich skut ków. Przy re a li za cji tych dzia ³añ in spek cja wspó³ dzia ³a 
m.in. z in ny mi or ga na mi kon trol ny mi, œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci.

Or ga ny in spek cji ochro ny œro do wis ka w przy pad ku stwier dze nia na ru szeñ lub nie -
zgo d no œci mo g¹ za sto so waæ ró¿ ne go ro dza ju san kcje, w tym ka ry pie niê¿ ne i za rz¹ dze -
nie usu niê cia nie pra wid ³o wo œci i ne ga ty wnych skut ków dla œro do wis ka.

Nad zór i kon tro lê nad za k³a da mi pro wa dz¹ cy mi po szu ki wa nia nie kon wen cjo nal -
nych z³ó¿ ga zu oraz mo n i to r ing pro wa dzo nych przez nie ro bót pro wa dz¹ tak ¿e okrê go -
we urzê dy gór ni cze, któ re s¹ or ga na mi nad zo ru gór ni cze go.

Za bie gi szcze li no wa nia hyd rau li cz ne go do tej po ry prze pro wa dzo ne w Pol sce nie
mia ³y ne ga ty wne go wp³y wu na œro do wis ko, co po twier dzi³ m.in. ra port Pañ stwo we go
In sty tu tu Geo lo gi cz ne go – Pañ stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go (PIG –PIB). Na zle ce nie
Mi ni stra Œro do wis ka PIG –PIB prze pro wa dzi³ w 2011 r. ba da nie œro do wis ko wych
aspek tów pro ce su szcze li no wa nia hyd rau li cz ne go na od wier cie po szu ki waw czym ga zu
ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych na Po mo rzu. W ra mach te go przed siêw ziê cia spe cja li œci
wy ko na li mo n i to r ing sej smi cz ny, po miar emi sji ga zo wych i ha ³a su, a tak ¿e ba da nie po -
wie trza, p³y nu szcze li nu j¹ ce go oraz wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych.

Na u kow cy wy ka za li, ¿e przy za sto so wa niu wszy s t kich wy ma ga nych pra wem pro ce dur 
i œrod ków ostro¿ no œci szcze li no wa nie hyd rau li cz ne jest bez pie cz ne dla œro do wis ka na tu -
ral ne go. W ¿a dnym z ba da nych ele men tów nie stwier dzo no za gro ¿e nia dla œro do wis ka.
Szcze li no wa nie nie wp³y nê ³o na stan czy sto œci at mo sfe ry. Za ob ser wo wa no je dy nie cza so -
wo pod wy¿ szo ny po ziom ha ³a su (pod czas szcze li no wa nia). Nie za ob ser wo wa no wp³y wu
prac zwi¹ za nych ze szcze li no wa niem na ja koœæ wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych,
a sam po bór wo dy nie wp³y n¹³ na zmniej sze nie za so bów wód pod ziem nych w re jo nie wier t-
ni. Za bieg szcze li no wa nia nie wy wo ³a³ te¿ ¿a dnych drgañ lub wstrz¹ sów mo g¹ cych stwa -
rzaæ za gro ¿e nie dla bu dyn ków czy in fra struk tu ry. Pe³ ny ra port jest do stêp ny na stro nie
PIG-PIB: www.pgi.gov.pl. Za chê cam do za poz na nia siê z nim.

9. Je œ li wpro wa dza siê do ob ro tu na te re nie Unii Eu ro pej skiej sub stan cjê w ilo œci
po ni ¿ej 10 t/rok, to pod czas re je stra cji w sy s te mie RE ACH nie ma obo wi¹z ku wska zy -
wa nia szcze gó ³o wych ce lów, do ja kich bê dzie siê jej u¿y waæ. Do pie ro gdy sub stan cja
jest pro du ko wa na lub im por to wa na w ilo œci co naj mniej 10 ton ro cz nie przez je d ne go
pro du cen ta/im por te ra oraz gdy zo sta ³a skla sy fi ko wa na ja ko nie bez pie cz na, na le ¿y
przy go to waæ sce na riusz na ra ¿e nia. Sce na riusz na ra ¿e nia mu si zo staæ op ra co wa ny
z uw zglê dnie niem wszy s t kich za sto so wañ zi den ty fi ko wa nych przez re je stru j¹ ce go.

Eu ro pej ska Agen cja Che mi ka liów (ECHA) wy da ³a w kon tek œ cie re je stra cji bar dzo
sze ro kie wy ty cz ne, w któ rych okreœ li ³a, w ja ki spo sób na le ¿y okreœ laæ za sto so wa nie zi -
den ty fi ko wa ne da nej sub stan cji. Zgo d nie ze „Wska zów ka mi do ty cz¹ cy mi wy ma gañ
w za kre sie in for ma cji oraz oce ny bez pie czeñ stwa che mi cz ne go” za sto so wa nia te s¹
okreœ la ne z wy ko rzy sta niem sy s te mu de skryp to rów. De skryp to ry opi su j¹ ka te go rie –
sze ro kie al bo bar dzo w¹s kie – za sto so wañ sub stan cji.

Zgo d nie z in for ma cj¹ Biu ra ds. Sub stan cji Che mi cz nych, przy re je stra cji sub stan -
cji sto so wa nych w wy so kim to na ¿u pod czas po szu ki wa nia i wy do by wa nia ga zu ze z³ó¿
nie kon wen cjo nal nych wœród za sto so wañ zi den ty fi ko wa nych dla sze re gu z nich wska -
za no na stê pu j¹ ce de skryp to ry opi su j¹ ce za sto so wa nia zi den ty fi ko wa ne lub sek to ry za -
sto so wañ koñ co wych sub stan cji: mi n ing che m i cals, mi n ing (wit h out of f sho re
in du s tries), use as pH-regulator, floc cu lant, pre ci p i tant, neu tra l i za tion agent, etc. (in the
mi n ing & of f sho re ind.), use in/as fun c tio nal flu ids (in du s trial).

De skryp tor od no sz¹ cy siê bez po œre dnio do ga zu ze z³ó¿ nie kon wen cjo nal nych ty pu
sha le gas, np. sha le gas mi n ing, nie zo sta³ prze wi dzia ny w wy ty cz nych – nie oz na cza to
je dnak, ¿e sto so wa nie sub stan cji do za sto so wañ nie zi den ty fi ko wa nych jest nie zgo d ne
z wy ma ga nia mi. Mo¿ na sto so waæ ta k¹ sub stan cjê pod wa run kiem spe³ nie nia wa run -
ków opi sa nych w sce na riu szu na ra ¿e nia.

10. W przy pad ku z³o ¿o nych przez spó ³kê Ma zo via En er gy Re sour ces Sp. z o.o.
wnios ków o udzie le nie kon ce sji na po szu ki wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu ziem ne go na 
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ob sza rach Mu szy na i Pi wni cz na, w zwi¹z ku z ewen tual nym za gro ¿e niem dla za so bów
wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych, or gan kon ce syj ny za siêg n¹³ opi nii Ko mi sji Do -
ku men ta cji Hyd ro geo lo gi cz nych. Do chwi li obe c nej nie zo sta ³a je sz cze pod jê ta de cyz ja
co do mo¿ li wo œci udzie le nia tych kon ce sji.

Wy da na zo sta ³a na to miast kon ce sja na po szu ki wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu
ziem ne go na te re nie ag lo me ra cji gdañ skiej (kon ce sja nr 52/2011/p z dnia 7.11.2011 r. 
na po szu ki wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu ziem ne go w ob sza rze „Gdy nia”) – na rzecz
spó ³ki Mac Oil (Po land) Sp. z o.o. Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e na ob sza rze ag lo me ra cji
gdañ skiej znaj du j¹ siê dwa G³ó wne Zbior ni ki Wód Pod ziem nych (GZWP nr 110
i GZWP 111) w ut wo rach czwar to rzê do wych. Je dnak po zio my wo do noœ ne wód u¿y t ko -
wych s¹ po ³o ¿o ne p³yt ko i nie bê d¹ mia ³y kon tak tu z po zio ma mi, w któ rych bê d¹ pro -
wa dzo ne po szu ki wa nia ga zu wy stê pu j¹ cego w ³up kach.

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 rów Grze go rza Woj cie chow skie go,
Woj cie cha Skur kie wi cza, Bog da na Pê ka,

Bea ty Go siew skiej oraz Ali cji Za j¹c

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 Pro ku ra to rze,
„Ga ze ta Wy bor cza” w wy da niu z 10 kwiet nia 2012 r, w pub li ka cji pod ty -

tu ³em „Co im ka za ³o l¹ do waæ” po in for mo wa ³a, po wo ³u j¹c siê na in for ma cje
uzy s ka ne z pro ku ra tu ry, ¿e pro wa dz¹ ca œle dz two w spra wie ka ta stro fy smo -
leñ skiej Woj sko wa Pro ku ra tu ra Okrê go wa w War sza wie po wo ³a ³a 3 sier pnia
2011 r. ze spó³ bieg ³ych kil ku na stu spe cjal no œci, któ ry ma okreœ liæ „oko li cz no -
œci, przy czy ny i prze bieg ka ta stro fy Tu-154M nr 101 10 kwiet nia 2010 r.”.

Ze spo ³o wi dwu dzie stu je den bieg ³ych prze ka za no do roz strzyg niê cia kil -
ka na œcie za ga dnieñ ma j¹ cych fun da men tal ne zna cze nie dla œle dz twa. Bieg li
ma j¹: zre kon struo waæ lot pre zy den ckie go tu po le wa; spraw dziæ, czy by³ spra w- 
 ny te chni cz nie; oce niæ, czy w trak cie lo tu wszy s t kie urz¹ dze nia i sy s te my po -
k³a do we by ³y spra w ne; usta liæ, czy sa mo lot by³ od po wie d nio wy po sa ¿o ny,
a lot pra wid ³o wo przy go to wa ny; usta liæ, czy za ³o ga, któ ra zgi nê ³a w Smo leñ -
sku, mog ³a byæ wy zna czo na do te go lo tu; przy jrzeæ siê pro ce so wi szko le nia
i up ra wnie niom pi lo tów; oce niæ, czy pi lo to wa li tu po le wa zgo d nie z in struk cj¹
i prze pi sa mi o ru chu lot ni czym oraz czy ich za cho wa nie pod czas lo tu by ³o
adek wat ne do sy tua cji. Do dat ko wo psy cho lo go wie oce ni¹ kon dy cjê psy cho fi -
zy cz n¹ cz³on ków za ³o gi, a in ni spe cja li œci oce ni¹ „za bez pie cze nie me teo ro lo gi -
cz ne” oraz „za bez pie cze nie na wi ga cyj ne” pro wa dzo ne przez od po wie d nie
s³u¿ by.

Gdy by bieg li wy kry li nie pra wid ³o wo œci, oce niæ ma j¹, „czy mia ³o to wp³yw 
na bez pie czeñ stwo i lo tu za is t nie nie ka ta stro fy”. Za da niem bieg ³ych jest te¿
ana li za pra cy s³u¿b za bez pie cze nia lo tów lot nis ka Smo leñsk Pó³ noc ny i up ra w- 
nieñ ro syj skich kon tro le rów, a w koñ cu od po wiedŸ na py ta nie: czy kon tro le -
rzy – kto kon kret nie – po win ni by li za mkn¹æ lot nis ko i prze ka zaæ tê in for ma cjê 
pi lo tom oraz czy, gdy by tak siê sta ³o, za ³o ga mu sia ³a by od le cieæ na in ne lot -
nis ko.

Prag nie my w zwi¹z ku z tym za py taæ: dla cze go te klu czo we dla œle dz twa
kwe stie zo sta ³y zle co ne bieg ³ym do pie ro w sier pniu 2011 r., czy li w rok i czte -
ry mie si¹ ce po ka ta stro fie? Dla cze go pro ku ra tu ra nie zle ci ³a tej klu czo wej opi -
nii wcze œ niej, na przy k³ad 11 kwiet nia 2010 r?

Pro si my te¿ o wy jaœ nie nie, czy w ra mach œle dz twa w spra wie ka ta stro fy
pol scy eks per ci po wo ³a ni przez pro ku ra tu rê ba da li wrak sa mo lo tu, czy ba da li 
ory gi nal ne za pi sy czar nych skrzy nek, a tak ¿e czy do ko na li bez po œre dnich
og lê dzin brzo zy, któ ra we d³ug usta leñ ko mi sji mi ni stra Mil le ra spo wo do wa ³a
ode rwa nie siê frag men tu skrzyd ³a sa mo lo tu wsku tek zde rze nia.

Pro si my te¿ o wy jaœ nie nie, czy pro ku ra tu ra dys po nu je eks per ty za mi
prof. Bi nien dy, No wa czy ka i Szu la dziñ skie go, prze ka za ny mi jej przez ze spó³
po sel ski do spraw wy jaœ nie nia ka ta stro fy i czy te eks per ty zy sta no wi¹ do -
wód w pro wa dzo nym œle dz twie.

Pro si my tak ¿e o od po wiedŸ, kie dy orien ta cyj nie mo¿ na spo dzie waæ siê
za koñ cze nia œle dz twa w spra wie ka ta stro fy.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Bog dan Pêk
Bea ta Go siew ska
Ali cja Za j¹c
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Od po wiedŸ

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!
Up rzej mie przed sta wiam od po wiedŸ na prze ka za ne za pis mem Wi ce mar sza³ ka Se -

na tu RP Ma rii Pañczyk-Pozdziej z dnia 16 kwiet nia 2012 r. oœ wiad cze nie Pañ stwa Se -
na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go, Woj cie cha Skur kie wi cza, Bog da na Pê ka, Bea ty
Go siew skiej oraz Ali cji Za j¹c, z³o ¿o ne na 9. po sie dze niu Se na tu w dniu 9 kwiet nia
2012 r., na wi¹ zu j¹ ce w swej tre œci do tez za war tych w ar ty ku le „Co im ka za ³o l¹ do waæ”, 
opub li ko wa ne go w Ga ze cie Wy bor czej w dniu 10 kwiet nia 2012 r.

Ter min za siêg niê cia opi nii bieg ³ych w spra wie ka ta stro fy smo leñ skiej uza le¿ nio ny
by³ od up rze d nie go zgro ma dze nia przez or gan pro ce so wy wy star cza j¹ ce go ma te ria ³u
do wo do we go, w opar ciu o któ ry bieg li mog li by wy daæ opi niê. Na le ¿y bo wiem za u wa ¿yæ,
¿e bieg ³y b¹dŸ bieg li, opi niu j¹c w po stê po wa niu kar nym, wy po wia da j¹ siê co do oko li -
cz no œci ma j¹ cych is tot ne zna cze nie dla roz strzyg niê cia spra wy, okreœ lo nych w py ta -
niach za war tych w po sta no wie niu o za siêg niê ciu opi nii, na pod sta wie po sia da nej
wie dzy spe cja li sty cz nej, w opar ciu o zgro ma dzo ny w to ku po stê po wa nia ma te ria³ do -
wo do wy. Za siêg niê cie opi nii bieg ³ych wy ma ga wiêc up rze d nie go zgro ma dze nia przez
or gan pro ce so wy ma te ria ³u, w opar ciu o któ ry opi nia ma byæ wy da na. W re a liach po -
stê po wa nia w spra wie ka ta stro fy smo leñ skiej, za siêg niê cie opi nii ze spo ³u bieg ³ych,
obe jmu j¹ cej kwe stie naj is tot niej sze z pun ktu wi dze nia przed mio tu po stê po wa nia, to
jest miê dzy in ny mi: re kon struk cjê prze bie gu lo tu, we ry fi ka cjê spra w no œci te chni cz nej
stat ku po wie trzne go, je go wy po sa ¿e nia, we ry fi ka cjê pra wid ³o wo œci wy zna cze nia za ³o gi
do lo tu, we ry fi ka cji prze bie gu szko le nia lot ni cze go cz³on ków za ³o gi, po sia da nych up ra w-
nieñ i do pu sz czeñ, pra wid ³o wo œci czyn no œci za ³o gi w trak cie lo tu, pra wid ³o wo œci pra cy
s³u¿b i urz¹ dzeñ na ziem ne go za bez pie cze nia lo tów, wy ma ga ³o up rze d nie go zgro ma dze -
nia ma te ria ³u do wo do we go, po zwa la j¹ ce go na oce nê wska za nych wy ¿ ej kwe stii. W oce -
nie pro ku ra to rów pro wa dz¹ cych po stê po wa nie zgro ma dzo ny ma te ria³ do wo do wy
uz na ny móg³ byæ za wy star cza j¹ cy do po wo ³a nia ze spo ³u bieg ³ych do pie ro po uzy s ka -
niu Ra por tu koñ co we go Ko mi sji Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych Lot ni ctwa Pañ stwo -
we go, co na st¹ pi ³o w lip cu 2011 r.

W od nie sie niu do py ta nia do ty cz¹ ce go czyn no œci do wo do wych po de jmo wa nych
w œle dz twie z udzia ³em po wo ³a nych bieg ³ych na le ¿y stwier dziæ, i¿ bieg li bra li udzia³
w czyn no œciach na te re nie Fe de ra cji Ro syj skiej. Po le ga ³y one na ba da niu wra ku sa -
mo lo tu oraz ele men tów z nie go po cho dz¹ cych, ba da niu re je stra to rów pa ra me trów
lo tu oraz re je stra to ra za pi su dŸwiê ko we go ko re spon den cji ra dio wej oraz dŸwiê ków
w ka bi nie za ³o gi, ba da niu ory gi nal nych noœ ni ków da nych z tych re je stra to rów (do -
dat ko wo wska zaæ na le ¿y, i¿ opi nio wa nie co do za pi sów po cho dz¹ cych ze wska za -
nych re je stra to rów pro wa dzo no w opar ciu o ko pie za pi sów wy ko na ne przy
oso bi stym udzia le opi niu j¹ cych bieg ³ych), og lê dzi nach wszy s t kich prze szkód te re -
no wych wy stê pu j¹ cych na tra sie po de jœcia do lot nis ka Smo leñsk – Pó³ noc ny, w tym
u sz ko dzo nych drzew.

Od no sz¹c siê do ko lej ne go py ta nia za war te go w tre œci przed mio to we go oœ wiad cze -
nia, na le ¿y wska zaæ, i¿ Woj sko wa Pro ku ra tu ra Okrê go wa w War sza wie nie dys po nu je
„eks per ty za mi prof. Bi nien dy, No wa czy ka i Szu la dziñ skie go”. Ze spó³ Par la men tar ny
ds. Zba da nia Przy czyn Ka ta stro fy TU-154M z 10 kwiet nia 2010 r., po mi mo kie ro wa -
nych kil ku kro t nie prz ez pro ku ra tu rê próœb o udo stêp nie nie po sia da nych ma te ria ³ów,
prze ka za³ je dy nie au dio wi zual ny za pis pre zen ta cji wy st¹ pieñ eks per tów. W prze ka za -
nych ma te ria ³ach brak jest je dnak ja kich kol wiek eks per tyz. Wska za ny za pis pre zen ta -
cji w³¹ czo ny zo sta³ do ma te ria ³u ak to we go spra wy. W przy pad ku prze ka za nia przez
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wy mie n io ny Ze spó³ ja kich kol wiek ma te ria ³ów zwi¹ za nych z przed mio tem po stê po wa -
nia, zo sta n¹ one ró w nie¿ w³¹ czo ne do akt œle dz twa i prze ka za ne bieg ³ym.

Prze cho dz¹c do osta t nie go z py tañ za war te go w oœ wiad cze niu, na le ¿y stwier dziæ, i¿
ak tu al ny stan œle dz twa nie po zwa la na wska za nie, choæ by przy bli ¿o ne go, ter mi nu je go
za koñ cze nia. Za koñ cze nie te go œle dz twa uza le¿ nio ne jest bo wiem od otrzy ma nia wszy -
s t kich do wo dów i ma te ria ³ów, o któ re pol ska pro ku ra tu ra zwra ca ³a siê do Fe de ra cji
Ro syj skiej, jak ró w nie¿ od op ra co wa nia koñ co wej opi nii ze spo ³u bieg ³ych.

Z po wa ¿a niem

w z. Pier wszy Za stêp ca
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
Ma rek Jam ro go wicz
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Oœ wiad cze nie se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go,
Woj cie cha Skur kie wi cza oraz Bog da na Pê ka

skie ro wa ne do pre ze sa Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go Ar tu ra Brzós ki
oraz do G³ó wne go In spek to ra Pra cy An ny Tom czyk

Sza no wny Pa nie Pre ze sie! Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z li cz ny mi pro ble ma mi rol ni ków w za kre sie uzy s ki wa nia i re -

spek to wa nia up ra wnieñ do ob s³u gi kom baj nów i pras wy so kie go zgnio tu
zwra ca my siê do Pa na Pre ze sa i do Pa ni Mi n i s ter z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi.

1. Ja kie up ra wnie nia do ob s³u gi sprzê tu zme cha ni zo wa ne go ta kie go jak
kom bajn zbo ¿o wy, sie cz kar nia, ³a do wacz, ci¹g nik agre ga to wa ny z ma szy n¹
itp. mu si po sia daæ rol nik pro wa dz¹ cy w³a s ne in dy wi dual ne go spo dar stwo?

2. Ja kie prze pi sy pra wa na k³a da j¹ obo wi¹ zek po sia da nia ta kich up ra w-
nieñ?

3. Czy oso ba wy na jê ta do pra cy ma szy na mi w go spo dar stwie mu si po -
sia daæ up ra wnie nia na ob s³u gê ma szyn, a je ¿e li tak, to ja kich ma szyn to do -
ty czy i o ja kie up ra wnie nia cho dzi?

4. Czy przed przy st¹ pie niem do pra cy w in dy wi dual nym go spo dar stwie
rol nym oso ba wy na jê ta do pra cy mu si zo staæ prze szko lo na w za kre sie bez -
pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy, a je ¿e li tak, to przez ko go i w ja kim za kre sie?
Czy oso ba prze pro wa dza j¹ ca ta kie szko le nie mu si po sia daæ ja kieœ up ra wnie -
nia do pro wa dze nia te go ty pu szko leñ?

5. Czy pod czas tak zwa nej po mo cy s¹ sie dz kiej rol ni ka wy ko nu j¹ ce go
pra cê obo wi¹ zu j¹ in ne wy ma ga nia co do up ra wnieñ do ob s³u gi ma szyn rol ni -
czych?

6. Ja kie obo wi¹z ki w za kre sie BHP pod czas po mo cy s¹ sie dz kiej spo czy -
wa j¹ na rol ni ku wy ko nu j¹ cym pra cê, a ja kie na rol ni ku, u któ re go pra ca jest
wy ko ny wa na?

7. Któ re in sty tu cje ma j¹ pra wo do spraw dza nia pre wen cyj ne go, czy rol -
nik in dy wi dual ny po sia da up ra wnie nia do pra cy na przy k³ad kom baj nem
zbo ¿o wym i czy pod czas pra cy prze strze ga za sad BHP? Ja ka jest pod sta wa
pra w na tych kon tro li? W ja kie do ku men ty i przez ko go wy da ne mu si byæ za o -
pa trzo ny kon tro ler i ja kie da ne te do ku men ty mu sz¹ za wie raæ?

Prag nie my nad mie niæ, i¿ spra wa ta by ³a po ru sza na w po prze d niej ka -
den cji Se jmu przez Woj cie cha Szczês ne go Za rzyc kie go, in ter pe la cja nr 15768.

Up rzej mie dziê ku je my za szyb k¹ od po wiedŸ.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Bog dan Pêk

Od po wiedŸ
PRE ZE SA KA SY ROL NI CZE GO
UBEZ PIE CZE NIA SPO £E CZ NE GO

War sza wa, 2012.05.08

Pa ni
Ma ria Pañczyk-Pozdziej
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
po za poz na niu siê z oœ wiad cze niem z³o ¿ o nym przez Se na to rów Grze go r za Woj cie c -

how sk ie go, Woj cie c ha Skur kie w i cza i Bog da na Pê ka na 9. po sie d ze niu Se na tu w dniu
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12 kwiet nia 2012 ro ku up rzej m ie in for mu jê, ¿e zgo d nie z prze pi s a mi Usta wy Pra wo
o ru chu dro go w ym, aby rol nik móg³ kie ro waæ ci¹g ni kiem lub po jaz d em wo l no b ie¿ nym,
w tym kom baj n em zbo ¿o wym, sie cz kar ni¹, b¹dŸ in ny mi ma szy n a mi rol ni c zy mi wol no -
b ie¿ n y mi, mu si po s ia d aæ pra wo jaz dy je d nej z kat. B, C, D lub T, na to m iast aby móg³
ki e ro waæ ci¹g ni ka mi z przy cze p a mi lub za gre g o wa ny mi z ma szy n a mi rol ni c zy mi – pra -
wo jaz dy kat. T. Pra wo jaz dy jest je dy n ym do ku m en tem wy ma g a nym do pro wa d ze nia
wy ¿ ej wy mie n io ny ch po jaz d ów.

Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Rol ni ctwa i Go spo dar ki ¯y wno œcio wej z dnia 12 sty cz nia
1998 ro ku w spra wie bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy przy ob s³u dze ci¹g ni ków, ma szyn, 
na rzê dzi i urz¹ dzeñ te chni cz nych sto so wa nych w rol ni ctwie (Dz. U. z dnia 26 sty cz nia
1998 ro ku na pod sta wie art. 237

15
 §2 Ko dek su pra cy) w roz dzia le 1 w prze pi sach ogól -

nych §2.1 wska zu je, ¿e „przy ob s³u dze sprzê tu rol ni cze go na le ¿y prze strze gaæ za sad
okreœ lo nych przez pro du cen tów w in struk cjach ob s³u gi” i w §3, ¿e „ob s³u ga sa mo j ez d -
ny ch lub sta cjo nar nych ma szyn rol ni czych i me lio ra cyj nych po win na byæ wy ko ny wa -
na przez oso by po sia da j¹ ce od po wie d nie kwa li fi ka cje i sto so wne prze szko le nie
wy ma ga ne przy ob s³u dze tych ma szyn”. Roz po rz¹ dze nie to do ty czy osób po zo sta j¹ cych 
w sto sun ku pra cy (za trud nio nych na umo wê o pra cê).

Prze pi som pra wa pra cy w tym za kre sie nie pod le ga j¹ rol ni cy in dy wi dual ni, któ rzy
pro wa dz¹ dzia ³al noœæ rol ni cz¹ na w³a s ny ra chu nek i nie za tru dnia j¹ pra co wni ków do
pra cy w go spo dar stwie.

W ce lu za pe wnie nia bez pie czeñ stwa i ochro ny zdro wia rol ni ków, mi mo bra ku ob li -
ga to ryj no œci sto so wa nia prze pi sów bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy przez rol ni ków in -
dy wi dual nych, na mo cy usta wy o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków z dnia
20 gru dnia 1990 ro ku (Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) Ka sa Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go pro wa dzi dzia ³al noœæ na rzecz za po bie ga nia wy pad kom
przy pra cy w in dy wi dual nych go spo dar stwach rol nych, po le ga j¹ c¹ na ba da niu przy -
czyn i oko li cz no œci wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych oraz upo wsze chnia niu
wœród rol ni ków wie dzy o za gro ¿e niach zwi¹ za nych z pra c¹ w go spo dar stwie rol nym
i za sad bez pie cz ne go wy ko ny wa nia tej pra cy.

Miê dzy in ny mi Pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go na mo cy art. 63
ustêp 2 ww. usta wy w po ro zu mie niu z Ra d¹ Ubez pie cze nia Spo ³e cz ne go Rol ni ków, mi -
ni strem w³a œci wym do spraw roz wo ju wsi, mi ni strem w³a œci wym do spraw za bez pie -
cze nia spo ³e cz ne go oraz mi ni strem w³a œci wym do spraw zdro wia okreœ la „za sa dy
ochro ny zdro wia i ¿y cia w go spo dar stwie rol nym”.

Za sa dy te ma j¹ cha rak ter za le ceñ w ce lu za po bie ga nia wy pad kom przy pra cy rol ni -
czej i rol ni czym cho ro bom za wo do wym.

Kom baj ny, sie cz kar nie i in ne ma szy ny spe cja li sty cz ne sto so wa ne w rol ni ctwie s¹
ma szy na mi (urz¹ dze nia mi) skom pli ko wa ny mi i aby mo¿ na je by ³o ob s³u gi waæ na le ¿y
po sia daæ od po wie d ni¹ wie dzê i umie jêt no œci ich ob s³u gi, któ re mo¿ na zdo by waæ
w szko ³ach i uczel niach rol ni czych o ile pro gram na u cza nia ta ki za kres prze wi dy wa³
oraz w Oœ rod kach i Cen trach Do ra dz twa Rol ni cze go, Za k³a dach Do sko na le nia Za wo -
do we go na or ga ni zo wa nych kur sach po ukoñ cze niu któ rych pla ców ki te mo g¹ wy da -
waæ za œwiad cze nie o ukoñ cze niu kur su na pod sta wie §6 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra
Edu ka cji i Na u ki z dnia 3 lu te go 2006 ro ku w spra wie uzy s ki wa nia i uzu pe³ nia nia
przez oso by do ros ³e wie dzy ogól nej, umie jêt no œci i kwa li fi ka cji za wo do wych w for mach
po za szkol nych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Do kszta³ ca nie w przy pad ku rol ni ków in dy wi dual nych jest do bro wol ne i le ¿y w ge -
stii za in te re so wa nych a ukoñ cze nie kur su ob s³u gi kom baj nu czy in nej ma szy ny rol ni -
czej jest trak to wa ne ja ko pod wy¿ sze nie kwa li fi ka cji.

Je ¿e li rol nik za trud ni pra co wni ka, któ re mu po wie rzy ob s³u gê w³a s ne go sprzê tu
spe cja li sty cz ne go np. kom baj nu, sie cz kar ni sa mo jez dnej itp. ma obo wi¹ zek za pe wniæ
mu prze szko le nie w za kre sie bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy przed do pu sz cze niem go
do pra cy. Rol nik ja ko pra co daw ca jest zo bo wi¹ za ny za zna jo miæ pra co wni ka z prze pi sa -
mi i za sa da mi bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy do ty cz¹ cy mi wy ko ny wa nych prac, wy daæ 
szcze gó ³o we in struk cje i wska zów ki do ty cz¹ ce bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy, oraz po -
in for mo waæ o ry zy ku za wo do wym i za sa dach ochro ny przed za gro ¿e nia mi. Za kres me -
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ry to ry cz ny szko leñ oraz pod mio ty upo wa¿ nio ne do prze pro wa dza nia szko leñ z za kre su
BHP szcze gó ³o wo okreœ la roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27 lip ca
2004 ro ku w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U.
nr 180, poz. 1860, z póŸn. zm.).

Obo wi¹ zek zna jo mo œci i prze strze ga nia prze pi sów i za sad bhp ci¹ ¿y na ka ¿ dym
ucze stni ku pro ce su pra cy, nie za le¿ nie od te go na ja kiej pod sta wie j¹ wy ko nu je. Wy ni -
ka to z Ko dek su Pra cy, któ ry re gu lu je obo wi¹z ki w za kre sie za pe wnie nia bez pie czeñ -
stwa i hi gie ny pra cy za ró wno w od nie sie niu do przed siê bior ców nie bê d¹ cych
pra co daw ca mi or ga ni zu j¹ cych pra cê wy ko ny wa n¹ przez oso by fi zy cz ne na in nej pod -
sta wie ni¿ sto su nek pra cy np. pra ce po de jmo wa ne w ra mach tzw. czy nów spo ³e cz nych, 
wo lon ta ria tów, po mo cy s¹ sie dz kiej. Pra co daw ca jest obo wi¹ za ny ró w nie¿ za pe wniæ
bez pie cz ne i hi gie ni cz ne wa run ki za jêæ od by wa nych na te re nie za k³a du pra cy przez
stu den tów i u cz niów niebê d¹ cych je go pra co wni ka mi (art. 304 §2 Ko dek su pra cy).

Up ra wnie nia do spra wo wa nia kon tro li w za kre sie prze strze ga nia za pi sów Usta wy
Pra wo o ru chu dro go wym przy s³u gu j¹ pod mio tom okreœ lo nym w art. 129 tej usta wy
(miê dzy in ny mi Po li cji, In spek cji Trans por tu Dro go we go, Stra ¿y Gmin nej i Miej skiej,
Stra¿ ni kom Leœ nym), prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy spra wu je Pañ stwo wa In -
spek cja Pra cy a nad zór i kon tro lê prze strze ga nia za sad, prze pi sów hi gie ny pra cy i wa -
run ków œro do wis ka pra cy spra wu je Pañ stwo wa In spek cja Sa ni tar na.

Art. 45.1. pkt 4 Usta wy o ubez pie cze niu spo ³e cz nym rol ni ków na k³a da na KRUS
obo wi¹ zek usta la nia oko li cz no œci i przy czyn wy pad ków przy pra cy rol ni czej. Oso by po -
sia da j¹ ce upo wa¿ nie nie wy da ne przez Pre ze sa KRUS do pro wa dze nia po stê po wa nia
po wy pad ko we go ma j¹ pra wo do ko ny waæ og lê dzin miej sca i przed mio tów zwi¹ za nych
z wy pad kiem oraz prze pro wa dziæ do wo dy z ze znañ po szko do wa ne go i œwiad ków,
spraw dza j¹ czy po szko do wa ni ob s³u gu j¹c ma szy ny prze strze ga li za sad BHP, szcze gól -
nie za war tych w in struk cjach ob s³u gi tych ma szyn.

Z po wa ¿a niem

PRE ZES
KA SY ROL NI CZE GO
UBEZ PIE CZE NIA SPO £E CZ NE GO
Ar tur Brzós ka

Od po wiedŸ
G£ÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

Warszawa, 9.05.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 16 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-09-359/12 do -

ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to rów Grze go rza Woj cie chow skie go, Woj cie -
cha Skur kie wi cza i Bog da na Pê ka, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Zgo d nie z art. 13 usta wy z dnia 13 kwiet nia 2007 r. o Pañ stwo wej In spek cji Pra cy
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 404) kon tro li Pañ stwo wej In spek cji Pra cy pod le ga j¹ pra co -
daw cy – a w za kre sie bez pie czeñ stwa i hi gie ny pra cy oraz kon tro li le gal no œci za trud nie -
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nia tak ¿e nie bê d¹ cy pra co daw ca mi przed siê bior cy i in ne je dno stki or ga ni za cyj ne – na
rzecz któ rych jest œwiad czo na pra ca przez oso by fi zy cz ne, w tym przez oso by wy ko nu -
j¹ ce na w³a s ny ra chu nek dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ bez wzglê du na pod sta wê œwiad cze -
nia tej pra cy. Prze pi sów 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 ze zm.) nie sto su je siê do dzia ³al no œci
wy twór czej w rol ni ctwie w za kre sie up raw rol nych oraz cho wu i ho dow li zwie rz¹t, ogro d-
ni ctwa, wa rzy wni ctwa, leœ ni ctwa i ry ba ctwa œród l¹ do we go (art. 3 usta wy o swo bo dzie
dzia ³al no œci go spo dar czej). Rol ni cy in dy wi dual ni nie s¹ za tem przed siê bior ca mi ani je d-
no stka mi or ga ni za cyj ny mi, któ re mog ³y by pod le gaæ kon tro li PIP.

Je ¿e li je dnak rol nik in dy wi dual ny za trud ni pra co wni ka na pod sta wie sto sun ku
pra cy (na pod sta wie prze pi sów Ko dek su pra cy), to sta je siê pra co daw c¹. Ja ko pra co -
daw ca pod le ga kon tro li PIP. Jest obo wi¹ za ny (art. 207 §1 Ko dek su pra cy) chro niæ zdro -
wie i ¿y cie pra co wni ków przez za pe wnie nie bez pie cz nych i hi gie ni cz nych wa run ków
pra cy, a tak ¿e za pe wniæ (art. 2373 §2 Kp) pra co wni kom m.in. szko le nie w za kre sie bhp
przed do pu sz cze niem do pra cy (szko le nie wstêp ne) oraz okre so we.

Szko le nie wstêp ne obe jmu je szko le nie wstêp ne ogól ne (in struk ta¿ ogól ny) oraz
szko le nie wstêp ne na sta no wis ku pra cy (in struk ta¿ sta no wis ko wy). In struk ta¿ ogól ny
po wi nien za pe wniæ pra co wni ko wi za poz na nie siê z pod sta wo wy mi prze pi sa mi i za sa -
da mi bhp ob wi¹ zu j¹ cy mi w je go za k³a dzie pra cy (go spo dar stwie rol nym), a tak ¿e z za -
sa da mi udzie la nia pier wszej po mo cy w ra zie wy pad ku. In struk ta¿ ogól ny pro wa dzi
pra co wnik s³u¿ by bhp, oso ba wy ko nu j¹ ca u pra co daw cy za da nia tej s³u¿ by al bo pra co -
daw ca, któ ry sam wy ko nu je ta kie za da nia, lub pra co wnik wy zna czo ny przez pra co -
daw cê po sia da j¹ cy za sób wie dzy i umie jêt no œci za pe wnia j¹ cy w³a œci w¹ re a li za cjê
pro gra mu in struk ta ¿u, ma j¹ cy ak tu al ne za œwiad cze nie o ukoñ cze niu wy ma ga ne go
szko le nia w dzie dzi nie bhp.

In struk ta¿ sta no wis ko wy po wi nien za pe wniæ pra co wni kom za poz na nie siê z czyn -
ni ka mi œro do wis ka pra cy wy stê pu j¹ cy mi na ich sta no wis kach pra cy i ry zy kiem za wo -
do wym zwi¹ za nym z wy ko ny wa n¹ pra c¹ spo so ba mi ochro ny przed za gro ¿e nia mi, ja kie
mo g¹ po wo do waæ te czyn ni ki, oraz me to da mi bez pie cz ne go wy ko ny wa nia pra cy na
tych sta no wis kach pra cy. In struk ta¿ sta no wis ko wy prze pro wa dza wy zna czo na przez
pra co daw cê oso ba kie ru j¹ ca pra co wni ka mi lub pra co daw ca, je ¿e li oso by te po sia da j¹
od po wie d nie kwa li fi ka cje i do œwiad cze nie za wo do we oraz s¹ prze szko lo ne w za kre sie
me tod pro wa dze nia in struk ta ¿u sta no wis ko we go.

Szko le nie okre so we mo ¿e byæ or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne przez pra co daw ców lub,
na ich zle ce nie, przez je dno stki or ga ni za cyj ne pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ szko le nio w¹
w dzie dzi nie bhp.

Je ¿e li cho dzi o up ra wnie nia do ob s³u gi sa mo jez dnych ma szyn rol ni czych (np. kom -
baj nów zbo ¿o wych, sie cz karñ), to prze pis §3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Go -
spo dar ki ¯y wno œcio wej z dnia 12 sty cz nia 1998 r. w spra wie bez pie czeñ stwa i hi gie ny
pra cy przy ob s³u dze ci¹g ni ków, ma szyn, na rzê dzi i urz¹ dzeñ te chni cz nych sto so wa -
nych w rol ni ctwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51) sta no wi je dy nie, ¿e ob s³u ga sa mo jez dnych lub
sta cjo nar nych ma szyn rol ni czych i me lio ra cyj nych po win na byæ wy ko ny wa na przez
oso by po sia da j¹ ce od po wie d nie kwa li fi ka cje i sto so wne prze szko le nie wy ma ga ne przy
ob s³u dze ta kich ma szyn. Prze pi sy nie pre cy zu j¹ try bu na by wa nia tych kwa li fi ka cji
i pro wa dze nia szko leñ. Szko le nia w za kre sie ob s³u gi kom baj nów rol ni czych or ga ni zo -
wa ne s¹ przez oœ rod ki do ra dz twa rol ni cze go, oœ rod ki szko le nia prak ty cz ne go, oœ rod ki
szko le nia usta wi cz ne go oraz szko ³y rol ni cze. Po nad to w przy pad ku ob s³u gi wa nia tych
ma szyn przez pra co wni ków (w sy tua cji, gdy w³a œci ciel go spo dar stwa jest pra co daw c¹
w ro zu mie niu art. 3 Ko dek su pra cy) po win ni byæ oni prze szko le ni w dzie dzi nie bhp.

Z powa¿niem

Anna Tomczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ada ma Zdzieb ³y

skie ro wa ne 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 Dy rek to rze!
W zwi¹z ku z pro œb¹ o in ter wen cjê z³o ¿o n¹ w moim biu rze se na tor skim

przez przed sta wi cie li sa mo rz¹ du mia sta £a zis ka Gór ne up rzej mie pro szê
o po moc w re a li za cji in we sty cji nie zbê d nych do po pra wy bez pie czeñ stwa
mie sz kañ ców po wia tu mi ko ³ow skie go.

1. Bu do wa zjaz du dro go we go z DK-81 do pla no wa ne go Cen trum Za -
rz¹ dza nia Kry zy so we go.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go przy dro dze kra jo wej DK-81 prze wi dzia ny zo sta³ te ren dzia³ ki
nr 1124/7 o po wie rzchni 1,53 ha pod bu do wê Cen trum Za rz¹ dza nia Kry zy -
so we go. Te ren ten jest sty cz nie po ³o ¿o ny do po bo cza DK-81 z uwa gi na ko nie -
cz noœæ bez po œre dnie go, bez ko li zyj ne go wy jaz du je dno stek trans por to wych
ra to wni ctwa me dy cz ne go, ra to wni ctwa prze ciw po ¿a ro we go oraz po jaz dów
po li cyj nych. Te ren pla no wa ne go Cen trum Za rz¹ dza nia Kry zy so we go znaj du -
je siê po za do stê pem do sie ci lo kal nych dróg gmin nych, dla te go za pro po no -
wa no po ³¹ cze nie bez po œre dnim zjaz dem pub li cz nym z DK-81. Mia sto £a zis ka 
Gór ne de kla ru je wy ko na nie sto so wne go pro jek tu bu dow la ne go zjaz du, a na -
stê p nie je go re a li za cjê z bu d¿e tu gmi ny.

2. Bu do wa syg na li za cji œwiet lnej na skrzy ¿o wa niu DK-81 z uli ca mi Gór -
ni cz¹ i Klo no w¹.

Skrzy ¿o wa nie dro gi kra jo wej DK-81 z lo kal ny mi uli ca mi Gór ni cz¹ i Klo no -
w¹ jest miej scem bar dzo ru chli wym, gdy¿ sta no wi ono wy jazd z £a zisk Gór -
nych. Jest ró w nie¿ g³ó wnym skrzy ¿o wa niem za pe wnia j¹ cym do jazd do:
sta dio nu miej skie go, oœ rod ka spor tów wo dnych oraz sta cji pa liw. Z uwa gi na
du ¿e na tê ¿e nie ru chu na skrzy ¿o wa niu tym do cho dzi do wie lu wy pad ków.
Od d³u¿ sze go cza su w³a dze mia sta czy ni¹ sta ra nia o bu do wê w tym miej scu
syg na li za cji œwiet lnej, nie ste ty bez sku te cz nie. Gmi na, tak ¿e w przy pad ku tej
in we sty cji, de kla ru je sfi nan so wa nie jej czê œci z gmin ne go bu d¿e tu.

3. Bu do wa syg na li za cji œwiet lnej na po ³¹ cze niu uli cy Leœ nej z DK-81.
Po ³¹ cze nie lo kal nej gmin nej uli cy Leœ nej z tra s¹ DK-81 ob s³u gu je mie sz -

kañ ców oko ³o 150 do mów je dno ro dzin nych z te re nu £a zisk Gór nych oraz oko -
³o 20 do mów je dno ro dzin nych z te re nu Mi ko ³o wa. Przy uli cy Leœ nej trwa j¹
koñ co we pra ce przy bu do wie ko lej nych 170 do mów je dno ro dzin nych. Po -
³¹ cze nie uli cy Leœ nej z DK-81 od kil ku lat po sia da syg na li za cjê œwiet ln¹ je dy -
nie na prze jœciu dla pie szych. Brak syg na li za cji œwiet lnej do ob s³u gi
sa mo cho dów wy je¿ d¿a j¹ cych z uli cy Leœ nej na DK-81 pro wa dzi do nie bez -
pie cz nej sy tua cji, zw³a sz cza w go dzi nach po ran nych przy skrê cie w le wo
w kie run ku Ka to wic. W tym miej scu w³a dze mia sta po stu lu j¹ bu do wê syg na li -
za cji œwiet lnej, któ rej dzia ³a nie by ³o by zhar mo ni zo wa ne z dzia ³a niem przy sz³ej 
syg na li za cji œwiet lnej na skrzy ¿o wa niu DK-81 z uli ca mi Gór ni cz¹ i Klo no w¹.
Gmi na de kla ru je sfi nan so wa nie tej in we sty cji ze swo je go bu d¿e tu.

Sza no wny Pa nie Dy rek to rze, up rzej mie pro szê o prze a na li zo wa nie mo¿ li -
wo œci wspar cia przed sta wio nych in we sty cji, ko nie cz nych do po pra wy bez -
pie czeñ stwa osób po ru sza j¹ cych siê dro g¹ kra jo w¹ DK-81. Obe c na sy tua cja
ge ne ru je wie le ko liz ji i wy pad ków dro go wych, któ rym mo¿ na by za po biec
dziê ki re a li za cji przed sta wio nych prze ze mnie za dañ.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Adam Zdzieb ³o
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Od po wiedŸ

War sza wa, 22.05.12

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 16 kwiet nia 2012 r., znak: BPS/043-09-360/12,

przy któ rym prze ka za no oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ada ma Zdzieb ³y, do ty cz¹ ce pod -
jê cia dzia ³añ po pra wia j¹ cych bez pie czeñ stwo ru chu dro go we go na dro dze kra jo wej
nr 81 w miej sco wo œci £a zis ka Gór ne w po wie cie mi ko ³ow skim, po ni ¿ej up rzej mie
przed sta wiam wy jaœ nie nia w przed mio to wej spra wie.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad (GDDKiA)
do k³a da wszel kich sta rañ, aby po pra wiæ bez pie czeñ stwo ru chu dro go we go na dro gach
kra jo wych. Ce lem oce ny sta nu bez pie czeñ stwa dro go we go GDDKiA pro wa dzi ana li zy
bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go na dro gach kra jo wych, któ rych jest za rz¹d c¹ i po de j- 
mu je dzia ³a nia zmie rza j¹ ca do je go po pra wy. Je dnak ¿e na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ za kres za -
dañ prze zna cza nych do re a li za cji jest ka¿ do ra zo wo uza le¿ nio ny od wy so ko œci przy zna -
nych œrod ków fi nan so wych.

Od no sz¹c siê do pier wsze go py ta nia Pa na Se na to ra, do ty cz¹ ce go lo ka li za cji zjaz du
z dzia³ ki nr 1124/7 na dro gê kra jo w¹ nr 81, up rzej mie in for mu jê, o do ko na niu ana li zy
do ku men ta cji w tej spra wie i usta lo no, i¿ zgo d nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nie prze strzen ne go dla £a zisk Gór nych z 2008 r., dzia³ ka o nu me rze 1124/7 oz na -
czo na ja ko 1U po sia da za pe wnio n¹ ob s³u gê ko mu ni ka cyj n¹ z lo kal ne go uk ³a du dróg,
bez mo¿ li wo œci wy ko na nia bez po œre dnie go zjaz du na ni¹ z dro gi kra jo wej nr 81.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ Od dzia³ GDDKiA w Ka to wi cach do tych czas nie otrzy ma³ od
sa mo rz¹ du m. £a zis ka Gór ne ¿a dnej ak tua li za cji ww. miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, z któ re go wy ni ka ³o by, i¿ dzia³ ka nr 1124/7 (1U) nie po sia da ob -
s³u gi ko mu ni ka cyj nej ze stro ny sie ci dróg lo kal nych lub zmie nia j¹ cej w ja ki kol wiek
spo sób ob s³u gê ko mu ni ka cyj n¹ przed mio to wej nie ru cho mo œci.

Ma j¹c na uwa dze oce nê sta nu fak ty cz ne go i pra w ne go w ni niej szej spra wie, up rzej -
mie in for mu jê, i¿ na dzieñ dzi siej szy GDDKiA nie ma pod staw do wy ko na nia zjaz du
bez po œre dnie go z dro gi kra jo wej nr 81 na dzia³ kê nr 1124/7 (1U).

W od po wie dzi na dru gie py ta nie, do ty cz¹ ce bu do wy syg na li za cji œwiet lnej na skrzy -
¿o wa niu dro gi kra jo wej nr 81 z lo kal ny mi ul. Gór ni cz¹ i ul. Klo no w¹, up rzej mie in for -
mu jê, i¿ Od dzia³ GDDKiA w Ka to wi cach, po ana li zie bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go
na przed mio to wym od cin ku, po twier dzi³ za sa dnoœæ wy bu do wa nia syg na li za cji œwiet l-
nej na tym skrzy ¿o wa niu. W opi nii GDDKiA re a li za cja te go za da nia wp³y nie po zy ty wnie 
na po pra wê bez pie czeñ stwa w ru chu dro go wym. Za da nie to zo sta ³o zg³o szo ne do pla -
nu, je dnak ¿e w obe c nej per spek ty wie fi nan so wej GDDKiA nie po sia da œrod ków na je go
re a li za cjê. W sy tua cji uzy s ka nia do dat ko we go fi nan so wa nia za da nie to zo sta nie zrea li -
zo wa ne.

War to nad mie niæ, i¿ po trze by do ty cz¹ ce dzia ³añ, któ rych pod sta wo wym ce lem jest
po pra wa bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go zo sta ³y ze brane i usta lo ne we d³ug hie rar -
chii wa¿ no œci w Pro gra mie Re duk cji Li cz by Ofiar Œmier tel nych oraz Pro gra mie Bu do wy 
Cho dni ków. Ko lej noœæ re a li za cji wszy s t kich zg³o szo nych do ww. Pro gra mów za dañ
w ska li ca ³e go kra ju zo sta ³a usta lo na we d³ug œciœ le okreœ lo nych kry te riów, któ ry mi s¹:
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. Tak
skla sy fi ko wa ne za da nia po zwa la j¹ 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 ten pro b lem jest naj wiê k szy.

Je dnak ¿e ter min re a li za cji po szcze gól nych za dañ jest uza le¿ nio ny od wy so ko œci
przy zna nych œrod ków fi nan so wych. Ze wzglê du na ogra ni cze nia fi nan so we nie wszy s t -
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kie in we sty cje mo g¹ byæ re a li zo wa ne w bie ¿¹ cej per spek ty wie fi nan so wej. Okreœ lo ne li -
mi ty fi nan so we prze zna cza ne na in we sty cje i re mon to wa nie na sie ci dróg w ca ³ym
kra ju s¹ da le ce nie wy star cza j¹ ce aby zrea li zo waæ wszy s t kie za da nia, na wet bar dzo is -
tot ne z pun ktu wi dze nia uwa run ko wañ re gio nal nych.

Od po wia da j¹c na trze cie py ta nie, do ty cz¹ ce bu do wy syg na li za cji œwiet lnej na
skrzy ¿o wa niu dro gi kra jo wej nr 81 z ul. Leœ n¹, up rzej mie in for mu jê, i¿ Od dzia³
GDDKiA w Ka to wi cach in for mo wa³ w³a dze m. £a zisk Gór nych o bra ku mo¿ li wo œci wy -
ko na nia syg na li za cji œwiet lnej na skrzy ¿o wa niu dro gi kra jo wej nr 81 z ul. Leœ n¹
w zwi¹z ku z pla no wa n¹ bu do w¹ syg na li za cji œwiet lnej na skrzy ¿o wa niu z ul. Gór ni cz¹
i ul. Klo no w¹.

Do dat ko wo, na ko lej nym skrzy ¿o wa niu z ul. Fi tel ber ga w Mi ko ³o wie tak ¿e pla no wa -
na jest bu do wa syg na li za cji œwiet lnej z mo¿ li wo œci¹ za wra ca nia.

Ce lem po pra wy bez pie czeñ stwa na dro dze kra jo wej nr 81, Od dzia³ GDDKiA w Ka to -
wi cach pod j¹³ dzia ³a nia, ma j¹ ce ogra ni czyæ li cz bê skrzy ¿o wañ na tej dro dze, po za op ra -
co wy wa niem roz wi¹ zañ te chni cz nych, pod j¹³ roz mo wy z przed sta wi cie la mi Urzê du
Mia sta £a zis ka Gór ne. Przed sta wi cie le Urzê du Mia sta £a zis ka Gór ne za dek la ro wa li, i¿
ska na li zu j¹ ruch po jaz dów w ta ki spo sób, by by³ on kie ro wa ny nie jak do tych czas do
ul. Leœ nej, a do skrzy ¿o wa nia dro gi kra jo wej nr 81 z ul. Gór ni cz¹ i ul. Klo no w¹. Ta ki
uk ³ad ru chu lo kal ne go zwiê k szy bez pie czeñ stwo w³¹ cza j¹ cych siê do ru chu oraz po ru -
sza j¹ cych siê dro g¹ kra jo w¹ nr 81 na przed mio to wym od cin ku.

Z sza cun kiem

GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
z up. An drzej Ma cie jew ski
Dy rek tor Biu ra
Ge ne ral ne go Dy rek to ra
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