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Oœwiadczenia senator Anny Aksamit

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z na³o¿onym na samorz¹dy województw ustawowym obo-

wi¹zkiem zawierania od 2013 r. wieloletnich umów z organizacjami poza-
rz¹dowymi w sprawie prowadzenia oœrodków adopcyjnych zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w nastêpuj¹cej sprawie.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej wprowadza obowi¹zek zawierania od 2013 r. wieloletnich umów
z organizacjami pozarz¹dowymi w sprawie prowadzenia oœrodków adopcyj-
nych. Realizacja obowi¹zku stanowi jednak problem w kontekœcie niespójno-
œci obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sy-
stemie pieczy zastêpczej mówi, ¿e „oœrodek adopcyjny prowadzi samorz¹d
województwa lub podmiot, któremu samorz¹d województwa zleci³ realizacjê
tego zadania, na podstawie art. 190”, a ust. 3 mówi, ¿e „w przypadku zlece-
nia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, marsza³ek województwa zle-
ca prowadzenie oœrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat”.

W myœl art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie „umowa o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego mo¿e byæ za-
warta na czas realizacji zadania lub na czas okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 5 lat”.

Art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
mówi zaœ, ¿e „dysponent czêœci bud¿etowej mo¿e zleciæ organizacji poza-
rz¹dowej realizacjê swoich zadañ na podstawie zawartej z t¹ organizacj¹
umowy, przyznaj¹c jednoczeœnie dotacjê celow¹ na realizacjê tych zadañ”.
Ponadto umowa „powinna okreœlaæ termin wykorzystania dotacji, nie d³u¿-
szy ni¿ do dnia 31 grudnia danego roku bud¿etowego”.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze w¹tpliwoœci, zwracam siê z proœb¹ o wyjaœ-
nienie, w jaki sposób powinny postêpowaæ samorz¹dy województw przy za-
wieraniu z podmiotami niepublicznymi umów wieloletnich dotycz¹cych
powierzenia im realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rz¹do-
wej, realizowanego wy³¹cznie w ramach dotacji.

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê skierowan¹ do mnie przez przedstawi-

cieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepe³nosprawnych „Ra-
zem mo¿emy wiêcej” proszê Pana Ministra o przeanalizowanie problemu
zwi¹zanego z wysokoœci¹ œwiadczeñ rodzinnych oraz progów dochodowych,
od których uzale¿nione jest prawo do otrzymania tych œwiadczeñ (ustawa
z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych).

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ kwoty kryteriów dochodowych
oraz poszczególnych œwiadczeñ rodzinnych podlegaj¹ weryfikacji co trzy la-
ta, z uwzglêdnieniem wyników badañ progu wsparcia dochodowego rodzin.
Celem takich zapisów jest mo¿liwoœæ dostosowania progów dochodowych
i wysokoœci œwiadczeñ do zmian spo³eczno-ekonomicznych. Ustawowy ter-
min ich weryfikacji przypada w tym roku.

Z informacji przedstawionych przez stowarzyszenie wynika, ¿e brak (od
2004 r.) weryfikacji progów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ ro-
dzinnych spowodowa³ ograniczenie ich dostêpnoœci, co skutkowa³o miêdzy
innymi tym, ¿e liczba dzieci, na które wyp³acany by³ zasi³ek rodzinny, zmniej-
szy³a siê w ostatnich latach o kilkadziesi¹t procent.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z zapyta-
niem, czy w bie¿¹cym roku (zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ weryfikacja
œwiadczeñ przypada na rok 2012) przewidywana jest weryfikacja progów
dochodowych, od których uzale¿nione jest prawo do œwiadczeñ rodzinnych.

Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka, znak: BPS/043-10-361/12, w sprawie

tekstu dwóch oœwiadczeñ senator Anny Aksamit z³o¿onych podczas 10. posiedzenia
Senatu, dotycz¹cych wyjaœnienia:

1. w¹tpliwoœci w sprawie prowadzenia oœrodków adopcyjnych,
2. w¹tpliwoœci zwi¹zanych z wysokoœci¹ œwiadczeñ rodzinnych,
uprzejmie informujê.
Ad 1. Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastêpczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póŸn. zm.) organizowanie i prowa-
dzenie oœrodków adopcyjnych nale¿y do zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej realizowanych przez samorz¹d województwa. Na mocy art. 154 ust. 2 i 3 oœro-
dek adopcyjny prowadzi samorz¹d województwa lub podmiot, któremu samorz¹d wo-
jewództwa zleci³ realizacjê tego zadania, na podstawie art. 190 (zlecenie realizacji
zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie). W przypadku zlecenia realizacji zadania, marsza³ek wo-
jewództwa zleca prowadzenie oœrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. Jedno-
czeœnie, w zwi¹zku z faktem, ¿e prowadzenie i organizowanie oœrodków adopcyjnych
jest zadaniem z zakresu administracji rz¹dowej, samorz¹d województwa, któremu to
zadanie zosta³o zlecone, otrzymuje z bud¿etu pañstwa dotacje w wysokoœci zapewnia-
j¹cej realizacjê tego zadania (art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego).

Z powy¿szego wynika, ¿e na³o¿ony na samorz¹d województwa obowi¹zek zawiera-
nia na okres co najmniej 5 lat umów o prowadzenie oœrodka adopcyjnego, rodzi jedno-
czeœnie zobowi¹zanie Skarbu Pañstwa (i roszczenie samorz¹du województwa) do
zapewnienia œrodków finansowych na realizacjê tych umów.

Z ww. wzglêdów, w uchwalanej co rok ustawie bud¿etowej powinny byæ zabezpie-
czone œrodki finansowe, uwzglêdniaj¹ce koszty zawartych przez samorz¹dy woje-
wództw umów o prowadzenie niepublicznych oœrodków adopcyjnych.

Ad 2 Od szeregu lat polski system wsparcia materialnego rodzin z dzieæmi na utrzy-
maniu, finansowany z bud¿etu pañstwa, kierowany jest do rodzin o niskich docho-
dach. W systemie tym podstawow¹ rolê pe³ni¹ œwiadczenia rodzinne przyznawane na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.) – s¹ to zasi³ki rodzinne z dodatkami oraz œwiadczenia
opiekuñcze, zaœ rolê uzupe³niaj¹c¹ pe³ni¹ œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Kryterium dochodowe, uprawniaj¹ce do zasi³ków rodzinnych wynosi 504,00 z³ netto
na osobê, a w przypadku rodzin wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne kryterium
to podwy¿szone jest do 583,00 z³ netto.

Weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych, zgod-
nie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), odbywa siê co trzy lata, z uwzglêdnieniem wyników ba-
dañ progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada
i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja by³a przeprowa-
dzona w 2009 roku. W jej wyniku Rada Ministrów podjê³a decyzjê o podwy¿szeniu od
1 listopada 2009 roku wysokoœci zasi³ku rodzinnego (wzrós³ o ponad 42%) oraz wyso-
koœci œwiadczenia pielêgnacyjnego (wzros³o o ok. 24%). Kolejna weryfikacja kwot
œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do za-
si³ków rodzinnych, zgodnie z art. 18 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, bêdzie prze-
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prowadzona w 2012 roku, a uchwalone w jej wyniku zmiany obowi¹zywaæ bêd¹ od
1 listopada 2012 roku.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo niepodwy¿szenia w toku dotychczasowych weryfika-
cji kwot kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ rodzinnych, zmiany,
które wesz³y w ¿ycie w latach 2009–2010 znacznie zwiêkszy³y wysokoœæ œrodków kiero-
wanych do rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ rodzinnych. Wzrost wysokoœci zasi³ku
rodzinnego oznacza³ bowiem równie¿ wzrost kwoty dopuszczalnego przekroczenia wy-
sokoœci kryteriów dochodowych bez utraty prawa do œwiadczeñ rodzinnych dla rodzin,
które ju¿ korzysta³y z tych œwiadczeñ. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie lub
dochód osoby ucz¹cej siê przekracza kwotê uprawniaj¹c¹ dan¹ rodzinê lub osobê
ucz¹c¹ siê do zasi³ku rodzinnego o kwotê ni¿sz¹ lub równ¹ kwocie odpowiadaj¹cej naj-
ni¿szemu zasi³kowi rodzinnemu przys³uguj¹cemu w okresie, na który jest ustalany,
zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli przys³ugiwa³ w poprzednim okresie zasi³kowym
(np. dla czteroosobowej rodziny wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne dochód rodzi-
ny mo¿e byæ wy¿szy o 272 z³). Jednoczeœnie w przypadku przekroczenia kryterium do-
chodowego w kolejnym okresie zasi³kowym zasi³ek rodzinny nie przys³uguje.

Od 1 stycznia 2010 roku, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ wydatków bud¿etowych (Dz. U.
Nr 219, poz. 1706), zosta³o zniesione kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o prawo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego, przys³uguj¹cego m.in. rodzicom opiekuj¹cym siê
dzieckiem niepe³nosprawnym wymagaj¹cym szczególnej pielêgnacji (wskazania co do
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacz-
nie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego
wspó³udzia³u opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), któ-
rzy w zwi¹zku z t¹ opiek¹ zrezygnowali z pracy lub jej nie podejmuj¹.

W 2012 roku planowana jest kolejna weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wy-
sokoœci kryteriów dochodowych. W bud¿ecie na 2012 rok zaplanowano wy¿sze
o ok. 730 mln z³, ni¿ w 2011 roku, œrodki na œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego (rezerwa celowa cz. 83 poz. 34), m.in. w zwi¹zku z planowan¹
ustawow¹ weryfikacj¹ kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodo-
wych. Decyzjê w sprawie podwy¿szenia kwot kryteriów dochodowych i kwot œwiadczeñ
rodzinnych Rada Ministrów uzgadnia z Trójstronn¹ Komisj¹ do Spraw Spo³eczno-
-Gospodarczych. Zgodnie z art. 19 ust. 4 i 5 ww. ustawy wysokoœæ kryterium dochodo-
wego i kwot œwiadczeñ rodzinnych, które bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada 2012 roku
og³oszona zostanie do dnia 15 sierpnia br.

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W marcu br. zwrócili siê do mnie cz³onkowie Fundacji dla Zwierz¹t

ARGOS z proœb¹ o interwencjê w sprawie zamkniêcia schroniska dla bez-
domnych zwierz¹t w Chrcynnie ko³o Nasielska.

Jak wynika ze z³o¿onej przez cz³onków fundacji dokumentacji, schronis-
ko w Chrcynnie funkcjonuje od 2003 r. i prowadzone jest przez Fundacjê
„Centrum Ochrony Œrodowiska”. Cz³onkowie Fundacji dla Zwierz¹t ARGOS
od kilku lat walcz¹ o zamkniêcie tego¿ schroniska z powodu niehumanitarne-
go traktowania zwierz¹t, ra¿¹cych zaniedbañ, przetrzymywania psów w nie-
w³aœciwych warunkach bytowania, bez odpowiedniego po¿ywienia, leczenia
i profilaktyki, co przyczynia siê do wysokiej œmiertelnoœci zwierz¹t.

Postanowieniem z dnia 29 marca 2011 r. Prokuratura Rejonowa
w Pu³tusku umorzy³a œledztwo w powy¿szej sprawie. Na skutek za¿alenia
Fundacji dla Zwierz¹t ARGOS S¹d Rejonowy w Pu³tusku uchyli³ wskazane
postanowienie i nakaza³ jego uzupe³nienie (sygn. akt II Kp 236/11), jednak¿e
œledztwo zosta³o powtórnie umorzone postanowieniem prokuratury z dnia
10 stycznia 2012 r. (sygn. akt 2 Ds. 1209/11/Sp(c)).

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawio-
nej sprawy.

Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu

26 kwietnia 2012 r. przez Pani¹ Annê Aksamit Senator Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zamkniêcia schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Chrcynnie ko³o Nasiel-
ska, przekazane pismem z dnia 3 maja 2012 r. nr BPS/043-10-362/12 uprzejmie in-
formujê, ¿e w zwi¹zku z ustaleniami kontroli przeprowadzonymi przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach 21 czerwca 2011 r. i 5 lipca 2011 r. nad-
zór nad przedmiotowym schroniskiem przej¹³ Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii. W uzasadnieniu decyzji z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. sygn. WIW.ZOZ.I.912.134.2011
w tej sprawie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii stwierdza, ¿e przyczyn¹ prze-
jêcia postêpowania by³y liczne, zasadne skargi na sposób sprawowania nadzoru przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym nieskutecz-
noœæ dotychczasowych dzia³añ.

Zgodnie z t¹ decyzj¹ Fundacja „Centrum Ochrony Œrodowiska” zosta³a zobowi¹za-
na do usuniêcia uchybieñ polegaj¹cych na braku wyodrêbnionych pomieszczeñ lub
boksów na kwarantannê, legowisk w liczbie równej liczbie psów przebywaj¹cych
w boksie, wybiegów dla zwierz¹t, podania przyczyny œmierci w wykazie zwierz¹t prowa-
dzonym w schronisku.
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Pismem z dnia 6 paŸdziernika Fundacja poinformowa³a o wykonaniu trzech zale-
ceñ zwracaj¹c siê jednoczeœnie o przed³u¿enie terminu wykonania wybiegów dla zwie-
rz¹t do dnia 30 maja 2012 r. W dniu 8 listopada 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii przeprowadzi³ kontrolê schroniska i wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie
terminu wykonania wybiegu dla zwierz¹t do dnia 30 maja 2012 r. oraz stwierdzi³ wyko-
nanie pozosta³ych zaleceñ. W zwi¹zku z powy¿szym postêpowanie administracyjne
w tej sprawie nie zosta³o zakoñczone. Schronisko nadal pozostaje pod nadzorem Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako organu I instancji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e zainteresowane strony mo-
g¹ odwo³ywaæ siê od rozstrzygniêæ prokuratury na zasadach okreœlonych w Kodeksie
postêpowania karnego.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zg³osili siê rodzice dzieci niepe³nosprawnych zrzeszeni

w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjació³ Osób Niepe³nosprawnych w Kutnie
„Przystañ”. Podczas spotkania zosta³y przedstawione mi trudnoœci, z jakimi
na co dzieñ borykaj¹ siê osoby niepe³nosprawne intelektualnie. Do pal¹cych
problemów z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿¹ niskie, nierewaloryzowane od kilku lat
zasi³ki pielêgnacyjne i œwiadczenia pielêgnacyjne, niewystarczaj¹ce do tego,
aby godnie ¿yæ, renta socjalna, która dodatkowo jest opodatkowana, oraz
sprawa przejœcia osoby niepe³nosprawnej na wy¿sze œwiadczenie po zmar-
³ym rodzicu. Istotnym problemem dla tych rodzin s¹ równie¿ niskie progi do-
chodowe, które nie zosta³y zmienione od 2006 r.

Szanowny Panie Ministrze, proszê o informacjê o zamierzeniach doty-
cz¹cych osób niepe³nosprawnych. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej planuje zmiany, jeœli chodzi o finansowanie œwiadczeñ wyp³acanych
osobom niepe³nosprawnym? Czy mog¹ one w najbli¿szym czasie liczyæ na
poprawê swojej sytuacji materialnej?

W za³¹czeniu przesy³am Panu Ministrowi pismo, które rodzice z³o¿yli na
moje rêce. Chcia³bym, aby Pan Minister ustosunkowa³ siê do przedstawio-
nych pytañ i uwag.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 3 maja 2012 r., znak:

BPS/043-10-363/12 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Przemys³awa
B³aszczyka podczas 10. posiedzenia Senatu RP w sprawie finansowania œwiadczeñ wy-
p³acanych osobom niepe³nosprawnym, uprzejmie informujê.

Sytuacja rodzin wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne jest z pewnoœci¹ trudna,
aczkolwiek w obowi¹zuj¹cym systemie œwiadczeñ rodzinnych, regulowanych ustaw¹
z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992
z póŸn. zm.), zawarto szereg rozwi¹zañ, które w sposób szczególny i preferencyjny od-
nosz¹ siê do rodzin wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne. Po pierwsze rodziny wy-
chowuj¹ce dzieci niepe³nosprawne maj¹ wy¿sze kryterium dochodowe uprawniaj¹ce
do œwiadczeñ rodzinnych 583 z³ netto, natomiast inne rodziny obowi¹zuje kryterium
504 z³. Po drugie – w katalogu œwiadczeñ rodzinnych zawartych jest kilka rodzajów
œwiadczeñ adresowanych specjalnie do rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi. S¹ to:

� zasi³ek pielêgnacyjny – w kwocie 153 z³,
� œwiadczenie pielêgnacyjne – w kwocie 520 z³ oraz op³acanie sk³adki na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe za osobê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne. Od 1 stycz-
nia 2010 roku zosta³o zniesione kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o prawo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego,
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� dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³no-
sprawnego w wysokoœci 60 z³ na dziecko do 5 roku ¿ycia i 80 z³ miesiêcznie na
dziecko powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Wymienione œwiadczenia przys³uguj¹ obok pozosta³ych rodzajów œwiadczeñ ro-
dzinnych, takich jak: zasi³ki rodzinne, dodatek z tytu³u urodzenia dziecka, zapomoga
z tytu³u urodzenia dziecka, dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka w pod-
wy¿- szonej wysokoœci w przypadku dziecka niepe³nosprawnego, dodatek z tytu³u roz-
poczêcia roku szkolnego i inne.

Ponadto informujê, ¿e Rada Ministrów, na podstawie przyjêtych uchwa³, ustanowi-
³a w okresie od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku dodatkow¹ pomoc w wyso-
koœci 100 z³ miesiêcznie dla wszystkich rodziców pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgna-
cyjne w ramach rz¹dowych programów wspierania osób pobieraj¹cych œwiadczenie
pielêgnacyjne.

Odnosz¹c siê natomiast do uwagi (pytanie nr 7), i¿ pañstwo preferuje bardziej ro-
dziny zastêpcze ni¿ naturalne wyjaœniam, ¿e œwiadczenia, które otrzymuj¹ rodziny za-
stêpcze, nie s¹ œwiadczeniami dla tych rodzin. S¹ to œrodki pieniê¿ne na utrzymanie
dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Osoby pe³ni¹ce funkcjê rodziny zastêpczej nie
s¹ œwiadczeniobiorcami, tylko wychowawcami zapewniaj¹cymi odpowiedni¹ opiekê
dzieciom powierzonym przez pañstwo. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Konstytucji, dziecko po-
zzbawione opieki pozostaje pod opiek¹ pañstwa. Pañstwo jest zobowi¹zane do zapew-
nienia dzieciom bez opieki jak najlepszych warunków do rozwoju.

Dodatkowo informujê, ¿e (pytanie nr 1 i 2) weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych
i wysokoœci kryteriów dochodowych, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003
roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), odbywa siê co
trzy lata, z uwzglêdnieniem wyników badañ progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg
wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Ostatnia weryfikacja by³a przeprowadzona w 2009 roku, w wyniku której Rada Mini-
strów podjê³a decyzjê o podwy¿szeniu od 1 listopada 2009 roku wysokoœci zasi³ku ro-
dzinnego (wzrós³ o ponad 42%) oraz wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego (wzros³o
o ok. 24%). Kolejna weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów do-
chodowych uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych, zgodnie z art. 18 ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych bêdzie przeprowadzona 1 listopada 2012 roku.

W bud¿ecie na 2012 rok zaplanowano wy¿sze o ok. 730 mln z³ ni¿ w 2011 roku
œrodki na œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego (rezerwa ce-
lowa cz. 83 poz. 34), m.in. w zwi¹zku z planowan¹ ustawow¹ weryfikacj¹ kwot œwiad-
czeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych. W dniu 16 maja br. Rada
Ministrów przedstawi³a do uzgodnieñ w Komisji Trójstronnej do Spraw Spo³eczno-
-Gospodarczych propozycje dotycz¹ce:

1) podwy¿szenia w dwóch etapach kryterium dochodowego docelowo o 70 z³ na oso-
bê w rodzinie lub 81 z³ w przypadku rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne
dziecko, tj.
– od dnia 1 listopada 2012 r. do kwoty 539 z³ na osobê w rodzinie (wzrost o 35 z³,

tj. o 6,9%)
lub do 623 z³ na osobê w rodzinie wychowuj¹c¹ dziecko niepe³nosprawne
(wzrost o 40 z³, tj. o 6,9%),

– od dnia 1 listopada 2014 r. do kwoty 574 z³ na osobê w rodzinie (wzrost 35 z³,
tj. o 6,5%)
lub do 664 z³ na osobê w rodzinie wychowuj¹c¹ dziecko niepe³nosprawne
(wzrost o 41 z³, tj. o 6,6%);

2) podwy¿szenia od 1 listopada 2012 kwoty zasi³ku rodzinnego do wartoœci odpowia-
daj¹cej 40% wartoœci koszyka ¿ywnoœciowego ustalonego w badaniach Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych na temat progu wsparcia dochodowego rodzin (WDR),
tj. do:
– 77 z³ na dziecko w wieku 0–5 lat (wzrost o 9 z³, tj. o 13,2%),
– 106 z³ na dziecko w wieku 6–18 lat (wzrost o 15 z³, tj. o 16,5%),
– 115 z³ na dziecko w wieku 19–23 lata (wzrost o 17 z³, tj. o 17,3%).
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Po przeprowadzeniu uzgodnieñ z Komisj¹ Trójstronn¹ ostateczna decyzja w spra-
wie wysokoœci kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ rodzinnych oraz
kwoty œwiadczeñ rodzinnych, jakie bêd¹ obowi¹zywa³y od 1 listopada 2012 r., zgodnie
z art. 19 ust. 4 i 5 ww. ustawy, og³oszona zostanie do dnia 15 sierpnia br.

Poza tym (pytanie nr 6), zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.), w 2012 roku
przypada równie¿ termin przeprowadzenia okresowej weryfikacji kryteriów dochodo-
wych oraz niektórych œwiadczeñ przyznawanych na podstawie przepisów o pomocy
spo³ecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty niektórych œwiadczeñ z po-
mocy spo³ecznej og³oszone zostan¹ do dnia 15 lipca br. i obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 paŸ-
dziernika 2012 roku.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej (pytanie nr 5) trwaj¹ sta³e prace nad
wypracowaniem rozwi¹zañ optymalnych, które sprzyja³yby dalszej poprawie sytuacji
rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej zosta³ opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany dotycz¹ce wysokoœci i do-
stêpnoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego, m.in. podwy¿szenie wysokoœci tego œwiadcze-
nia z 520 z³ na 620 z³ dla rodziców opiekuj¹cych siê dzieæmi niepe³nosprawnymi.
W dniu 26 kwietnia 2012 roku powy¿szy projekt by³ przedmiotem obrad Komitetu Ra-
dy Ministrów i w zwi¹zku z uwagami Rz¹dowego Centrum Legislacji prace nad nim bê-
d¹ kontynuowane w Komitecie Rady Ministrów.

Odnosz¹c siê do pytania w sprawie renty socjalnej (pytanie nr 3) wyjaœniam, ¿e ren-
ta socjalna jest œwiadczeniem podlegaj¹cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych. Tak wiêc z kwoty renty odlicza siê zaliczkê na podatek dochodowy.
Regulacje w tym zakresie le¿¹ w kompetencjach Ministerstwa Finansów. Jednak¿e na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e opodatkowanie tego œwiadczenia umo¿liwia odliczanie wydatków na
leczenie oraz korzystanie z ulg podatkowych. Osoby niepe³nosprawne znajduj¹ce siê
w trudnej sytuacji materialnej i ich rodziny mog¹ staraæ siê o przyznanie œwiadczeñ
z pomocy spo³ecznej (zasi³ki sta³e, zasi³ki celowe, celowe specjalne itp.).

Œrodowiskowe domy samopomocy (pytanie nr 9) s¹ jednostkami organizacyjnymi
pomocy spo³ecznej, a nie s³u¿by zdrowia, w zwi¹zku z tym dzia³aj¹ na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362
z póŸn. zm.), zgodnie z któr¹ us³ugi œwiadczone w pomocy spo³ecznej s¹ odp³atne. We-
d³ug art. 51b tej ustawy odp³atnoœæ miesiêczn¹ za us³ugi œwiadczone w jednostkach te-
go typu ustala siê w wysokoœci 5% dochodu osoby samotnie gospodaruj¹cej lub kwoty
dochodu na osobê w rodzinie, je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub do-
chód na osobê w rodzinie przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego.
Tak wiêc odp³atnoœæ dotyczy tylko osób o doœæ wysokich dochodach w porównaniu
z innymi klientami pomocy spo³ecznej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku wejœcia w ¿y-
cie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych op³ata za korzystanie z us³ug œrodo-
wiskowego domu samopomocy pobierana bêdzie wy³¹cznie od osób o dochodzie (netto)
powy¿ej 1355 z³ w przypadku osób samotnie gospodaruj¹cych oraz o dochodzie powy¿ej
1140 z³, w przypadku osób gospodaruj¹cych w rodzinie. Dodatkowo zgodnie z art. 51b
ust. 6 ww. ustawy osoba zobowi¹zana do odp³atnoœci za us³ugi w oœrodkach wsparcia,
jakim s¹ œrodowiskowe domy samopomocy mo¿e byæ zwolniona na jej wniosek czêœcio-
wo lub ca³kowicie z tej odp³atnoœci w przypadku wyst¹pienia okreœlonych w art. 64
ustawy okolicznoœci, do których nale¿¹ m.in. d³ugotrwa³a choroba, bezrobocie, lub
niepe³nosprawnoœæ. Ponadto zgodnie z art. 104 organ, który wyda³ decyzjê o zwrocie
nale¿noœci z tytu³u wydatków na œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz op³at okreœlo-
nych w ustawie mo¿e w uzasadnionych przypadkach odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu tych
nale¿noœci.

Odpowiadaj¹c na 4 pytanie wyjaœniam, ¿e œwiadczenia przewidziane w ustawie
z dnia 17 paŸdziernika 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z póŸn. zm.), przyznawane s¹ w razie wy-
st¹pienia ryzyka ubezpieczeniowego, tj. osi¹gniêcia wieku emerytalnego lub braku
mo¿liwoœci kontynuowania pracy zarobkowej z powodu niezdolnoœci do pracy albo
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œmierci ¿ywiciela rodziny. Uprawnionym cz³onkom rodziny zmar³ego pracownika, eme-
ryta lub rencisty przys³uguje renta rodzinna. Kr¹g osób uprawnionych do tej renty,
w œwietle ustawy emerytalnej, obejmuje: dzieci, wnuki, rodzeñstwo, ma³¿onka i rodzi-
ców. Stworzenie przez ustawodawcê mo¿liwoœci uzyskania renty rodzinnej przez upraw-
nionych cz³onków rodziny zmar³ego wymaga spe³nienia jednoczeœnie okreœlonych
warunków, które odnosz¹ siê zarówno do zmar³ego, jak i osób ubiegaj¹cych siê o to
œwiadczenie. Renta rodzinna jest w swej istocie œwiadczeniem pochodnym i przys³ugu-
je wówczas, gdy osoba, w chwili œmierci:

� mia³a ustalone prawo do emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub
� spe³nia³a warunki wymagane do uzyskania jednego z tych œwiadczeñ.
Dlatego te¿ organ rentowy do ustalenia uprawnieñ cz³onków rodziny zmar³ego mu-

si zbadaæ, czy osoba zmar³a w chwili œmierci spe³nia³a warunki do jednego ze œwiad-
czeñ – emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy z ubezpieczenia spo³ecznego.

Renta socjalna jest zaœ œwiadczeniem, które nie jest przyznawane z systemu ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Zasady przyznawania renty socjalnej reguluje ustawa z dnia
27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 153, poz. 1268, z póŸn. zm.). Zgodnie
z t¹ ustaw¹, renta ta przys³uguje osobie pe³noletniej, niezdolnej do pracy z powodu na-
ruszenia sprawnoœci organizmu, które powsta³o:

� przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia,
� w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej – przed ukoñczeniem 25. roku ¿ycia,
� w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Je¿eli organ rentowy ustali, ¿e osoba zmar³a w chwili œmierci spe³nia³a warunki do

emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, to osoba pobieraj¹ca rentê socjal-
n¹ nabêdzie prawo do renty rodzinnej.

Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych (pytanie nr 8 i 10) wy-
maga uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie, zgodnie z artyku³em 89 ust. 1 pkt 2 i 5
Konstytucji RP. Konwencja dotyczy bowiem wolnoœci, praw i obowi¹zków obywatel-
skich okreœlonych w Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie lub w których
Konstytucja wymaga ustawy. Projekt ustawy, w której wyra¿a siê zgodê na dokonanie
przez Prezydenta RP ratyfikacji tej Konwencji, wraz z uzasadnieniem, zosta³ skierowa-
ny do Sejmu RP przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 maja br., na mocy uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Radê Ministrów 27 marca 2012 roku po rozpatrzeniu
wniosku Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, przekazanego 16 marca 2012 roku za po-
œrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych. Dla zakoñczenia procesu ratyfikacyjnego
wymagane jest z³o¿enie dokumentu ratyfikacyjnego, podpisanego przez Prezydenta
RP, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jest depo-
zytariuszem Konwencji.

Wyra¿aj¹c zrozumienie dla problemów rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej, w szczególnoœci rodzin wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne, nale¿y jed-
nak wskazaæ, ¿e wysokoœæ kwot poszczególnych œwiadczeñ rodzinnych oraz wysokoœæ
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ, jest konsekwencj¹ ograniczo-
nych mo¿liwoœci bud¿etowych pañstwa – w bud¿ecie nie ma wystarczaj¹cych œrodków,
aby ka¿dej rodzinie wychowuj¹cej niepe³nosprawne dziecko zapewniæ wsparcie pozwa-
laj¹ce na pe³ne pokrycie wydatków na leczenie i utrzymanie dziecka.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura licznie zg³aszaj¹ siê mieszkañcy powiatu ³êczyckiego,

którzy zaniepokojeni s¹ skandaliczn¹ sytuacj¹ panuj¹c¹ w tutejszym ratow-
nictwie medycznym. Z wszystkich spotkañ z mieszkañcami, przeprowadzo-
nych z nimi rozmów oraz obserwacji wynika, ¿e dzia³ania pogotowia ratunko-
wego w powiecie ³êczyckim k³ad¹ siê cieniem na polskiej s³u¿bie zdrowia.

W sk³ad powiatu ³êczyckiego, który le¿y przy trasie A1, wchodzi siedem
du¿ych gmin oraz miasto £êczyca. Od stycznia 2012 r. ratownicy prywatnej
firmy obs³uguj¹ tak zwany rejon operacyjny nr 03, czyli wszystkie gminy
w powiecie ³êczyckim, a tak¿e teren gminy Bielawy w powiecie ³owickim. Rów-
nie¿ od stycznia 2012 r. powiat ³êczycki jest obs³ugiwany przez tylko dwie
karetki pogotowia – jedna stacjonuje w £êczycy, druga w gminie Pi¹tek. W ro-
ku 2011 by³y trzy karetki.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ czas dojazdu do pacjentów od stycznia 2012 r.
siê wyd³u¿y³. W zwi¹zku ze zmniejszeniem liczby karetek do chorych zmu-
szeni s¹ doje¿d¿aæ stra¿acy z powiatowej stra¿y po¿arnej w £êczycy oraz
stra¿acy z ochotniczych stra¿y po¿arnych na terenie powiatu. Nie zast¹pi¹
oni jednak specjalistycznych karetek z zespo³em ratowników medycznych
i lekarzy.

Przyk³ady wskazuj¹ce na to, ¿e ¿ycie ludzkie zosta³o nara¿one na olbrzy-
mie niebezpieczeñstwo z powodu póŸnego dojazdu karetki, dotycz¹ce terenu
ca³ego powiatu, mo¿na mno¿yæ. W samym mieœcie £êczyca mia³y miejsce
zdarzenia, wypadki, w których pomocy medycznej poszkodowanym udzielali
przechodnie. Ofiary zas³abniêæ, potr¹ceñ, a nawet wypadków, na przyjazd
karetki musia³y czekaæ od dwudziestu do czterdziestu minut, i to w samym
centrum miasta. Niedopuszczalne jest, ¿eby czas oczekiwania na przyjazd
pogotowia by³ tak d³ugi.

Podstawowym zadaniem pañstwa polskiego, jego rz¹du, jest zapewnie-
nie bezpieczeñstwa mieszkañcom, zagwarantowanie im dostêpu do najwa¿-
niejszych us³ug, do pomocy medycznej. Obecna liczba karetek w powiecie
³êczyckim uniemo¿liwia realizacjê tego zadania.

W grudniu 2011 r. spotka³em siê z wojewod¹ ³ódzkim. Tematem tego
spotkania by³a sytuacja ratownictwa medycznego w powiecie ³êczyckim.
Zg³asza³em obawy i zastrze¿enia dotycz¹ce decyzji pani wojewody o zabra-
niu naszemu powiatowi jednego zespo³u ratowniczego. Pani wojewoda nie
podziela³a mojego stanowiska, a swoj¹ decyzjê argumentowa³a wzglêdami
ekonomicznymi.

Maj¹c na wzglêdzie dobro i bezpieczeñstwo mieszkañców mojego okrêgu
wyborczego, kierujê zapytanie do Pana Ministra o wyjaœnienie decyzji o ogra-
niczeniu liczby karetek na terenie tak du¿ego powiatu, po³o¿onego przy trasie
A1. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach weryfikacjê podjêtych, moim
zdaniem skandalicznych, decyzji dotycz¹cych ograniczania liczby zespo³ów
ratownictwa medycznego i zwiêkszenie liczby karetek na terenie powiatu ³ê-
czyckiego do trzech?

W za³¹czeniu przesy³am kopiê pisma, z dnia 18 kwietnia 2012 r., skiero-
wanego do pani Jolanty Che³miñskiej, wojewody ³ódzkiego.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Przemys³awa B³aszczy-

ka, przes³ane przy piœmie z dnia 3 maja 2012 r., znak: BPS/043-10-364/12, w sprawie
funkcjonowania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu ³ê-
czyckiego, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z póŸn.
zm.) nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister w³aœciwy do spraw
zdrowia, zaœ planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad sy-
stemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. W ramach nadzoru, o któ-
rym mowa powy¿ej, wojewoda sporz¹dza wojewódzki plan dzia³ania systemu, który
jest nastêpnie zatwierdzany przez Ministra Zdrowia, zgodnie z procedur¹ okreœlon¹
w art. 21 ww. ustawy. Przedmiotowy plan jest podstaw¹ do zawierania przez dyrekto-
rów oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów na wykonywanie
medycznych czynnoœci ratunkowych.

Ponadto informujê, i¿ przepisami ustawy z dnia 22 paŸdziernika 2010 r. o zmianie
ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 219, poz. 1443), wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycz-
nego, w celu stworzenia mo¿liwoœci dla Wojewodów do wytyczenia w wojewódzkich pla-
nach dzia³ania systemu takich rejonów operacyjnych, w których mo¿liwe by³oby przepro-
wadzenie sprawnej akcji ratunkowej zarówno w przypadku pojedynczych zdarzeñ, jak
i powa¿niejszych wypadków, skutkuj¹cych wiêksz¹ liczb¹ poszkodowanych i wymaga-
j¹cych zaanga¿owania si³ i œrodków wykraczaj¹cych niejednokrotnie poza mo¿liwoœci jed-
nego dysponenta zespo³ów ratownictwa medycznego. Minister Zdrowia prowadzi tak¿e
intensywn¹ wspó³pracê z Wojewodami oraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
nad wdro¿eniem nowoczesnego systemu powiadamiania ratunkowego, wykorzystuj¹cego
najnowsze rozwi¹zania z obszaru teleinformatyki. System ten zagwarantuje sprawne dys-
ponowanie zespo³ów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i pozwoli na skutecz-
ne zarz¹dzanie akcj¹ prowadzenia medycznych czynnoœci ratunkowych.

Niezale¿nie od powy¿szego informujê, i¿ ostateczna decyzja w zakresie funkcjono-
wania systemu ratownictwa na terenie województwa nale¿y do Wojewody. Minister
Zdrowia ma prawo zg³aszaæ zastrze¿enia do przes³anych przez Wojewodów planów tyl-
ko w takim zakresie, w jakim naruszaj¹ one przepisy ustawy o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym i rozporz¹dzeñ wykonawczych.

Odpowiadaj¹c na zagadnienia poruszone w piœmie Pana Senatora, na podstawie
informacji uzyskanych od Wojewody £ódzkiego informujê, i¿ w roku ubieg³ym w rejo-
nie operacyjnym, obejmuj¹cym powiat ³êczycki i Gminê Bielawy z powiatu ³owickiego,
funkcjonowa³y trzy zespo³y ratownictwa medycznego: zespó³ S i P w £êczycy oraz ze-
spó³ P w Pi¹tku. W opinii Pani Wojewody koniecznym sta³o siê alokowanie ZRM. Bior¹c
pod uwagê wskaŸnik krajowy liczby mieszkañców przypadaj¹cych na jeden zespó³ ra-
townictwa medycznego tj. 33 tysi¹ce, dokonano analogicznego obliczenia wskaŸnika
wojewódzkiego, który dla województwa ³ódzkiego wyniós³ 26 tysiêcy mieszkañców na
jeden zespó³. Na podstawie przeprowadzonych analiz liczby interwencji realizowanych
przez zespo³y, liczby interwencji przekraczaj¹cych maksymalne czasy dotarcia zespo-
³ów na miejsce zdarzenia, liczby ludnoœci danego rejonu oraz jego po³o¿enia wobec re-
jonów s¹siaduj¹cych, Pani Wojewoda podjê³a decyzjê o zmniejszeniu liczby zespo³ów
w rejonie nr 10/02.
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Nastêpnie maj¹c na uwadze dokonane od 2012 roku zmiany w rejonie operacyjnym
nr 10/02, przeprowadzono analizy, które zobrazowa³y stopieñ zabezpieczenia miesz-
kañców wymienionego rejonu operacyjnego. Wyniki przeprowadzonych analiz wska-
zuj¹, i¿ w stosunku do roku ubieg³ego wzrós³ procent przekroczeñ maksymalnych
czasów dotarcia zespo³ów na miejsce zdarzenia w mieœcie i kszta³tuje siê on na pozio-
mie 4,82%. Zmniejszeniu natomiast uleg³a liczba interwencji oraz przekroczenia cza-
sów dotarcia poza miastem.

Przeprowadzone analizy za I kwarta³ 2012 r. wykaza³y, i¿ w omawianym rejonie
operacyjnym na 100 wyjazdów w mieœcie, 5 przekroczy³o wymagany czas dotarcia,
a na 100 wyjazdów poza miastem – 15.

Natomiast bior¹c pod uwagê wskaŸniki ludnoœciowe, w roku ubieg³ym liczba miesz-
kañców przypadaj¹ca na jeden zespó³ wynios³a 19.4 tys., po zmniejszeniu liczby zespo-
³ów wskaŸnik ten wzrós³ do poziomu 29.2 tys. Pomimo wzrostu wskaŸnika ludnoœcio-
wego w roku 2012, mieœci siê on nadal w przedziale dwóch wskaŸników:
wojewódzkiego i krajowego tj. 26–33 tysi¹ce mieszkañców na jeden zespó³ ratownictwa
medycznego.

Z informacji przekazanych przez Pani¹ Wojewodê wynika, i¿ przygotowany zosta³
Aneks nr 4 do Planu Dzia³ania Systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne dla Woje-
wództwa £ódzkiego, który przewiduje uruchomienie dodatkowego zespo³u ratownic-
twa medycznego w rejonie operacyjnym nr 10/02 (nie wp³yn¹³ do Ministerstwa Zdrowia).

W tym miejscu nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ przed planowaniem uruchomienia
dodatkowych zespo³ów ratownictwa medycznego, w pierwszej kolejnoœci konieczne
jest wyeliminowanie realizacji przez jednostki systemu œwiadczeñ podstawowej opieki
zdrowotnej i transportów sanitarnych oraz ponowne rozwa¿enie dokonana alokacji ist-
niej¹cych ZRM, na co Minister Zdrowia wielokrotnie zwraca³ uwagê Wojewodom.

Niezale¿nie od powy¿szego informujê, i¿ po dokonaniu analizy przedstawionych
w ww. Aneksie, szczegó³owych danych obrazuj¹cych faktyczne obci¹¿enie prac¹ ZRM
w powiecie ³êczyckim, Minister Zdrowia rozwa¿y mo¿liwoœæ uruchomienia dodatkowe-
go ZRM. Ostateczn¹ decyzjê w przedmiotowej sprawie, podj¹æ bêdzie mo¿na jednak do-
piero po zakoñczeniu prac na projektem ustawy bud¿etowej na 2013 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apelujê o zmniejszenie tak zwane-

go janosikowego, finansuj¹cego czêœæ równowa¿¹c¹ subwencji ogólnej.
Przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorz¹du terytorialnego (DzU z 2008 r., nr 88, poz. 539 ze zmianami)
opisuj¹ce mechanizm zwi¹zany z obowi¹zkiem dokonywania przez niektóre
gminy corocznych wp³at do bud¿etu pañstwa z przeznaczeniem na czêœæ rów-
nowa¿¹c¹ subwencji ogólnej dla gmin nak³adaj¹ na samorz¹dy tych¿e gmin
du¿e obci¹¿enie finansowe. Istot¹ wp³at wyrównawczych jest na³o¿enie na
jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zku dokonania okreœlonego wy-
datku, co prowadzi do przymusowego uszczuplenia substancji finansowej ta-
kiej jednostki. W konsekwencji stanowi to ingerencjê w samodzielnoœæ
finansow¹ gmin. Oznacza to, ¿e przepisy okreœlaj¹ce mechanizm wp³at wyrów-
nawczych powinny byæ nieobci¹¿aj¹ce dla funkcjonowania gmin.

Zmiana obecnych przepisów jest konieczna w kontekœcie prowadzenia
polityki nak³adaj¹cej na samorz¹dy kolejne zadania bez zapewnienia Ÿróde³
ich finansowania. Doprowadza to w konsekwencji do pog³êbienia dyspropor-
cji w rozwoju spo³eczno-gospodarczym wœród ponad tysi¹ca czterystu gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. W œwietle za³o¿eñ konstytucyjnych
niedopuszczalne jest swoiste „przesuniêcie powinnoœci” w zakresie uzu-
pe³niaj¹cego (korekcyjno-wyrównawczego) finansowania s³abszych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego z gestii w³adzy pañstwowej na inne jednostki
samorz¹du terytorialnego.

Ustawodawca nie powinien pozbawiaæ jednostek samorz¹du terytorial-
nego profitów wygenerowanych wskutek starañ i inicjatyw spo³ecznoœci lo-
kalnych, os³abiaj¹c tym samym funkcjê dochodów w³asnych. Innymi s³owy,
„w wyniku zastosowania systemu wp³at wyrównawczych nie mo¿na pozba-
wiæ samorz¹du dochodów w³asnych w takim stopniu, by dochody te straci³y
swój podstawowy i stymulacyjny charakter, co przejawia³oby siê w ograni-
czeniu samodzielnoœci finansowej samorz¹du i pozbawieniu go efektów w³a-
snych dzia³añ i aktywnoœci zmierzaj¹cych do zwiêkszenia wp³ywów
p³yn¹cych ze Ÿróde³ dochodów w³asnych” (wyrok TK z 25 lipca 2006 r.,
K 30/04).

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ

Warszawa, 31.05.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Roberta Dowhana pod-

czas 10. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 2012 r.,
przekazanym przy piœmie z dnia 3 maja 2012 r. nr BPS/043-10-365/12, w sprawie
zmniejszenia tak zwanego janosikowego, finansuj¹cego czêœæ równowa¿¹c¹ subwencji
ogólnej, uprzejmie wyjaœniam.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du te-
rytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.) – wp³at do bud¿etu pañstwa
z przeznaczeniem na czêœæ równowa¿¹c¹ subwencji ogólnej dokonuj¹ wy³¹cznie te gmi-
ny, w których wskaŸnik dochodów podatkowych na jednego mieszkañca jest wiêkszy od
150% analogicznego wskaŸnika obliczonego ³¹cznie dla wszystkich gmin w kraju.

Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trwaj¹ prace nad dwoma projektami
ustaw zmieniaj¹cych ustawê o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, tj. pro-
jekt obywatelski (druk nr 19) i projekt komisyjny (druk 230). W celu rozpatrzenia tych
projektów ustaw zosta³a powo³ana Podkomisja nadzwyczajna.

Rada Ministrów przyjê³a Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (druk 19) w dniu
14 lutego 2012 r. oraz wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego (druk 230) w dniu 18 maja 2012 r.

Rozwi¹zania zaproponowane w obu projektach ustaw zmierzaj¹ przede wszystkim
do zmiany zasad ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa i maj¹ na celu zmniejszenie wy-
sokoœci tych wp³at, a tym samym wysokoœci œrodków przeznaczonych na czêœæ równo-
wa¿¹c¹ subwencji ogólnej dla gmin i dla powiatów oraz na czêœæ regionaln¹ subwencji
ogólnej dla województw.

Proponowane zmiany nie obejmuj¹ natomiast zasad ustalania czêœci wyrównaw-
czej subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, przekazywanej z bud¿etu
pañstwa w celu zredukowania dysproporcji w dochodach pomiêdzy jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego.

Wp³aty, o których mowa wy¿ej, stanowi¹ realizacjê zasady solidarnoœci w wyniku
redystrybucji œrodków pomiêdzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania
dochodów), bowiem w interesie ca³ego pañstwa jest niwelowanie ró¿nic w poziomie ¿y-
cia i rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. Œrodki z obowi¹zkowych wp³at wp³ywaj¹ do bud-
¿etu pañstwa, ale przeznaczone s¹ w ca³oœci dla jednostek samorz¹du terytorialnego,
bud¿et pañstwa jedynie poœredniczy w przekazywaniu tych œrodków.

Trybuna³ Konstytucyjny, w wyroku z 25 lipca 2006 r., sygn. akt K 30/04, uzna³
wp³aty wyrównawcze za zgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku
z dnia 18 lutego 2003 r., sygn akt K 24/02 Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, i¿ „Za-
sada samodzielnoœci gmin (art. 165 Konstytucji) nie mo¿e byæ absolutyzowana w dro-
dze jednostronnej interpretacji tej zasady, dokonywanej w oderwaniu od innych zasad
ustrojowych, a w szczególnoœci od zasady jednolitoœci pañstwa (art. 3 Konstytucji) i za-
sady dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji). Polska nie jest federacj¹ jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, a pozycjê ustrojow¹ tych jednostek nale¿y okreœlaæ wywa¿aj¹c
konsekwencje poszczególnych wartoœci konstytucyjnych i zasad ustrojowych oraz ana-
lizuj¹c zachodz¹ce miêdzy nimi interferencje”. Celem wp³at wyrównawczych jest bo-
wiem przede wszystkim wspomaganie bazy dochodowej jednostek samorz¹dowych
tak, by wystarczy³a do wytworzenia odpowiedniej wielkoœci dóbr i us³ug, a tym samym
zapewnienie w miarê jednolitego poziomu us³ug publicznych we wszystkich jedno-
stkach samorz¹du terytorialnego, niezale¿nie od ró¿nic w potencjale ekonomicznym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o weryfikacjê przepisów art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej. Wspomniane przepisy
prawa obligatoryjnie zobowi¹zuj¹ placówki szpitalne do zawierania umów
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej od tzw. zdarzeñ medycznych.

Termin „zdarzenie medyczne” definiuje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przy czym istnieje problem
swobody interpretacji treœci zawartych w art. 67 tej¿e ustawy. Zapis ten po-
zwala na uzyskanie przez pacjenta zadoœæuczynienia za „zdarzenie medycz-
ne”, przy czym szpital nie ma wp³ywu na orzeczenie o jego zaistnieniu,
o zasadnoœci przyznania odszkodowania oraz wysokoœci odszkodowania.
W rezultacie takie dzia³anie przyczynia siê do za³amania ekonomicznego
szpitali. Dodatkowe koszty ubezpieczenia zmniejszaj¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹.

W zwi¹zku z tym wnoszê o uchylenie art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy
b¹dŸ wyraŸne stwierdzenie, czym jest zdarzenie medyczne w tej¿e. Zasadne
by³oby tak¿e pozostawienie zawierania dodatkowych umów ubezpieczeñ do
wy³¹cznej decyzji podmiotu leczniczego.

Taki stan rzeczy mo¿e przyczyniæ siê do sparali¿owania systemu ochro-
ny zdrowia. Odgórnie zarz¹dzone wykreœlenie podmiotów leczniczych z reje-
strów wojewodów, w wyniku niespe³nienia warunków okreœlonych
w ustawie, mo¿e spowodowaæ, i¿ wielu mieszkañców nie bêdzie mia³o zabez-
pieczenia medycznego.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Roberta Dowhana, z³o¿onego pod-

czas 10. posiedzenia Senatu RP, przes³anego przy piœmie znak BPS/043-10-366/12,
z dnia 3 maja 2012 r., dotycz¹cego weryfikacji przepisów ustawy o dzia³alnoœci leczni-
czej dotycz¹cych ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W dniu 17 maja br. skierowany zosta³ do konsultacji spo³ecznych projekt ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, w którym zaproponowano miêdzy innymi
odroczenie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia szpitali z tytu³u zdarzeñ medycz-
nych do dnia 31 grudnia 2013 r. Do tego czasu podmiot leczniczy mo¿e zawrzeæ umowê
takiego ubezpieczenia dobrowolnie, ale nie musi tego robiæ. Nale¿y jednak¿e podkreœ-
liæ, ¿e czasowe odejœcie od obligatoryjnoœci ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych
nie oznacza zwolnienia podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital z odpowiedzialno-
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œci z tego tytu³u. W przypadku braku ubezpieczenia odpowiedzialnoœæ, w granicach
okreœlonych w art. 67k ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta ponosi podmiot leczniczy.

W okresie przejœciowym brak polisy nie bêdzie natomiast stanowi³ podstawy do wy-
kreœlenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecz-
nicz¹, jak te¿ do odrzucenia jego oferty w postêpowaniu o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej.

Jednoczeœnie w projekcie ustawy proponuje siê odst¹pienie od okreœlenia maksy-
malnej wysokoœci œwiadczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ medycznych objê-
tych ochron¹ ubezpieczeniow¹, niezale¿nej od indywidualnych warunków szpitala,
które mog¹ mieæ wp³yw na liczbê potencjalnych zdarzeñ medycznych. Obecnie ta kwo-
ta wynosi 1 200 000 z³. W projekcie proponuje siê uzale¿nienie wysokoœci sumy ubez-
pieczenia dla konkretnego podmiotu leczniczego od liczby ³ó¿ek w szpitalu oraz sumy
ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ³ó¿ka szpitalnego ustalonej w wysokoœci 1000 z³,
nie mniej jednak ni¿ 300 000 z³. Posiadanie przez podmiot leczniczy certyfikatu akre-
dytacyjnego w zakresie leczenia szpitalnego powodowa³oby zmniejszenie sumy ubez-
pieczenia w odniesieniu do jednego ³ó¿ka szpitalnego o 10%. Umowa ubezpieczenia
z tytu³u zdarzeñ medycznych, mo¿e byæ zawarta z zastosowaniem udzia³u w³asnego
podmiotu leczniczego, w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 50% sumy ubezpieczenia.

Nie jest natomiast jasne, na czym polegaj¹ w¹tpliwoœci dotycz¹ce definicji podmio-
tu leczniczego, co uniemo¿liwia zajêcie w tej sprawie stanowiska.

Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê, i¿ orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego
braku wydaje wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
a podmiot leczniczy nie mo¿e byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie. Natomiast przepisy roz-
dzia³u 13a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta, okreœlaj¹ce zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadoœæuczynienia
w przypadku zdarzeñ medycznych, zapewniaj¹ kierownikowi podmiotu leczniczego
udzia³ w prowadzonym postêpowaniu. Mo¿e on uczestniczyæ w posiedzeniach, przed-
stawiaæ dowody, a w przypadku wydania orzeczenia o zdarzeniu medycznym z³o¿yæ
umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera ze spraw¹ dotycz¹c¹ wydobywania ko-

palin i produkcji kruszyw naturalnych w Polsce. Przemys³ kruszyw natural-
nych jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych i najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
bran¿ w Polsce. Od 2004 r. produkcja kruszyw zdecydowanie wzros³a, co
œwiadczy o du¿ym zapotrzebowaniu na ten materia³. Pomimo tak dynamicz-
nego rozwoju przemys³ kruszyw w Polsce napotyka w ostatnim czasie po-
wa¿ne trudnoœci. Jak wskazuj¹ producenci, w najbli¿szych latach mog¹
pojawiæ siê problemy z eksploatacj¹ istniej¹cych z³ó¿ oraz z dostêpem do no-
wych zasobów. Powodem s¹ przepisy œrodowiskowe, presja œrodowisk eko-
logicznych oraz niechêæ spo³ecznoœci lokalnych i samorz¹dów do inwestycji
zwi¹zanych z wydobyciem kruszyw budowlanych.

Przyk³adem jest planowane przez Olsztyñskie Kopalnie Surowców Mine-
ralnych przedsiêwziêcie, które ma obejmowaæ 65 ha i bêdzie polegaæ na wy-
dobyciu kruszywa z istniej¹cego na tym terenie z³o¿a „Ruœ” oraz na jego
przeróbce w specjalnie do tego celu utworzonym zak³adzie przeróbczym kru-
szywa. Obecnie trwa postêpowanie w sprawie uniewa¿nienia koncesji wy-
danej w 1997 r. Od tego czasu drastycznie zosta³y zaostrzone przepisy
dotycz¹ce ochrony œrodowiska w zwi¹zku z wydobyciem z³ó¿, a na terenie
planowanego przedsiêwziêcia ustanowiono obszar chronionego krajobrazu.
W szczególnoœci chcia³bym wskazaæ trudnoœci zwi¹zane z obszarami chro-
nionymi w programie Natura 2000, obejmuj¹cymi wiele eksploatowanych
i projektowanych do eksploatacji z³ó¿ surowców.

Istotnym problemem firm zajmuj¹cych siê wydobyciem kruszyw jest
przewóz urobku z miejsca wydobycia do miejsc prowadzonych inwestycji
drogowych i du¿ych budów. Transport urobku odbywa siê g³ównie drogami
powiatowymi i wojewódzkimi. Problem polega na tym, i¿ wytrzyma³oœæ dróg
tych kategorii okreœlona jest odpowiednim naciskiem na jezdniê. Urobek
przewozi siê samochodami o bardzo du¿ej ³adownoœci, dlatego gdy jad¹ one
po drogach powiatowych czy te¿ wojewódzkich, powoduj¹ znaczne ich znisz-
czenia. Starostowie i marsza³kowie województw próbuj¹ ograniczyæ uszko-
dzenia dróg, wprowadzaj¹c znaki ograniczaj¹ce tona¿ pojazdów upraw-
nionych do poruszania siê po drogach. To z kolei powoduje znaczne wyd³u¿a-
nie drogi transportu urobku do celu przeznaczenia i nara¿a przedsiêbiorców
na poniesienie dodatkowych kosztów. W rezultacie nastêpuje obni¿enie kon-
kurencyjnoœci firm i ich rentownoœci. A przecie¿ kruszywa przeznaczone na
drogi krajowe to tylko czêœæ kruszyw potrzebnych do realizacji budowy i mo-
dernizacji dróg w Polsce. Znaczne zapotrzebowanie wykazuj¹ drogi samo-
rz¹dowe, nie nale¿y równie¿ zapominaæ o trasach kolejowych. Dlatego tak
wa¿ne jest, aby samorz¹dowcy i stowarzyszenia proekologiczne zrozumieli,
¿e rozwój gospodarczy naszego kraju nie mo¿e byæ realizowany bez tego su-
rowca. Ponadto ograniczony dostêp do rodzimych kruszyw powoduje, ¿e pol-
skie firmy zmuszone s¹ do importu produktów wytwarzanych na bazie
kruszyw.

Panie Premierze! Wed³ug mnie zasoby kruszyw, tego jak¿e cennego su-
rowca, nie maj¹ w Polsce w³aœciwej rangi w opinii spo³ecznej i gospodarce.
Zrównowa¿ony rozwój, o którym tak wiele siê mówi, nie polega na konserwa-
cji przyrody, ale na m¹drym wykorzystaniu jej zasobów, uwzglêdniaj¹cym
i ochronê œrodowiska, i potrzeby rozwoju gospodarczego. Œredni wskaŸnik
produkcji kruszyw w przeliczeniu na mieszkañca w Polsce kszta³tuje siê poni-
¿ej œredniej europejskiej – zajmujemy dziewiêtnaste miejsce w UE. Czy zatem
kruszywa w Polsce nie powinny byæ objête klauzul¹ surowca strategicznego?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca

10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 23



OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 12.06.2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia senatora Stanis³awa Gorczycy (przes³anego przy

piœmie z dnia 3 maja 2012 r., znak: BPS/043-10-367/12), z³o¿onego na 10. posiedze-
niu Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r., w sprawie wydobycia i produkcji kruszyw
w Polsce oraz ich transportu, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Wydobywanie kopalin w tym tak¿e kruszyw regulowane jest przez ustawê z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). Eks-
ploatacja kopalin musi odbywaæ siê z zachowaniem powszechnie obowi¹zuj¹cych ry-
gorów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Wspomniane rygory zawarte w przepisach
polskiego prawa, wynikaj¹ g³ównie z implementacji unijnych dyrektyw.

Z³o¿a kruszyw, w odró¿nieniu m.in. od z³ó¿ kopalin energetycznych oraz rud meta-
li, rozmieszczone s¹ praktycznie na obszarze ca³ego kraju. Ich eksploatacja metod¹ od-
krywkow¹ powoduje du¿e zmiany terenów objêtych wydobyciem. Dlatego bior¹c pod
uwagê wystêpowanie z³ó¿ kruszyw w kraju, oddzia³ywanie na œrodowisko wynikaj¹ce
z ich eksploatacji, a tak¿e czynniki ekonomiczne, brak jest podstaw dla szczególnego
traktowania z³ó¿ kruszyw oraz wprowadzenia wyj¹tków w obowi¹zuj¹cych przepisach,
³agodz¹cych wymagania dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci wydobywczej.

Podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowania wykazu z³ó¿ o znaczeniu strategicz-
nym dla pañstwa z okreœleniem przestrzennego zasiêgu ich zalegania, nakierowane s¹
g³ównie na ochronê przed zabudow¹ infrastrukturaln¹ z³ó¿ maj¹cych znaczenie dla
bezpieczeñstwa energetycznego kraju. W ramach wspomnianych dzia³añ pod uwagê
maj¹ byæ brane jedynie z³o¿a o najwiêkszych zasobach, powy¿ej 0,5 mld ton.

Zgodnie z informacj¹ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
wszelkie rozwi¹zania i dzia³ania prowadzone przez Ministerstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad
podlegaj¹ uzgodnieniom z organizacjami lokalnymi oraz w³adzami samorz¹dowymi
w trybie uzgodnieñ i konsultacji spo³ecznych. Zg³aszane uwagi i sugestie o charakterze
spo³ecznym, gospodarczym i œrodowiskowym s¹ analizowane przy ostatecznych roz-
strzygniêciach dotycz¹cych poszczególnych zadañ inwestycyjnych.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e kwestia ochrony dróg le¿y w kompetencjach ich zarz¹dców,
którzy posiadaj¹ wiedzê z zakresu stanu technicznego dróg. Obowi¹zuj¹ce przepisy
umo¿liwiaj¹ wprowadzenie takiej organizacji ruchu na drogach, która nie bêdzie powo-
dowa³a niszczenia dróg przez pojazdy ciê¿kie i uchroni drogi bêd¹ce w z³ym stanie tech-
nicznym od dalszej degradacji.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Obszar województwa warmiñsko-mazurskiego charakteryzuje siê wyj¹t-

kowo du¿ym nasyceniem zabytkami wysokiej klasy. Wiêkszoœæ miast z tego
terenu to miasta zak³adane w œredniowieczu. W ka¿dej wiêkszej wsi znajdu-
je siê okaza³y koœció³, którego historia powstania przewa¿nie siêga czasów
œredniowiecza. Wiêkszoœæ z nich to koœcio³y patronackie fundacji rycerskich,
które powstawa³y przy zamkach i rezydencjach rodów pruskich. Zosta³y bo-
gato wyposa¿one w dzie³a pochodz¹ce z warsztatów królewieckich, elbl¹-
skich, gdañskich, miejscowych czy te¿ zachodnioeuropejskich, z Niemiec
i Niderlandów.

Koœcio³y ocala³y. Niestety, nie istnieje ju¿ wiêkszoœæ pa³aców. Dzia³ania
wojenne, sposób u¿ytkowania dworów i pa³aców po II wojnie œwiatowej, a po
likwidacji PGR ca³kowite ich opuszczenie i pozostawienie w³asnemu losowi
doprowadzi³y do kompletnej ruiny i bezpowrotnej utraty wa¿nej czêœci dzie-
dzictwa narodowego Warmii i Mazur.

Przyk³adem dawnej œwietnoœci rezydencji rodu Lehndorffów jest siedem-
nastowieczny pa³ac w Sztynorcie, którego stan mo¿na okreœliæ jako agonal-
ny. Zachowa³y siê w nim bogato polichromowane stropy, które – zdemonto-
wane przez poprzednich w³aœcicieli pa³acu i zesk³adowane w budynku go-
spodarczym – od kilku lat niszczej¹. Bogata historia pa³acu, œcis³e zwi¹zki ro-
du Lehndorffów z dworem polskiego króla, przyjaŸñ Ernsta Ahasverusa
Lehndorffa i biskupa Ignacego Krasickiego, udzia³ Heinricha Lehndorffa
w zamachu na Hitlera, to wszystko powinno byæ wystarczaj¹cym powodem,
aby ocaliæ pa³ac.

Zabytki ruchome na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego to
przede wszystkim obiekty wchodz¹ce w sk³ad wyposa¿enia koœcio³ów. S¹
œwiadectwem stylów wszystkich epok, od gotyku poprzez renesans, manie-
ryzm, barok, klasycyzm i neostyle prze³omu XIX i XX wieku. Wiêkszoœæ z nich
reprezentuje wysoki poziom artystyczny. Niestety, zaniedbania s¹ ogromne.
Wiêkszoœæ remontów mia³a miejsce w XIX wieku. Wilgotny klimat sprzyja ko-
rozji biologicznej drewnianego wyposa¿enia koœcio³ów – atak drewnojadów
i zagrzybienie na rzadko spotykan¹ skalê powoduj¹ ca³kowit¹ destrukcjê
cennego wyposa¿enia.

Przyk³adem obiektu, w którym kompleksowy remont mia³ miejsce w II po-
³owie XIX wieku, jest gotycki koœció³ farny w Ornecie, bogato wyposa¿ony
w dzie³a najwy¿szej klasy oraz cenne malowid³a gotyckie. Barokowy o³tarz
g³ówny, koronne dzie³o najlepszego warsztatu snycerskiego Warmii i Mazur
Jana Christiana Schmidta, o wysokoœci 16 m, obecnie stanowi powa¿ne za-
gro¿enie dla ludzi przebywaj¹cych w obrêbie prezbiterium koœcio³a. O³tarz
jest w katastrofalnym stanie, odpadaj¹ ca³e fragmenty kompletnie spróchnia-
³ej snycerki o³tarzowej. Ogromny koszt remontu przerasta mo¿liwoœci parafii,
gminy i mieszkañców niewielkiego miasta, jakim jest Orneta.

W ten wyj¹tkowy krajobraz Warmii w szczególny sposób wpisuj¹ siê tak-
¿e sanktuaria – miejsca pielgrzymkowe stanowi¹ce p¹tnicze szlaki, z których
s³ynê³a Warmia. Niektóre z obiektów, znajduj¹ce siê na uboczu, czêœciowo
zapomniane, obracaj¹ siê w ruinê. Niekiedy nieuregulowane sprawy w³asno-
œci przekreœla³y mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki finansowe na renowacjê.

Przyk³adem jest za³o¿enie pielgrzymkowe w Kroœnie, o 2 km oddalonym
od Ornety. Czêœæ za³o¿enia, to znaczy konwikt, jeszcze na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych nale¿a³ do PGR; przekazany zosta³ parafii w stanie ca³kowi-
tej dewastacji. Niegdyœ sanktuarium w Kroœnie by³o celem wiêkszoœci
pielgrzymek, dzisiaj trudno mu zaistnieæ po latach zapomnienia.

Innym przyk³adem jest koœció³ w Chwalêcinie – nastêpne sanktuarium
o unikalnych, drewnianych, polichromowanych sklepieniach i wysokiej klasy
wyposa¿eniu barokowym, oddalone od Ornety o 9 km, tak¿e zapomniane,
zdewastowane. Na jego murach s¹ widoczne œlady po kulach z karabinów
i armat.
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Szans¹ na utrzymanie wszystkich zabytkowych obiektów Warmii
i Mazur jest kompleksowa ich konserwacja i utworzenie nowego szlaku tu-
rystycznego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o dofinansowy-
wanie zabytków Warmii i Mazur, miêdzy innymi ze œrodków funduszu nor-
weskiego.

Bardzo istotne dla ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur by-
³oby tak¿e zwiêkszenie œrodków pomocowych z Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 31.05.2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 3 maja 2012 r., przy którym zosta³o przekazane

oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego zawieraj¹ce proœbê o dofinansowanie za-
bytków Warmii i Mazur, poni¿ej przedstawiam informacje odnoœnie do mo¿liwoœci
wsparcia w ww. zakresie ze œrodków norweskich oraz Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujê, ¿e w ramach nowej edycji Mechanizmu Finansowego EOG
2009–2014 planuje siê wspieranie zabytków w ramach programu inwestycyjnego
KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Operatorem tego programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wartoœæ programu wynosi ok. 70,5 mln euro z grantu Mechanizmów Finansowych
oraz œrodków krajowych. W ramach Programu przewiduje siê dofinansowanie nastê-
puj¹cych typów dzia³añ:

– rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycz-
nych obiektów i zespo³ów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposa¿enia
mo¿e stanowiæ integraln¹ czêœæ projektu);

– budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposa¿e-
nia mo¿e stanowiæ integraln¹ czêœæ projektu);

– konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych ksiêgozbiorów, zbiorów piœ-
mienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;

– rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ru-
chomych oraz zabytkowych ksiêgozbiorów, zbiorów piœmienniczych, archiwaliów
i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytu-
cji kultury.

Planuje siê, ¿e uprawnionymi beneficjentami mog¹ byæ: pañstwowe i samorz¹dowe
instytucje kultury; instytucje filmowe; publiczne szko³y artystyczne i uczelnie artystycz-
ne; archiwa pañstwowe; jednostki samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zki; koœcio³y
i zwi¹zki wyznaniowe; organizacje pozarz¹dowe ze sfery kultury.

Przewiduje siê tak¿e, ¿e z Programu bêd¹ udzielane granty o wartoœci nie mniejszej
ni¿ 1 mln euro na realizacjê projektów infrastrukturalnych. Poziom dofinansowania
dla projektów w ramach Programu ma wynieœæ do 85% ca³kowitych kosztów kwalifiko-
walnych. Tym samym beneficjenci bêd¹ zobowi¹zani do zapewnienia wk³adu w³asnego
w wysokoœci co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Operator planuje
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zorganizowanie jednego otwartego, ogólnopolskiego konkursu w ramach wymienione-
go Programu. Rozpoczêcie naboru jest przewidywane na III/IV kwarta³ 2012 r. Z uwagi
na fakt, ¿e program ten jest aktualnie oceniany przez darczyñców, zarówno jego ostate-
czny kszta³t jak i termin naboru bêdzie znany po zakoñczeniu ww. oceny i zatwierdze-
niu programu przez darczyñców.

Ponadto, jeœli chodzi o fundusze unijne, informujê, ¿e dostêpna alokacja ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla dzia³ania 11.1 Ochrona i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko, zosta³a ca³kowicie rozdysponowana pomiê-
dzy projekty wy³onione w trybie konkursowym oraz indywidualnym. W zwi¹zku z po-
wy¿szym aktualnie nie ma mo¿liwoœci wsparcia kolejnych projektów w ramach tego
dzia³ania.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Policja ma prawo zatrzymaæ osobê podejrzan¹, je¿eli istnieje uzasadnio-

ne przypuszczenie, ¿e pope³ni³a ona przestêpstwo, a zachodzi obawa uciecz-
ki lub ukrycia siê tej osoby albo zatarcia œladów przestêpstwa b¹dŸ te¿ nie
mo¿na ustaliæ jej to¿samoœci albo istniej¹ przes³anki do przeprowadzenia
przeciwko tej osobie postêpowania w trybie przyspieszonym.

Zatrzymanego nale¿y natychmiast zwolniæ, gdy ustanie przyczyna za-
trzymania, a tak¿e wówczas, je¿eli w ci¹gu czterdziestu oœmiu godzin od
chwili zatrzymania przez uprawniony organ zatrzymany nie zostanie przeka-
zany do dyspozycji s¹du wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego
aresztowania; nale¿y go tak¿e zwolniæ na polecenie s¹du lub prokuratora.
Zatrzymanego nale¿y zwolniæ, je¿eli w ci¹gu dwudziestu czterech godzin od
przekazania go do dyspozycji s¹du nie dorêczono mu postanowienia o zasto-
sowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Mylne jest wiêc powszechne mniemanie, ¿e zatrzymanym mo¿na zostaæ
tylko na czterdzieœci osiem godzin, bowiem ten okres jest czasem zatrzyma-
nia przeznaczonym wy³¹cznie dla organów œcigania, które w tym czasie s¹
zobowi¹zane do wykonania niezbêdnych z zatrzymanym czynnoœci, a wiêc
przedstawienia mu zarzutów oraz przes³uchania, ewentualnie sprawdzenia
jego linii obrony. £¹czny okres zatrzymania ka¿dej osoby mo¿e zatem wy-
nieœæ a¿ siedemdziesi¹t dwie godziny.

Niezbêdne jest skrócenie okresu zatrzymania przez policjê do trzydziestu
szeœciu godzin oraz pozostawienie do dyspozycji s¹du na kolejne dwanaœcie
godzin, co ³¹cznie daje czterdzieœci osiem godzin. Zatrzymanie osoby podej-
rzanej powinno byæ konsekwencj¹ przeprowadzonego dochodzenia lub
œledztwa, je¿eli jest niezbêdne do przeprowadzenia okreœlonych czynnoœci,
a nie czynnoœci¹ sam¹ w sobie. Ograniczanie wolnoœci i swobód obywatel-
skich, które nie znajduje powa¿nego uzasadnienia procesowego oraz jest
zbyt d³ugie, jest niedopuszczalne w pañstwie prawa.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem pana senatora Andrzeja Grzyba przekazanym pismem

z dnia 3 maja 2012 r., nr BPS/043-10-370/12, w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci usta-
wowego skrócenia okresu zatrzymania przez Policjê z 48 do 36 godzin, uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolnoœæ cz³owieka
podlega ochronie prawnej. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
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wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ
dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych
osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

Stosownie do art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, ka¿demu zapewnia siê nietykalnoœæ
osobist¹ i wolnoœæ osobist¹. Pozbawienie lub ograniczenie wolnoœci mo¿e nast¹piæ tyl-
ko na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie. Ka¿dy zatrzymany powinien byæ nie-
zw³ocznie i w sposób zrozumia³y dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania.
Powinien on byæ w ci¹gu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji
s¹du. Zatrzymanego nale¿y zwolniæ, je¿eli w ci¹gu 24 godzin od przekazania do dyspo-
zycji s¹du nie zostanie mu dorêczone postanowienie s¹du o tymczasowym aresztowa-
niu wraz z przedstawionymi zarzutami (art. 41 ust. 3 Konstytucji RP).

Treœæ art. 41 ust. 3 Konstytucji RP stanowi dla ustawodawcy niezwykle wa¿n¹ wy-
tyczn¹, w jakim kierunku maj¹ iœæ regulacje ustawowe, by pozostaæ w zgodzie z posta-
nowieniami Konstytucji.

Zasady konstytucyjne znalaz³y odzwierciedlenie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn. zm.) w Rozdziale 27 do-
tycz¹cym zatrzymania.

W art. 248 §1 i 2 k.p.k. okreœlono maksymalny termin trwania pozbawienia wol-
noœæ w ramach zatrzymania. Nie mo¿e ono trwaæ d³u¿ej ni¿ 48 godzin od chwili zatrzy-
mania, w tym te¿ czasie zatrzymany musi byæ przekazany do dyspozycji s¹du.
Zatrzymanego nale¿y zwolniæ, je¿eli w ci¹gu 24 godzin od przekazania do dyspozycji
s¹du nie dorêczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego are-
sztowania. Zatrzymanego nale¿y te¿ natychmiast zwolniæ, gdy ustanie przyczyna za-
trzymania.

Arytmetyczne podsumowanie tych terminów daje rzeczywiœcie okres 72 godzin, jed-
nak przy kategorycznej ustawowej dyrektywie natychmiastowego zwolnienia, gdy
ustan¹ przyczyny zatrzymania oraz uwzglêdniaj¹c inne regulacje dynamizuj¹ce czyn-
noœci podejmowane wobec osób zatrzymanych (np. „natychmiast poinformowaæ...” –
art. 244 §2 k.p.k., „niezw³ocznie... przyst¹piæ” – art. 244 §4 k.p.k.), ustawodawca za-
dba³, by faktyczny czas pozbawienia wolnoœci zatrzymanego zosta³ ograniczony do nie-
zbêdnego minimum.

Podnieœæ równie¿ nale¿y, ¿e od chwili zatrzymania organy procesowe musz¹ wyko-
naæ szereg niezbêdnych czynnoœci procesowych, które wymagaj¹ czasu. Nale¿y m.in.
przes³uchaæ zatrzymanego, zweryfikowaæ podane przez niego fakty, przes³uchaæ
œwiadków, zebraæ inne dowody. Zrealizowanie tych czynnoœci nie jest mo¿liwe w ka¿-
dym czasie, a zw³aszcza nie mo¿na wymagaæ, by przes³uchanie zatrzymanego nastêpo-
wa³o w porze nocnej. Wówczas bowiem mo¿e byæ to odbierane jako jego szykanowanie
ze strony osób prowadz¹cych czynnoœci, a oœwiadczenia uzyskane w takich warun-
kach jako z³o¿one z wy³¹czeniem swobody wypowiedzi.

Po ewentualnym przes³aniu akt sprawy do s¹du nie mo¿na te¿ oczekiwaæ, ¿e s¹d,
bez zapoznania siê z aktami sprawy, natychmiast wyznaczy termin posiedzenia, za-
rz¹dzi doprowadzenie podejrzanego, zawiadomi o posiedzeniu obroñcê. Termin 24 go-
dzin jest uzasadniony tak¿e tym, ¿e podejrzany i jego obroñca musz¹ równie¿ zapoznaæ
siê z materia³ami sprawy.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wskazaæ nale¿y, ¿e zawarte w Kodeksie postêpowania
karnego regulacje dot. zatrzymania s¹ zgodne nie tylko z Konstytucj¹ RP, ale równie¿
z przepisami prawa miêdzynarodowego (art. 5 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, art. 9 Miêdzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych).

Przewidziany w Konstytucji oraz w Kodeksie postêpowania karnego okres 48 go-
dzin nie jest nadmiernie d³ugi. Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, okres ten mo¿e wynosiæ do 4 dni (§62 wyroku z dnia 18 listopada
1991 r. w sprawie Brogan i in. p-ko Wielkiej Brytanii), wyj¹tkowo mo¿e byæ nawet d³u¿-
szy (maksymalny okres zatrzymania bez postawienia przed s¹dem, jaki zatwierdzi³
Trybuna³, wynosi³ 16 dni – decyzja z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie Rigopoulos p-ko
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Hiszpanii, skarga nr 37388/97 – do zatrzymania statku przemytników narkotyków
wraz z za³og¹ dokonanego przez marynarkê wojenn¹ dosz³o na pe³nym morzu).

Kodeksowa regulacja instytucji zatrzymania jest zbie¿na z dyrektywami okreœlony-
mi w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP. Spe³nia tak¿e wymóg niezbêdnoœci, koniecznoœci
i proporcjonalnoœci ustawowej ingerencji i ograniczenia konstytucyjnie chronionych
wolnoœci. Brak jest zatem uzasadnienia do zmiany regulacji ustawowej w postulowa-
nym w oœwiadczeniu zakresie.

Z wyrazami powa¿ania

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
W marcu bie¿¹cego roku Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji re-

komendowa³ przesuniêcie terminu wdro¿enia elektronicznych dowodów oso-
bistych do czasu wykonania odpowiednich testów integracji z systemami
informatycznymi pañstwa, jak równie¿ okreœlenia niezbêdnych funkcjonal-
noœci elektronicznego dowodu osobistego, w tym tak¿e rozstrzygniêcia kwe-
stii celowoœci wprowadzenia kolejnej metody uwierzytelnienia podpisu
osobistego.

Sprawa nowych dowodów ci¹gnie siê od kilku lat. Zgodnie z ustaw¹ o do-
wodach osobistych mia³y byæ one wprowadzone ju¿ 1 stycznia 2011 r.

Termin przesuwano kilka razy, a teraz ze wszystkiego zrezygnowano.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych podjê³o decyzjê o uniewa¿nieniu przetar-
gu na dostawê nowych blankietów dowodów osobistych. Wczeœniej Komitet
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przedstawi³ stanowisko w sprawie
wprowadzenia nowego dowodu osobistego. Najciekawszy jest jednak komu-
nikat MSW, z którego wynika, i¿ maj¹c na uwadze stanowisko Komitetu Ra-
dy Ministrów do spraw Cyfryzacji, zdecydowano o podjêciu prac nad zmian¹
ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zmiana w ustawie ma
dotyczyæ rezygnacji z warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Czy to oznacza, ¿e Polacy nie doczekaj¹ siê w najbli¿szym czasie wygod-
nego, taniego i dostêpnego dla ka¿dego narzêdzia umo¿liwiaj¹cego prost¹
formê uwierzytelnienia i za³atwienia spraw w urzêdzie przez internet?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 22 maja 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 3 maja 2012 roku (sygn. BPS-043-10-371/12), prze-

kazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Jana Mariê Jackowskiego
podczas 10. Posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia w 2012 roku, w sprawie wdro-
¿enia elektronicznych dowodów osobistych, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

W celu zapewnienia na najbli¿sze lata zgodnoœci funkcjonalnoœci warstwy elektro-
nicznej dowodu osobistego z wymaganiami ustawowymi, poprzez uwzglêdnienie pla-
nowanych zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE
w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. U. UE. L.
z 2000 roku Nr 13, s. 12 i nast.) oraz bior¹c pod uwagê fakt, ¿e korzyœci z wprowadze-
nia elektronicznego dowodu osobistego bêd¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia w przypadku
pe³nej integracji rejestrów pañstwowych, Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji,
w dniu 21 marca 2012 roku, zarekomendowa³ m.in. przesuniêcie terminu wdro¿enia
elektronicznych dowodów osobistych do czasu:

� przeprowadzenia testów, które bêd¹ mog³y potwierdziæ pe³n¹ integracjê rejestrów
pañstwowych;
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� opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelnienia obywateli w syste-
mach teleinformatycznych administracji publicznej, na podstawie której bêdzie
mo¿liwe precyzyjne okreœlenie niezbêdnych funkcjonalnoœci elektronicznego do-
wodu osobistego, w tym tak¿e rozstrzygniêcie celowoœci wprowadzania kolejnej
metody uwierzytelniania – podpisu osobistego;

� nowelizacji ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1131 z póŸn. zm.), która bêdzie uwzglêdnia³a wymagania wynikaj¹ce
z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelnienia, a tak¿e bêdzie zgodna ze zno-
welizowan¹ dyrektyw¹ 1999/93/WE.

Wobec powy¿szego, wprowadzenie dowodu osobistego wyposa¿onego w warstwê
elektroniczn¹ nast¹pi po zrealizowaniu ww. za³o¿eñ.

Rezygnacja z wprowadzenia w zak³adanym wczeœniej terminie dowodu osobistego
z warstw¹ elektroniczn¹ oznacza koniecznoœæ zaprzestania realizacji Projektu „pl.ID –
polska ID karta”, finansowanego w czêœci ze œrodków UE.

Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e po wydaniu przez Komitet Rady Ministrów do Spraw
Cyfryzacji rekomendacji w sprawie dowodów elektronicznych, przygotowano za³o¿enia
dwóch nowych projektów „Modernizacja Rejestrów” (MoRe) i „Budowa Rejestru Zawie-
raj¹cego Akty Stanu Cywilnego” (BRZASC), a tak¿e podjêto starania o ich dofinanso-
wanie z funduszy europejskich. Projekty te umo¿liwi¹ uzyskanie w zak³adanym
wczeœniej terminie podstawowych z punktu widzenia obywatela korzyœci, takich jak:
poprawa jakoœci danych w rejestrach centralnych, odmiejscowienie us³ug administra-
cji publicznej, informatyzacja us³ug stanu cywilnego, usuniêcie informacji o zameldo-
waniu z dowodu osobistego, zmniejszenie liczby dokumentów wymaganych od
obywatela przy za³atwianiu spraw urzêdowych. Jednoczeœnie pragnê wskazaæ, ¿e reali-
zacja projektów pozwoli na utrzymanie wsparcia finansowego z bud¿etu Unii Europej-
skiej, a tak¿e umo¿liwi wdro¿enie w przysz³oœci funkcjonalnego elektronicznego
dowodu osobistego.

Bior¹c pod uwagê wspomniane wczeœniej okolicznoœci, Centrum Projektów Infor-
matycznych – dzia³aj¹ce w imieniu Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych – uniewa¿ni³o postêpowanie o udzielenie zamówienia publiczne-
go na „Dostawê niepersonalizowanych blankietów dowodów osobistych wyposa¿onych
w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniaj¹cym komunikacjê
z mikroprocesorem i wykonanie projektu technicznego dowodu osobistego”, powo³u-
j¹cego siê na art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.). Przepis ten stanowi,
i¿ zamawiaj¹cy uniewa¿nia postêpowanie, je¿eli wyst¹pi³a istotna zmiana okolicznoœci
powoduj¹ca, ¿e prowadzenie postêpowania lub wykonanie zamówienia nie le¿y w inte-
resie publicznym, czego nie mo¿na by³o wczeœniej przewidzieæ.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e elektroniczny dowód osobisty nie jest jedyn¹ form¹ uwierzy-
telnienia w systemach podmiotów publicznych, umo¿liwiaj¹c¹ za³atwianie spraw urzê-
dowych drog¹ elektroniczn¹. Inn¹ metod¹ elektronizacji obrotu prawnego miêdzy
obywatelem a podmiotem publicznym jest bowiem Elektroniczna Platforma Us³ug Ad-
ministracji Publicznej, której zasady funkcjonowania zosta³y okreœlone ustaw¹ z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póŸn. zm.).

Szczegó³owych informacji w zakresie funkcjonowania wspomnianego systemu tele-
informatycznego mo¿e udzieliæ Minister Administracji i Cyfryzacji, jako organ w³aœciwy
do spraw informatyzacji administracji publicznej.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Mariê Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie pewnej kwestii.
Okazuje siê, ¿e Unia Europejska nie chce dalej finansowaæ niektórych

projektów, które od lat nie ruszy³y z miejsca lub nad którymi prace tocz¹ siê
zbyt wolno.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czyli g³ówny dysponent œrodków
Unii Europejskiej w Polsce, wstrzyma³o rozliczanie projektów zwi¹zanych
z e-administracj¹, poniewa¿ spodziewa siê cofniêcia ich certyfikowania przez
Brukselê. Okazuje siê, ¿e problemy ma a¿ siedem na dwadzieœcia dziewiêæ
projektów. Wszystko wskazuje na to, ¿e stracimy prawie 1 miliard z³ dotacji.

Jak rz¹d zamierza rozwi¹zaæ zaistnia³y problem? W dziedzinie
e-administracji wypadamy bardzo s³abo. W rankingu ONZ dotycz¹cym
e-administracji Polska zajmuje dopiero czterdzieste siódme miejsce. Nasz
kraj wyprzedzi³y miêdzy innymi Czechy, Wêgry, Rosja, a tak¿e Kazachstan.

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
PODSKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Mariê Jackow-

skiego do Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Z powodu wykrytych nieprawid³owoœci w kilku projektach realizowanych w ra-

mach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Komisja Europejska (KE) do czasu przedstawienia przez stronê polsk¹ wyjaœnieñ i pla-
nu naprawczego, podjê³a decyzjê o chwilowym wstrzymaniu certyfikacji wydatków po-
niesionych w ramach projektów realizowanych w 7. osi.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ nie oznacza to, ¿e utracone zosta³y œrodki na realizacjê projek-
tów w ramach 7. osi PO IG. KE wstrzyma³a jedynie certyfikacjê do czasu wyjaœnienia
wszystkich w¹tpliwoœci. W tym celu Minister Administracji i Cyfryzacji Micha³ Boni
wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego spotka³ siê z Komisa-
rzem Johannesem Hahnem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci KE. W trakcie spotkania
Pan Minister Micha³ Boni omówi³ z Komisarzem miêdzy innymi nowo powsta³y Raport
„Pañstwo 2.0 Nowy start dla e-administracji”, który to stanowi przegl¹d przedsiêwziêæ
informatycznych realizowanych w Polsce oraz okreœla kierunek zmian, jakie musz¹
zostaæ wprowadzone w celu efektywnej realizacji tych przedsiêwziêæ jak i zmiany po-
dejœcia do informatyzacji Pañstwa. Kolejnym efektem ww. spotkania sta³ siê szczegó-
³owy plan naprawczy, od którego akceptacji bêdzie uzale¿nione podjêcie decyzji przez
KE o odblokowaniu certyfikacji. Plan zosta³ sporz¹dzony przez Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przekazany do KE
w dniu 31 maja 2012 r.

10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 33



Opracowany plan naprawczy ma na celu wzmocnienie systemu zarz¹dzania i kon-
troli nadzoru w ramach 7. osi priorytetowej PO IG, tak, aby zapewniæ dalsz¹ efektywn¹
realizacjê inwestycji informatycznych. Instytucje zaanga¿owane we wdra¿anie 7. osi
priorytetowej PO IG podjê³y szereg dzia³añ i œrodków, które pozwol¹ na wyeliminowa-
nie zidentyfikowanych uchybieñ i dalsz¹ efektywn¹ realizacjê inwestycji informatycz-
nych. Nale¿¹ do nich m.in.: wzmocniony monitoring realizacji projektów, wdro¿one
zmiany instytucjonalne, organizacyjne i personalne, opracowania kompleksowych,
pog³êbionych analiz stanu realizacji projektów.

Dodatkowo, w dniach 11–13 czerwca odbêdzie siê równie¿ cykl spotkañ roboczych
z Komisj¹ Europejsk¹ maj¹cych na celu m.in. przedstawienie projektów realizowanych
w ramach 7. osi priorytetowej PO IG przedstawicielom KE.

Podjête dzia³ania stanowiæ bêd¹ pozytywn¹ podstawê do podjêcia przez KE decyzji
o odblokowaniu œrodków na realizacjê projektów informatycznych w administracji. Jed-
nak¿e, nale¿y siê spodziewaæ, i¿ ca³y proces odblokowywania œrodków mo¿e potrwaæ
nawet do pó³ roku, dlatego te¿ ostatecznej decyzji nale¿y spodziewaæ siê na jesieni br.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jako nowo
utworzony resort, skupia w jednym miejscu wszystkie zadania nale¿¹ce do dzia³u in-
formatyzacja, m.in. w celu skoordynowania procesów informatyzacyjnych pañstwa,
usprawnienia budowy us³ug e-administracji, wsparcia budowy spo³eczeñstwa infor-
macyjnego oraz traktuje priorytetowo wszystkie inwestycje informatyczne. Ponadto,
w celu efektywniejszego wdra¿ania funduszy strukturalnych pozostaj¹cych w kompe-
tencjach MAiC zosta³ powo³any Departament Funduszy Strukturalnych skupiaj¹cy
w jednym miejscu funkcje Instytucji Poœrednicz¹cej dla 7. i 8. osi PO IG.

Dodatkowo, w celu zwiêkszenia koordynacji nad tworzonymi w administracji pub-
licznej systemami informatycznymi zosta³ powo³any Komitet Rady Ministrów ds. Cyf-
ryzacji pod przewodnictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z Regulami-
nem KRMC projekty informatyczne i teleinformatyczne (bud¿et powy¿ej 5 mln zl) reali-
zowane przez administracjê publiczn¹ w Polsce obligatoryjnie podlegaj¹ przegl¹dowi,
pod k¹tem wzmocnienia koordynacji pomiêdzy realizowanymi inwestycjami, interope-
racyjnoœci wdra¿anych rozwi¹zañ oraz efektywnoœci wydatkowania œrodków publicz-
nych. Do chwili obecnej KRMC dokona³ przegl¹du postêpu prac i ryzyk w 15 realizowa-
nych projektach finansowanych w ramach 7. osi PO IG. Przegl¹dy pozosta³ych projek-
tów finansowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG bêd¹ kontynuowane
w najbli¿szym czasie.

Mam nadziejê, i¿ przedstawione wyjaœnienia bêd¹ dla Pana Senatora satysfakcjo-
nuj¹ce.

Z powa¿aniem

Ma³gorzata Olszewska
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
oraz senator Alicji Zaj¹c

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ostatnie decyzje w³adz samorz¹dowych województwa mazowieckiego
o obni¿eniu dotacji podmiotowej dla Warszawskiej Opery Kameralnej o niemal
24% stawiaj¹ praktycznie w stan likwidacji tê zas³u¿on¹ dla polskiej kultury
instytucjê. Kilkuletnie postêpowanie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego udowadnia, ¿e urzêdnicy nie s¹ w stanie udŸwign¹æ odpowie-
dzialnoœci za instytucjê artystyczn¹, której s¹ organizatorem.

Warszawska Opera Kameralna jako jedyny teatr na œwiecie od dwudzie-
stu jeden lat prezentuje podczas corocznego, trwaj¹cego szeœæ tygodni, Festi-
walu Mozartowskiego wszystkie sceniczne dzie³a Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Instytucja ta jest realizatorem operowych festiwali Claudia Monte-
verdiego, Gioacchina Rossiniego, Georga Friedricha Händla, Festiwalu Oper
Staropolskich czy Festiwalu Oper Kameralnych XX i XXI wieku.

Od samego pocz¹tku istnienia Warszawska Opera Kameralna pe³ni rolê
kulturotwórcz¹. To na jej zamówienie powsta³o kilkadziesi¹t utworów muzycz-
nych, w tym kilkanaœcie oper. W instytucji tej dzia³a jedyny w Polsce etatowy
zespó³ instrumentów dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, któ-
rego cz³onkowie, graj¹cy na instrumentach z epoki, specjalizuj¹ siê w wyko-
nawstwie muzyki baroku, klasycyzmu i romantyzmu.

Warszawska Opera Kameralna od lat jest znakomitym ambasadorem
kultury polskiej na œwiecie. Od roku 1972 podczas licznych wyjazdów zagra-
nicznych odwiedzi³a trzydzieœci trzy kraje Europy, Azji i obydwu Ameryk. Po-
za granicami Polski da³a ponad tysi¹c piêæset przedstawieñ i koncertów,
które obejrza³o i których wys³ucha³o ponad pó³tora miliona widzów i s³ucha-
czy. Przedstawienia dzie³ Mozarta zosta³y wykonane po raz pierwszy na
przyk³ad w Libanie, Japonii czy Omanie w³aœnie za spraw¹ Warszawskiej
Opery Kameralnej.

Zwracamy siê z proœb¹ o zainicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej umo¿liwia-
j¹cych przejêcie prowadzenia samorz¹dowej instytucji kultury, jak¹ jest War-
szawska Opera Kameralna, przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego
lub spowodowanie tego, ¿e minister kultury i dziedzictwa narodowego przej-
mie wspó³prowadzenie Warszawskiej Opery Kameralnej i stanie siê, razem
z samorz¹dem województwa mazowieckiego, organizatorem dzia³añ tej sza-
cownej instytucji artystycznej.

Jan Maria Jackowski
Alicja Zaj¹c
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OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 21 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego oraz se-

nator Alicji Zaj¹c (BPS/043-10-372/12) z³o¿one na 10. posiedzeniu Senatu w dniu
26 kwietnia 2012 r. dotycz¹ce obni¿enia dotacji podmiotowej dla Warszawskiej Opery
Kameralnej uprzejmie proszê o przyjêcie odpowiedzi.

Kulturotwórcze znaczenie poszczególnych przedsiêwziêæ podejmowanych przez
Warszawsk¹ Operê Kameraln¹ jest znane oraz szanowane w resorcie kultury – projek-
ty przedk³adane przez instytucjê w ramach programów ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (stanowi¹cych system dofinansowania przez MKiDN dzia³añ m.in. insty-
tucji samorz¹dowych) co roku spotykaj¹ siê z wysok¹ ocen¹ merytoryczn¹ opiniu-
j¹cych je ekspertów oraz, w konsekwencji, wspierane s¹ rokrocznie ze œrodków
pozostaj¹cych w dyspozycji resortu kultury. W ci¹gu piêciu ostatnich lat, od roku
2008, ³¹czna kwota przyznanych Operze dotacji w ramach programów wynios³a
2 201 141 z³.

Doceniaj¹c i wspieraj¹c wa¿kie inicjatywy artystyczne Warszawskiej Opery Kame-
ralnej, resort kultury zarazem nie widzi mo¿liwoœci dotowania jej dzia³alnoœci w inny,
ni¿ wskazano powy¿ej, sposób. Nale¿y podkreœliæ, ¿e m.in. z uwagi na aktualny stan
prawny, lecz tak¿e – bud¿et resortu kultury nie jest mo¿liwe przekszta³cenie WOK
w pañstwow¹ instytucjê kultury. Œrodki pozostaj¹ce w dyspozycji MKiDN nie pozwala-
j¹ równie¿ na rozwa¿anie wspó³finansowania kolejnej instytucji kultury – taka decyzja
bowiem poci¹ga³aby za sob¹ koniecznoœæ zmniejszenia dotacji resortu dla tych insty-
tucji kultury w Polsce, które na mocy umów pomiêdzy samorz¹dami a MKiDN ju¿ s¹
wspó³finansowane.

W kontekœcie aktualnych prac zwi¹zanych z wejœciem w ¿ycie w dniu 1 stycznia
2012 roku nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej
informujê tak¿e, ¿e w chwili obecnej w resorcie kultury nie jest planowane inicjowanie
kolejnych zmian legislacyjnych w zakresie ww. ustawy.

Ponadto pragnê równie¿ zaakcentowaæ fakt, ¿e Warszawska Opera Kameralna, cie-
sz¹ca siê zas³u¿onym uznaniem swojej publicznoœci, jest instytucj¹, która, funkcjonu-
j¹c od wielu lat, nie przechodzi³a znacz¹cych restrukturyzacji – tymczasem z uwagi na
otwieraj¹ce siê przed kultur¹ liczne mo¿liwoœci rozwoju zwi¹zane choæby z przemiana-
mi spo³ecznymi, nowoczesnym zarz¹dzaniem czy osi¹gniêciami cywilizacyjnymi podjê-
cie próby reorganizacji Warszawskiej Opery Kameralnej mog³oby stworzyæ tej
instytucji nie tylko szansê dalszej dzia³alnoœci, ale tak¿e funkcjonowania w jeszcze
pe³niejszym, ni¿ dot¹d, wymiarze.

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie aktualnej sytuacji

w G³ównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanis³awa Konopki w Warszawie.
W zbiorze specjalnym znajduje siê m.in. ok. 4 tysiêcy 100 starodruków,

ponad 1 tysi¹c 200 rêkopisów, 5 tysiêcy teczek z archiwaliami, 4 tysi¹ce foto-
grafii. S¹ wœród nich rêkopisy Marii Curie-Sk³odowskiej, uniwersa³ króla Sta-
nis³awa Augusta, a tak¿e kopia „De revolutionibus orbium coelestium”
Miko³aja Kopernika.

Zasoby G³ównej Biblioteki Lekarskiej by³y tworzone przez dziesi¹tki lat.
Wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, lekarzy przekazywa³o do
biblioteki swoje prywatne zbiory po to, by kolejne pokolenia mog³y czerpaæ
wiedzê z tych zasobów. Dziœ ten wieloletni dorobek jest niszczony i rozkrada-
ny, a wprowadzane przez ministerstwo zmiany, które mia³y s³u¿yæ bibliotece,
obracaj¹ siê przeciwko niej.

Maj¹c na uwadze dobro, jakim s¹ narodowe zbiory, zwracam siê z proœ-
b¹ o poinformowanie mnie, jakie s¹ ostateczne ustalenia co do dalszych lo-
sów G³ównej Biblioteki Lekarskiej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Stanis³awa Karczew-

skiego (BPS/043-10-373/12 z dnia 3 maja 2012 roku), dotycz¹cego sytuacji G³ównej
Biblioteki Lekarskiej, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

G³ówna Biblioteka Lekarska dzia³a w oparciu o ustawê z dn. 25 paŸdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
i ustawê z dn. 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998 r.
z póŸn. zm.), jest bibliotek¹ naukow¹, a jej zbiory wchodz¹ do narodowego zasobu bib-
liotecznego, w zwi¹zku z tym podlega obowi¹zkom zawartym w rozporz¹dzeniach Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycz¹cym bibliotek naukowych i bibliotek,
których zbiory zaliczane s¹ do narodowego zasobu bibliotecznego, niemniej jednak
GBL jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ podleg³¹ Ministrowi Zdrowia, który na-
daje jej statut, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie i finansowanie.

W œwietle przepisów prawa resort kultury, który dysponuje czêœci¹ bud¿etu 24
i dzia³em 921 nie mo¿e finansowaæ podmiotu podlegaj¹cego resortowi zdrowia, który
dysponuje czêœci¹ bud¿etu 46 i dzia³em 851. MKiDN nie ma podstaw prawnych do fi-
nansowania bibliotek podleg³ych innym resortom.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
oraz do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwróci³ siê do mnie pan Miros³aw Pob³ocki, prezydent miasta Tczewa,

z dramatycznym apelem w sprawie ratowania mostu tczewskiego. Most zo-
sta³ zamkniêty z powodu tragicznego stanu technicznego. Nale¿y dodaæ, ¿e
jest to czynny zabytek historii i techniki, i nie powinien nadal niszczeæ. Po od-
restaurowaniu móg³by staæ siê – tak jak na to zas³uguje – atrakcj¹ turystycz-
n¹ regionu.

Wobec tego uprzejmie proszê o informacjê, jakie decyzje zosta³y podjête
w tej kwestii przez ministerstwa, którymi Panowie kieruj¹, i co zostanie zro-
bione w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 3 maja 2012 r. (znak: BPS/043-10-375/12)

uprzejmie informujê, ¿e zakres tematyczny oœwiadczenia Senatora Stanis³awa
Karczewskiego nale¿y do kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 18 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 maja 2012 r. nr BPS/043-10-374/12, przy którym

przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego w sprawie Mostu
Tczewskiego uprzejmie informujê, ¿e kwestia stanu technicznego zabytkowego mostu
oraz mo¿liwoœci sfinansowania jego remontu by³a ju¿ wielokrotnie analizowana
w oparciu o obowi¹zuj¹ce prawo.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), zarz¹dc¹ dróg powiatowych jest zarz¹d
powiatu. W myœl art. 20 ww. ustawy do obowi¹zków zarz¹dcy drogi nale¿y m.in.: opraco-
wywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, przeprowadza-
nie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich oraz przepraw
promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu
drogowego oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpie-
czaj¹cych oraz przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa w myœl art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu
infrastruktury transportu l¹dowego zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi finansowane s¹ przez samorz¹d powia-
towy w odniesieniu do dróg powiatowych wraz obiektami in¿ynierskimi.

Analiza mo¿liwych do pozyskania przez powiat œrodków finansowych na odnowê
mostu w Tczewie wskazuje kilka mo¿liwoœci – œrodki z programów UE, z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub z rezerwy subwencji ogólnej, tworzonej
w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.).

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e kwestia dofinansowania przebudowy Mostu Tczew-
skiego z rezerwy subwencji ogólnej by³a ju¿ dyskutowana w roku 2008. Ówczesne Mi-
nisterstwo Infrastruktury proponowa³o Staroœcie Tczewskiemu, aby zwróci³ siê do
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, która corocznie ustala dodatko-
we kryteria s³u¿¹ce do oceny i weryfikacji wniosków sk³adanych przez samorz¹dy o do-
finansowanie zadañ drogowych z tej rezerwy, o ustanowienie wyj¹tku dla realizacji
przebudowy mostu i odst¹pienie od wymogu 50% udzia³u œrodków w³asnych. Powiat
Tczewski takiego wniosku nie przed³o¿y³.

Tak¿e z uwagi na zabytkowy charakter mostu wpisanego na listê zabytków techni-
ki, proponowano aby wsparcia finansowego poszukiwaæ równie¿ w resorcie kultury
i dziedzictwa narodowego w ramach programów, którymi resort dysponuje. Podkreœliæ
jednak¿e nale¿y, i¿ wyst¹pienie Starosty Tczewskiego z 2008 r. dotyczy³o remontu mo-
stu, którego koszt szacowano wówczas na kwotê ok. 50 mln z³. Obecnie koszty te sza-
cowane s¹ na poziomie ok. 100 mln z³.

W korespondencji kierowanej ostatnio do Starosty Tczewskiego, z uwagi na zakres
rzeczowy i finansowy tego przedsiêwziêcia, sugerowane by³o opracowanie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, rozk³adaj¹cego w czasie zarówno ro-
boty, jak i konieczne wydatki oraz wypracowanie monta¿u finansowego wœród
samorz¹dów zainteresowanych funkcjonowaniem przeprawy, przewiduj¹cego dofi-
nansowanie robót równie¿ z rezerwy subwencji ogólnej.
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Tak przygotowane dokumenty stanowi³yby podstawê wyst¹pienia Starosty Tczew-
skiego do Ministra Finansów, Ministra Transportu oraz Strony Samorz¹dowej Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego o zgodê na indywidualne rozpatrzenie
kwestii dofinansowania przebudowy mostu w Tczewie (z rezerwy mo¿na dofinansowaæ
jedynie zadania inwestycyjne). Prace nad podzia³em rezerw subwencji ogólnej na rok
2012 zosta³y ju¿ zakoñczone. Kwestia ewentualnego wsparcia dzia³añ Powiatu Tczew-
skiego mo¿e byæ rozpatrywana jedynie dla perspektywy roku 2013, pod warunkiem, ¿e
omawiana rezerwa zostanie utworzona w bud¿ecie pañstwa oraz ¿e wniosek spe³ni kry-
teria ustalone na 2013 r. dla zadañ na drogach powiatowych (prace nad kryteriami po-
winny zostaæ rozpoczête pod koniec I pó³rocza br.) lub dla Powiatu Tczewskiego
zostanie uzgodniony specjalny tryb oceny wniosku.

Reasumuj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dysponuj¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci
formalnych finansowania dróg zarz¹dzanych przez samorz¹dy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo proszê o wyjaœnienie sprawy dotycz¹cej nieprawid³owoœci w G³ów-

nej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie.
Na mocy obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 22 sierpnia 2011 roku

o zamiarze i przyczynach podzia³u G³ównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³a-
wa Konopki w Warszawie planuje siê utworzyæ dwie pañstwowe instytucje
kultury. Maj¹ to byæ: G³ówna Biblioteka Lekarska im. Stanis³aw Konopki oraz
Narodowe Muzeum Nauk Medycznych. Jak czytamy w uzasadnieniu, decy-
zja ta podyktowana jest koniecznoœci¹ „wyodrêbnienia zbiorów specjalnych”
w celu „zapewnienia ochrony unikatowych dzie³ i eksponatów”. Zapropono-
wany podzia³ podyktowany jest koniecznoœci¹ stworzenia nale¿ytych wa-
runków sk³adowania i pieczy nad szczególnie wartoœciowymi dzie³ami oraz
unikatowymi materia³ami znajduj¹cymi siê w zbiorach biblioteki.

Obecnie w zbiorze specjalnym biblioteki znajduje siê m.in. ok. 4 tysiêcy
100 starodruków, ponad 1 tysi¹c 200 rêkopisów, 5 tysiêcy teczek z archiwa-
liami, 4 tysi¹ce fotografii. S¹ wœród nich rêkopisy Marii Curie-Sk³odowskiej,
uniwersa³ króla Stanis³awa Augusta, a tak¿e kopia „De revolutionibus or-
bium coelestium” Miko³aja Kopernika.

W obliczu zaistnia³ej sytuacji mamy prawo obawiaæ siê o bezpieczeñstwo
zgromadzonych w bibliotece wspania³ych, unikatowych dzie³, które od lat
s³u¿¹ polskiej nauce. Jak widaæ, brakuje elementarnego nadzoru nad dzia³al-
noœci¹ biblioteki oraz jej zasobami. Skandaliczne jest stwierdzone w wyniku
przeprowadzonego œledztwa „ubytkowanie” na tak szerok¹ skalê. Niedopu-
szczalnym jest, aby cenne, historyczne materia³y by³y w nieuprawniony spo-
sób tak ³atwo wyprowadzane z budynku biblioteki.

Zasoby G³ównej Biblioteki Lekarskiej by³y tworzone przez dziesi¹tki lat.
Wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, lekarzy przekazywa³o tu
swoje prywatne zbiory po to, aby kolejne pokolenia mog³y czerpaæ wiedzê
z tych zasobów. Dziœ ten wieloletni dorobek jest niszczony i rozkradany,
a wprowadzane przez ministerstwo zmiany, które mia³y s³u¿yæ bibliotece, ob-
racaj¹ siê przeciwko niej.

Maj¹c na uwadze zaistnia³¹ sytuacjê, proszê Pana Ministra o poinformo-
wanie mnie, jakie dzia³ania zosta³y podjête w celu wyjaœnienia opisanej
sprawy. Czy wobec osób zarz¹dzaj¹cych placówk¹ zosta³y ju¿ wyci¹gniête
konsekwencje? W jaki sposób ministerstwo zamierza zapobiegaæ takim zda-
rzeniom w przysz³oœci i jak bêdzie chroniæ zbiory specjalne G³ównej Biblioteki
Lekarskiej?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego z dnia

26 kwietnia 2012 r. w sprawie nieprawid³owoœci w G³ównej Bibliotece Lekarskiej
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W dniu 16 lutego 2011 r. do Pani Ewy Kopacz, ówczesnego Ministra Zdrowia, wp³y-
nê³o wypowiedzenie dr n. med. mgr fil. Aleksandra Tulczyñskiego. Rezygnowa³ on
z funkcji Dyrektora G³ównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³awa Konopki w Warsza-
wie, a okres wypowiedzenia koñczy³ siê 31 maja 2011 r. Stosownie do obowi¹zuj¹cych
przepisów Pani Minister poprosi³a o opiniê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, który w piœmie z dnia 14 marca 2011 r. wyrazi³ zgodê na odwo³anie dotychczasowe-
go Dyrektora GBL.

W oparciu o powy¿sze Pani Minister Ewa Kopacz, na podstawie art. 15 ust. 3 usta-
wy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kultural-
nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póŸn. zm.) odwo³a³a z dniem 1 kwietnia 2011 r.
dr n. med. mgr fil. Aleksandra Tulczyñskiego z funkcji Dyrektora G³ównej Biblioteki
Lekarskiej z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia. Wobec faktu, i¿
ustêpuj¹cy Dyrektor GBL by³ bardzo ciê¿ko chory, zosta³ on zwolniony z obowi¹zku
œwiadczenia pracy.

Aby utrzymaæ ci¹g³oœæ w zarz¹dzaniu placówk¹ bêd¹cej w trudnej sytuacji finanso-
wej oraz kontynuowaæ dzia³ania podjête na rzecz utworzenia Narodowego Muzeum Hi-
storii Medycyny Pani Minister Ewa Kopacz, jako organizator kultury w odniesieniu do
G³ównej Biblioteki Lekarskiej (bêd¹c¹ jednostk¹ kultury), podjê³a decyzjê o powierze-
niu Panu dr Wojciechowi Giermaziakowi zarz¹du G³ówn¹ Bibliotek¹ Lekarsk¹, w opar-
ciu o art. 15a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej.

W dniach 18–27 kwietnia 2011 r. Pani Ewa M³ynarczyk, g³ówna ksiêgowa GBL, na
polecenie Dyrektora Wojciecha Giermaziaka, przeprowadzi³a kontrolê w dokumentacji
ksiêgowej polegaj¹c¹ na zestawieniu raportów kasowych, list p³ac oraz wyci¹gów ban-
kowych. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji g³ówna ksiêgowa stwierdzi³a
wiele nieprawid³owoœci.

Analiza dokumentów finansowo-ksiêgowych wskazywa³a, i¿ to dzia³ania poprzed-
niej dyrekcji G³ównej Biblioteki Lekarskiej doprowadzi³y do sytuacji, w której powsta³o
ogromne zad³u¿enie jednostki wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Urzêdu
Skarbowego.

W dniu 16 maja 2011 r. Pan Wojciech Giermaziak, Dyrektor GBL, przed³o¿y³ Pani
Ewie Kopacz, ówczesnemu Ministrowi Zdrowia raport dotycz¹cy sytuacji G³ównej Bib-
lioteki Lekarskiej. W oparciu o przedstawiony przez Dyrektora GBL raport Pani Minister
podjê³a decyzjê o zawiadomieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego o mo¿liwoœci po-
pe³nienia przestêpstwa przez poprzedni¹ dyrekcjê G³ównej Biblioteki Lekarskiej.

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2011 r. Prokurator Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa wszcz¹³ œledztwo dotycz¹ce przekroczenia uprawnieñ i niedope³nienia obowi¹zków
przez osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska w G³ównej Bibliotece Lekarskiej prowa-
dzone pod sygnatur¹ 5 Ds 992/11/S.

Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Mokotowa prowadzi równie¿ œledztwo w spra-
wie niedope³nienia obowi¹zków przez Dyrektora G³ównej Biblioteki Lekarskiej polega-
j¹cego na nieodprowadzaniu sk³adek emerytalno-rentowych do ZUS pod sygnatur¹
1 Ds 912/09/V.

Po dokonanej analizie wszystkich zobowi¹zañ stan zad³u¿enia GBL w czerwcu
2011 r. wynosi³ 14.622.364,28 z³ wobec ZUS (8.858.734,28 z³ nale¿noœci g³ównej
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i 5.763.630,00 z³ odsetek) oraz 2.552.320,00 z³ wobec Urzêdu Skarbowego
(1.841.181,00 z³ nale¿noœci g³ównej oraz 711.139,00 z³ odsetek).

Poprzednia dyrekcja GBL nie ujawni³a w sprawozdaniach finansowych przedk³ada-
nych Ministrowi Zdrowia zad³u¿enia wobec Urzêdu Skarbowego.

W dniu 27 stycznia 2012 r. G³ówna Biblioteka Lekarska otrzyma³a z Urzêdu Skar-
bowego decyzjê o roz³o¿eniu na raty zaleg³oœci podatkowych. Poprzez prowadzenie ra-
cjonalnej gospodarki finansowej uda³o siê w 2011 r. zaoszczêdziæ œrodki finansowe
i dokonaæ sp³aty czêœci zobowi¹zania wobec Urzêdu Skarbowego – do dnia otrzymania
decyzji o roz³o¿eniu na raty sp³acono 802.369,00 z³ nale¿noœci g³ównej oraz
406.335,00 z³ odsetek. Decyzj¹ Naczelnika Urzêdu Skarbowego Warszawa-Mokotów
z dnia 27 stycznia 2012 r. zobowi¹zania GBL zosta³y roz³o¿one na raty. Na dzieñ dzi-
siejszy do zap³aty na rzecz Urzêdu Skarbowego pozosta³a ostatnia rata w kwocie
207.104 z³ – której termin sp³aty przypada na 26 listopada 2012 r.

Korespondencja z ZUS w sprawie zad³u¿enia GBL prowadzona by³a od 2 czerwca
2011 r. W dniu 22 sierpnia 2011 r. G³ówna Biblioteka Lekarska zwróci³a siê z proœb¹
o pomoc w negocjacjach z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych do Pani Jolanty Fedak,
ówczesnej Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej uzyskuj¹c wsparcie i pomoc merytorycz-
n¹ u Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W dniu 30 wrzeœnia 2011 r. Biblioteka otrzyma³a od ZUS informacjê, umorzenie
nale¿noœci z tytu³u sk³adek ma charakter uznaniowy i mo¿e nast¹piæ dopiero po zba-
daniu mo¿liwoœci p³atniczych d³u¿nika i stanu finansów ubezpieczeñ spo³ecznych. Pis-
mem z dnia 9 listopada 2011 r. ZUS poinformowa³ GBL o tym, ¿e w³aœciwym dla
prowadzenia negocjacji w przedmiotowej sprawie jest III Oddzia³ ZUS w Warszawie. Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych informowa³ równie¿, ¿e ze swojej strony do³o¿y wszel-
kich starañ, które bêd¹ mia³y na celu osi¹gniêcie porozumienia w kwestii ustalenia
mo¿liwie dogodnej formy sp³aty zobowi¹zañ GBL wobec ZUS.

W dniu 22 marca 2012 r. na konto GBL wp³ynê³a dotacja celowa na sp³atê czêœci
zobowi¹zañ wobec ZUS w kwocie 4.700.000 z³, która natychmiast zosta³a przekazana
na konta ZUS.

W dniu 12 kwietnia 2012 r. dosz³o do spotkania Pana Wojciecha Giermaziaka, Dy-
rektora GBL oraz Pani Ewy M³ynarczyk, G³ównej Ksiêgowej GBL, z Pani¹ Beat¹ Skwit-
-Kruszewsk¹, Zastêpc¹ Dyrektora III Oddzia³u ZUS. Celem tego spotkania by³o omó-
wienie dalszych kroków na drodze do zawarcia uk³adu ratalnego.

Obecnie zobowi¹zania publiczno-prawne GBL regulowane s¹ terminowo.
Od 1 kwietnia 2011 r. czyli od dnia objêcia funkcji Dyrektora GBL przez Pana Woj-

ciecha Giermaziaka, rozpocz¹³ siê proces restrukturyzacji biblioteki i ograniczania kosz-
tów jej funkcjonowania. Zmieniony zosta³ system czasu pracy z dwuzmianowego na jed-
nozmianowy oraz ograniczone zosta³o zatrudnienie – w okresie od kwietnia 2011 r. do
grudnia 2011 r. zmniejszono liczbê pracowników o 22 osoby. W bie¿¹cym roku plano-
wane s¹ kolejne zmiany organizacyjne. Przygotowano projekt nowej struktury organi-
zacyjnej GBL, co spowoduje zmniejszenie kosztów pracy oraz pozwoli na efektywniej-
sze wykorzystanie obecnych pracowników.

W celu usprawnienia funkcjonowania oraz obni¿enia kosztów dzia³alnoœci G³ównej
Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³awa Konopki w Warszawie planowane jest stopniowe
przechodzenie z papierowych wydañ ksi¹¿ek i czasopism na ich elektroniczne odpo-
wiedniki – bazy danych (tzw. cyfryzacja zbiorów). Takie rozwi¹zanie z pewnoœci¹ ogra-
niczy koszty funkcjonowania jednostki m.in. poprzez ograniczenie wydatków na
zakupy ksi¹¿ek i czasopism. W chwili obecnej G³ówna Biblioteka Lekarska jest cz³on-
kiem konsorcjum zrzeszaj¹cego 17 podmiotów (bibliotek i instytutów), które wspólnie
wystêpuj¹ zarówno o zakup elektronicznych baz danych jak i o dofinansowanie takich
przedsiêwziêæ.

Minister Zdrowia podj¹³ w roku 2011 dzia³ania zmierzaj¹ce do wydzielenia ze
struktury G³ównej Biblioteki Lekarskiej Dzia³u Zbiorów Specjalnych i utworzenia
w oparciu o nie Narodowego Muzeum Nauk Medycznych. Zamiar Ministra Zdrowia
znalaz³ swoje odzwierciedlenie w wydaniu obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
22 sierpnia 2011 r. o zamiarze i przyczynach podzia³u G³ównej Biblioteki Lekarskiej
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im. Stanis³awa Konopki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 59), którym to
sformalizowany zosta³ zamiar dokonania podzia³u G³ównej Biblioteki Lekarskiej
im. Stanis³awa Konopki w Warszawie. W wyniku podzia³u utworzone mia³y zostaæ dwie
pañstwowe instytucje kultury: G³ówna Biblioteka Lekarska im. Stanis³awa Konopki
oraz Narodowe Muzeum Nauk Medycznych.

Jako przyczynê planowanego podzia³u G³ównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³a-
wa Konopki w Warszawie okreœlono koniecznoœæ wyodrêbnienia ze struktury GBL
Zbiorów Specjalnych i utworzenia na ich bazie Narodowego Muzeum Nauk Medycz-
nych w celu zapewnienia ochrony unikatowych dzie³ i eksponatów, polegaj¹cej
w szczególnoœci na w³aœciwym gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji zabytków
dotycz¹cych historii nauk medycznych oraz innych obiektów kultury materialnej
zwi¹zanych z medycyn¹ oraz udostêpnienia Zbiorów Specjalnych, jako sta³ej ekspozy-
cji, s³u¿¹cych zaspokojeniu potrzeb publicznych w tym zakresie.

Planowany podzia³ nie zosta³ dokonany tylko dlatego, ¿e Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego od grudnia 2011 r. do dnia dzisiejszego nie zaopiniowa³ statutu ma-
j¹cego powstaæ Narodowego Muzeum Nauk Medycznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich latach liczne akademie medyczne w Polsce zosta³y prze-

kszta³cone w uniwersytety medyczne. Proces ten nie obj¹³ Akademii Medycz-
nej we Wroc³awiu.

Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e uczelnia ta spe³nia wszystkie
wymogi niezbêdne do tego, aby przekszta³ciæ j¹ w uniwersytet. Œrodowisko
naukowe Wroc³awia z niecierpliwoœci¹ oczekuje na tê zmianê.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, na jakim eta-
pie znajduje siê obecnie proces przekszta³cania wymienionej akademii
w uniwersytet.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego, z³o¿one

na 10. posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Akademii Medycznej
im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu, przekazujê Panu Marsza³kowi poni¿sze wyjaœnienie.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 14 maja 2012 r. Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Donald Tusk przekaza³ na rêce Pani Marsza³ek Sejmu Ewy
Kopacz projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Œl¹skich we
Wroc³awiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu”.

Projektowana ustawa, zmieniaj¹ca nazwê Uczelni, ma charakter porz¹dkuj¹cy, do-
stosowuj¹cy nazwê Uczelni do wymagañ art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wy¿szym, daj¹cy uczelniom, których jednostki organizacyjne po-
siadaj¹ co najmniej szeœæ uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora,
w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objêtych profilem uczelni, mo¿liwoœæ u¿ywa-
nia w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupe³nionego przymiotnikiem lub przy-
miotnikami w celu okreœlenia profilu uczelni.

Z uwagi na to, ¿e Akademia Medyczna im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu spe³nia³a
ww. kryteria ustawowe wyst¹pi³a w dniu 28 lutego 2011 r. do Ministra Zdrowia
z wnioskiem o zmianê nazwy. Projekt ustawy zosta³ zg³oszony do Programu prac
Rz¹du na 2011 r. i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespó³ ds. Programowania
Prac Rz¹du uzyska³ zgodê na dalsze procedowanie. Projekt ustawy by³ przedmiotem
uzgodnieñ zewnêtrznych, w trakcie których nie zg³oszono ¿adnych uwag. Nastêpnie,
w dniu 14 lipca 2011 r. projekt ustawy zosta³ przyjêty przez Komitet Sta³y Rady Mini-
strów, w dniu 21 lipca 2011 r. projekt zosta³ zwolniony z obowi¹zku rozpatrzenia przez
Komisjê Prawnicz¹, a w dniu 22 lipca 2011 r. zosta³ przekazany do rozpatrzenia przez
Radê Ministrów.
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Z uwagi na z³o¿one podczas posiedzenia Rady Ministrów zastrze¿enie, ¿e w propo-
nowanej nowej nazwie zrezygnowano z nadanego uczelni imienia Piastów Œl¹skich,
w dniu 9 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów odroczy³a podjêcie decyzji o przyjêciu projek-
tu ustawy – zobowi¹zuj¹c Ministra Zdrowia do przedstawienia dodatkowych wyjaœnieñ
dotycz¹cych zmiany nazwy. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w³adze uczelni podtrzyma³y swoj¹
wolê o rezygnacji z nadanego uczelni imienia.

Z uwagi na koñcz¹c¹ siê kadencjê Sejmu i Senatu i z brakiem w zwi¹zku z tym mo¿-
liwoœci zakoñczenia prac ustawodawczych nad powy¿szym projektem – zosta³ on bez
rozpatrzenia zwrócony do Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2011 r.

W zwi¹zku z powy¿szym zasz³a koniecznoœæ ponownego przed³o¿enia projektu
ustawy Zespo³owi do spraw programowania prac Rz¹du z wnioskiem o umieszczenie
projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zespó³ wyda³ pozytywn¹ de-
cyzjê w dniu 26 marca 2012 r. Nastêpnie w dniu 2 maja 2012 r. projekt zosta³ przyjêty
przez Radê Ministrów.

Nadmieniam, ¿e uchwa³¹ nr 1114 Senat Akademii Medycznej we Wroc³awiu z dnia
27 lutego 2012 r. podj¹³ decyzjê o zmianie nazwy Akademii Medycznej im. Piastów
Œl¹skich we Wroc³awiu na „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Œl¹skich we Wroc-
³awiu” (by³o: „Uniwersytet Medyczny we Wroc³awiu”).

Mam nadziejê, ¿e Pan Senator przyjmie powy¿sze, wyczerpuj¹ce wyjaœnienie i prze-
ka¿e oczekuj¹cemu z niecierpliwoœci¹ œrodowisku naukowemu we Wroc³awiu infor-
macjê o koñcowym etapie prac nad projektem ustawy, który bêdzie mia³ miejsce
w Sejmie i Senacie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o rozwa¿enie przeprowadzenia kontroli

postêpowania administracyjnego dotycz¹cego zabezpieczenia osuwiska
przy potoku Trzonia w miejscowoœci £apczyca w gminie Bochnia. Osuwisko
to powsta³o na dzia³ce nr 1167/3 i wed³ug zamieszkuj¹cych tam obywateli
zagra¿a ich ¿yciu i zdrowiu.

O zaistnia³ej sytuacji zaalarmowa³a mnie mieszkanka £apczycy miesz-
kaj¹ca na wy¿ej wymienionej dzia³ce. Kobieta wesz³a na drogê postêpowa-
nia administracyjnego w celu zabezpieczenia przedmiotowego osuwiska ju¿
w 2011 r.

Sprawa dotycz¹ca zainteresowanej prowadzona by³a w Urzêdzie Gminy
w Bochni, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bochni,
w Ma³opolskim Zarz¹dzie Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, u wo-
jewody ma³opolskiego, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji. ¯aden z wymienionych organów nie za³atwi³ sprawy zabezpieczenia
osuwiska. W zwi¹zku z istniej¹cym zagro¿eniem kontrola ca³ego postêpowa-
nia administracyjnego wydaje siê konieczna.

Dodatkowo w styczniu 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego w Bochni udzieli³ nastêpuj¹cych wyjaœnieñ: „Stwierdzono, ¿e budy-
nek mieszkalny znajduje siê w dobrym stanie technicznym. Zagro¿enie dla
budynku mog¹ stanowiæ du¿e opady deszczu i wysoki poziom wody potoku
Trzonia”. Zainteresowana zwraca jednak uwagê, i¿ du¿e opady deszczu oraz
wysoki poziom wody w potoku Trzonia s¹ zjawiskami, które wystêpuj¹ nie-
mal ka¿dego roku. Mieszkaj¹ca na zagro¿onej osuwiskiem dzia³ce ma po-
wa¿ne obawy zwi¹zane z tym, i¿ osuwisko znajduje siê ju¿ bardzo blisko jej
domu i ci¹gle siê powiêksza.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, uprzejmie proszê o rozwa¿enie przeprowa-
dzenia kontroli postêpowania administracyjnego dotycz¹cego sprawy zabez-
pieczenia osuwiska w miejscowoœci £apczyca w gminie Bochnia przy potoku
Trzonia na dzia³ce nr 1167/3.

Z powa¿aniem
Maciej Klima

Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na

przes³ane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów pismem z dnia 09 maja 2012 r. (sygn. DSPA-4813-353-(2)/12) oœwiad-
czenie z³o¿one podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez
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Senatora RP Pana Macieja Klimê w sprawie przeprowadzenia kontroli postêpowania
administracyjnego dotycz¹cego zabezpieczenia osuwiska przy potoku Trzonia w miejsco-
woœci £apczyca w gminie Bochnia, z uwagi na koniecznoœæ zasiêgniêcia opinii Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiotowej sprawie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ na wyst¹pienie zostanie
udzielona w najbli¿szym mo¿liwym terminie.

Z powa¿aniem

Magdalena M³ochowska

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 27 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piœmie z dnia 9 maja 2012 r. (sygn.
DSPA-4813-353-(2)/12) oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Macieja Klimê
podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowa-
dzenia kontroli postêpowania administracyjnego dotycz¹cego zabezpieczenia osuwis-
ka potoku Trzonia w miejscowoœci £apczyca w gminie Bochnia (sygn. BPS/043-10-
-377/12), uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Minister Administracji i Cyfryzacji, jak i ka¿dy inny
organ administracji publicznej, wyposa¿ony jest w sferê w³asnych zadañ i kompeten-
cji. Mieszcz¹ce siê w zakresie tych kompetencji konkretne uprawnienia mog¹ byæ jedy-
nie realizowane w przewidywanych i dopuszczalnych przepisami prawa stanach
faktycznych. Zgodnie bowiem z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawnego jakakolwiek
mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ w³adczych przez ka¿dy organ administracji publicznej mu-
si bezsprzecznie wynikaæ z przepisów prawa, zaœ podstaw¹ jest zawsze konkretna nor-
ma kompetencyjna.

Odnosz¹c siê do poruszanych w oœwiadczeniu kwestii zasadnym wydaje siê przy-
pomnienie o ukszta³towanych w systemie prawa procedurach dzia³ania organów w³a-
dzy publicznej i podejmowania przez nie rozstrzygniêæ. W pierwszej kolejnoœci nale¿y
wskazaæ na wynikaj¹ce z Kodeksu postêpowania administracyjnego – tryb i zasady
rozpatrywania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyj-
nych, zarówno w pierwszej instancji, jak i w postêpowaniu odwo³awczym (w którym or-
ganem w³aœciwym pozostaje: w zakresie realizacji przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego zadañ w³asnych – samorz¹dowe kolegium odwo³awcze, zaœ w zakresie
zadañ zleconych – co do zasady wojewoda). Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ ogó³ rozstrzyg-
niêæ zapad³ych w ww. postêpowaniu administracyjnym podleg³y jest kontroli s¹du ad-
ministracyjnego. Zarówno s¹dy administracyjne, jak i poszczególne organy admini-
stracji publicznej samodzielnie rozstrzygaj¹ sprawy nale¿¹ce do ich kompetencji. Nale-
¿y jednoznacznie zaznaczyæ, ¿e wkroczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w tok
procedury prowadzonej przez w³aœciwe organy by³oby dzia³aniem pozbawionym pod-
staw prawnych.
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Równoczeœnie informujê, ¿e poruszona w oœwiadczeniu senatorskim sprawa by³a
przedmiotem badania w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w 2011 roku. W dniu
10 listopada 2011 roku zorganizowano w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Kra-
kowie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzêdu Gminy w Bochni, Dy-
rektor Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, Geolog
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz pracownicy Ma³opolskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Krakowie. Spotkanie zosta³o zorganizowanie w zwi¹zku ze skarg¹ Pani
Marii Grzyb zamieszka³ej w £apczycy 215, która wnioskuje o zabezpieczenie brzegów
i regulacjê potoku £apczyckiego przep³ywaj¹cego wzd³u¿ dolnej czêœci osuwiska, które
stanowi zagro¿enie dla budynku mieszkalnego skar¿¹cej. Z karty dokumentacyjnej
osuwiska, wykonanej przez Pañstwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Wójta Gminy
Bochnia, wynika m.in., ¿e osuwisko powsta³o w 2001 roku, a po intensywnych opa-
dach deszczu w miesi¹cach maj – czerwiec 2010 roku nast¹pi³o jego uaktywnienie.
W wyniku ruchów osuwiskowych pojawi³y siê pêkniêcia w budynku mieszkalnym
nr 215 oraz opadniêcie opaski chodnikowej od po³udniowej strony budynku. Powsta³e
uszkodzenia nie uniemo¿liwiaj¹ zamieszkania w budynku, co zosta³o równie¿ potwier-
dzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W zwi¹zku z powy¿szym Dyrektor Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie stoi na stanowisku, i¿ roboty zabezpieczeniowo-regulacyjne na
potoku £apczyckim winny byæ poprzedzone stabilizacj¹ osuwiska. Rodzaj prac zabez-
pieczaj¹cych powinien zostaæ okreœlony na podstawie dokumentacji geologiczno-in¿y-
nierskiej. Równoczeœnie Pañstwowy Instytut Geologiczny potwierdza, i¿ prace zabez-
pieczaj¹ce brzeg potoku i jego regulacja, bez zlecenia ww. dokumentacji, s¹ bezzasad-
ne. Wed³ug wstêpnych szacunków koszt zabezpieczenia osuwiska z pewnoœci¹ prze-
kroczy wartoœæ budynku Pani Marii Grzyb, który jest budynkiem starym, wykonanym
z drewna.

Usytuowanie osuwiska na terenach prywatnych oraz brak decyzji Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego o nakazie opuszczenia budynku lub jego rozbiórce
uniemo¿liwia zastosowanie procedur zwi¹zanych z przesiedleniem mieszkañców tego
budynku.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z informacjami otrzymanymi od Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej organy nadzoru budowlanego
nie prowadzi³y i nie prowadz¹ postêpowania administracyjnego dotycz¹cego obiektów
zlokalizowanych na dzia³ce nr 1167/3 w miejscowoœci £apczyca, gmina Bochnia.

Natomiast w przedmiotowej sprawie organy nadzoru budowlanego kilkakrotnie do-
konywa³y czynnoœci kontrolnych. W zwi¹zku z du¿ymi opadami w 2010 r., w dniu
29 maja 2010 r. oddelegowani pracownicy G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego
dokonali kontroli obiektów znajduj¹cych siê na przedmiotowej dzia³ce budowlanej.
Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Przeprowadzona przez powiatowy or-
gan nadzoru budowlanego w dniu 11 czerwca 2010 r. rekontrola potwierdzi³a, ¿e stan
budynku nie uleg³ zmianie. W dniu 16 grudnia 2011 r., w zwi¹zku z wyst¹pieniem or-
ganu gminy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni dokona³ ponow-
nej kontroli, która potwierdzi³a dobry stan techniczny budynku.

Z informacji uzyskanych w tej sprawie wynika, ¿e niew¹tpliwie zabudowa na
dzia³ce 1167/3 w £apczycy znajduje siê niedaleko od przedmiotowego osuwiska. Jak
ustali³ powiatowy organ nadzoru budowlanego, osuwisko nie przemieszcza siê jednak
w kierunku obiektów budowlanych, a ich stan techniczny nie wymaga podjêcia dzia³añ
nakazowych.

Z powa¿aniem

Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena M³ochowska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie obecnej sytuacji kopani soli w Bochni.

Lokalni samorz¹dowcy informuj¹ nas o planach Ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa oraz Ministerstwa Gospodarki dotycz¹cych przekszta³ceñ w³asnoœcio-
wych kopalni soli w Bochni, polegaj¹cych na w³¹czeniu tego przedsiêbior-
stwa w struktury Grupy Kapita³owej Kopalni Soli „Wieliczka”.

Rady miast Bochni i Wieliczki, Rada Powiatu Bocheñskiego oraz zaintere-
sowani starostowie wystosowali ju¿ w tej sprawie pisma wyra¿aj¹ce zanie-
pokojenie planami rz¹du. Samorz¹dowcy protestuj¹ z powodu braku
w³¹czenia ich oraz przedstawicieli kopalni do konsultacji na temat dalszego
dzia³ania obu przedsiêbiorstw. Jednoczeœnie zainteresowane strony podcho-
dz¹ bardzo ostro¿nie do planów po³¹czenia obu kopalni.

Dla Bochni oraz Wieliczki istnienie kopalni soli stanowi podstawê funk-
cjonowania. Kopalnie dzia³aj¹ w tych miastach od oœmiu wieków i s¹ jednymi
z najwa¿niejszych zabytków polskiej historii i kultury. Brak jasnych informa-
cji rz¹du na temat planowanych zmian w strukturze organizacyjnej kopalni
soli w Bochni powoduje powstawanie obaw co do jej przysz³ego funkcjono-
wania.

Jednoczeœnie wydaje siê, i¿ œrodki przeznaczone na dzia³anie obu kopal-
ni najlepiej bêd¹ wydatkowane nie we wspólnej centrali, lecz w ka¿dej z ko-
palni z osobna. Ka¿dy dobry gospodarz wie najlepiej, na co wydaje swoje
pieni¹dze, i robi to racjonalnie. Doœwiadczenia minionego systemu, kiedy
obie kopalnie stanowi³y jedno przedsiêbiorstwo pañstwowe, pokaza³y, i¿ ta-
kie rozwi¹zanie nie jest dobre.

Bocheñska kopalnia ma olbrzymi potencja³. Kiedy dosta³a mo¿liwoœæ apli-
kowania o œrodki unijne w ramach dzia³alnoœci spó³ki Uzdrowisko Kopalnia
Soli „Bochnia”, uzyska³a z Unii Europejskiej milionowe dofinansowanie.
W ubieg³ym roku przy pomocy œrodków UE otworzono podziemn¹ trasê multi-
medialn¹. Atrakcja ta zosta³a ju¿ doceniona przez Muzeum Historii Polski
(4. miejsce w konkursie na wydarzenie historyczne roku) oraz przez kapitu³ê
konkursu „Polska Piêknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” (kopalnia soli
w Bochni przesz³a do œcis³ego fina³u, w którym znalaz³y siê tylko trzy zabytki
– rozwi¹zanie konkursu w maju).

Maj¹c na uwadze argumenty zg³aszane przez bocheñskich i wielickich
samorz¹dowców, organizacje spo³eczne i mieszkañców Bochni oraz Wielicz-
ki, rz¹d powinien pozostawiæ obie kopalnie soli jako osobne przedsiêbior-
stwa. Jednoczeœnie rz¹d musi na bie¿¹co informowaæ zainteresowane strony
o swych planach dotycz¹cych funkcjonowania kopalni soli w Bochni oraz
w Wieliczce.

Nie by³oby Bochni bez jej kopalni soli.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi

pytaniami:
1. Jakie s¹ plany rz¹du w kwestii dalszego funkcjonowania kopalni soli

w Bochni oraz kopalni soli w Wieliczce?
2. Czy rz¹d zamierza w opisanej sprawie podj¹æ konsultacje z zaintere-

sowanymi samorz¹dami oraz przedstawicielami obu kopalni?
3. Czy kopalnia soli w Bochni zamiast po³¹czenia z kopalni¹ soli w Wie-

liczce nie powinna byæ raczej przekszta³cona w samodzieln¹ spó³kê Skarbu
Pañstwa?

Z powa¿aniem
Maciej Klima
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2012.05.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Klimê na 10. po-

siedzeniu Senatu w dniu 26.04.2012 r., dotycz¹ce po³¹czenia przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzib¹ w Bochni w likwidacji z Kopalni¹ Soli
„Wieliczka” SA z siedzib¹ w Wieliczce, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Minister Gospodarki w piœmie z dnia 05.10.2011 r. wyst¹pi³ do Ministra Skarbu
Pañstwa o rozwa¿enie koncepcji po³¹czenia Kopalni Soli „Wieliczka” SA i przedsiêbior-
stwa pañstwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzib¹ w Bochni w likwidacji. W uzasad-
nieniu do ww. propozycji Minister Gospodarki wskaza³, i¿ obydwa podmioty prowadz¹
to¿same dzia³ania zabezpieczaj¹ce, maj¹ce na celu ochronê zabytkowych kopalñ, od-
dzia³ywuj¹c pozytywnie na poprawê bezpieczeñstwa obszarów miejskich, a tak¿e likwi-
duj¹ niezabytkowe czêœci zak³adów górniczych. W opinii Ministra Gospodarki
proponowana zmiana organizacyjna pozwoli³aby na optymalizacjê dzia³añ i obni¿enie
kosztów dzia³alnoœci prowadzonej przez podmioty. Ponadto koordynacja prac prowa-
dzonych przez podmioty mo¿e prowadziæ do skrócenia czasu przeznaczonego na dzia-
³ania likwidacyjne, a tym samym zmniejszenia kosztów tego procesu.

Oczekuje siê, ¿e integracja obydwu podmiotów mo¿e przynieœæ nastêpuj¹ce korzyœci:
– wdro¿enie spójnej polityki ochrony bezcennego dziedzictwa kulturowego,
– uzyskanie przez p.p. Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzib¹ w Bochni w likwidacji mo¿-

liwoœci ubiegania siê o œrodki pochodz¹ce z Funduszy Europejskich (obecnie unie-
mo¿liwia jej to status przedsiêbiorstwa pañstwowego w likwidacji),

– mo¿liwoœæ wykreowania wspólnej strategii turystycznej i polityki œrodowiskowej,
– racjonalizacjê kosztów poprzez u³atwienie koordynacji procesów likwidacji czêœci

niezabytkowych i zabezpieczenia zabytkowej substancji obydwu kopalñ oraz kon-
centracjê dzia³añ zwi¹zanych z udzielaniem zamówieñ na us³ugi, dostawy i roboty
budowlane,

– wprowadzenie jednolitych standardów zarz¹dzania.
Dotychczas Minister Skarbu Pañstwa nie podj¹³ decyzji w sprawie ewentualnego

po³¹czenia Kopalni Soli „Wieliczka” SA i przedsiêbiorstwa pañstwowego Kopalnia Soli
„Bochnia” z siedzib¹ w Bochni w likwidacji. Nierozwi¹zana pozostaje kwestia zachowa-
nia praw obydwu zak³adów górniczych do uzyskiwania dotacji. Aktualnie w powy¿szej
sprawie prowadzone s¹ konsultacje z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Go-
spodarki.

Przy podejmowaniu decyzji w omawianej sprawie zostan¹ wziête pod uwagê zarów-
no interesy przedmiotowych firm, ich pracowników jak i spo³ecznoœci lokalnych.
W przypadku realizacji koncepcji po³¹czenia wybrany wariant bêdzie przewidywa³ za-
chowanie odrêbnoœci organizacyjnej i prawnej Kopalni Soli „Bochnia” – rozpatrywana
jest koncepcja funkcjonowania przedsiêbiorstwa jako spó³ki prawa handlowego z sie-
dzib¹ w Bochni. Po³¹czenie nie powinno negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê na rynku pra-
cy w Bochni, jak i zmniejszyæ zainteresowania turystycznego Kopalni¹ Soli „Bochnia”.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski

10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 51



Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug w art. 15
ust. 6 stanowi, ¿e za podatnika nie uznaje siê organów w³adzy publicznej
oraz urzêdów obs³uguj¹cych te organy w zakresie realizowanych zadañ na³o-
¿onych odrêbnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta³y one po-
wo³ane, z wy³¹czeniem czynnoœci wykonywanych na podstawie zawartych
umów cywilnoprawnych. Dotychczasowa praktyka orzecznicza ugruntowa³a
stanowisko, i¿ do organów w³adzy publicznej zalicza siê równie¿ organy sa-
morz¹du terytorialnego.

Z przytoczonego przepisu nale¿y wywieœæ pogl¹d, ¿e gmina nie jest po-
datnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych przez ni¹ zadañ nale-
¿¹cych z mocy odrêbnych ustaw do jej zadañ w³asnych. Wiele gmin realizuje
swoje zadania w³asne, w tym na przyk³ad inwestycje oœwiatowe i sportowe,
poprzez swoje zak³ady bud¿etowe. Poniewa¿ zak³ady bud¿etowe gminy nie
posiadaj¹ osobowoœci prawnej i dzia³aj¹ w strukturze osoby prawnej, jak¹
jest gmina, inwestycje te nie s¹ realizowane na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Zatem sama ustawa przes¹dza ju¿, ¿e w zakresie tych czynnoœci ani
gmina, ani jej jednostki organizacyjne nie s¹ podatnikami VAT.

Tymczasem rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us³ug, okreœlaj¹c katalog zwolnieñ przedmiotowych, w §13 ust. 1 pkt 12 nie-
jako powtarza zapis ustawowy, stanowi¹c, i¿ z podatku zwolnione s¹ czyn-
noœci zwi¹zane z wykonywaniem zadañ publicznych na³o¿onych odrêbnymi
przepisami, wykonywane w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, z wy³¹czeniem czynnoœci wykony-
wanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym mini-
ster finansów zwolni³ od podatku od towarów i us³ug czynnoœci, które de fac-
to i tak nie podlegaj¹ podatkowi VAT na mocy cytowanego art. 15 ust. 6 usta-
wy – wykonywane s¹ bowiem przez podmiot, który nie jest uznawany za po-
datnika VAT.

Mimo niepodlegania podatkowi VAT z mocy ustawy oraz zwolnienia od
podatku na podstawie wspomnianego rozporz¹dzenia organy podatkowe
wci¹¿ stoj¹ na stanowisku, i¿ roboty wykonywane przez zak³ady bud¿etowe
gmin na rzecz swoich gmin macierzystych w zakresie ustawowych zadañ
w³asnych gmin i statutowych zadañ tych zak³adów podlegaj¹ opodatkowa-
niu VAT. O przedmiotowym stanowisku œwiadcz¹ liczne indywidualne inter-
pretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe w imieniu ministra
finansów. Podatki takie s¹ równie¿ egzekwowane od zak³adów bud¿eto-
wych w postêpowaniach egzekucyjnych. Obecnie pojawiaj¹ siê coraz czêœciej
interpretacje i wyroki, z których wynika, i¿ realizacja przez samorz¹dowy za-
k³ad bud¿etowy zadañ w³asnych tworz¹cej go jednostki samorz¹du teryto-
rialnego o charakterze u¿ytecznoœci publicznej w zakresie gospodarki
komunalnej nie stanowi œwiadczeñ podlegaj¹cych opodatkowaniu VAT po-
miêdzy tymi podmiotami, co nie wyklucza ich opodatkowania z tytu³u ich od-
p³atnego œwiadczenia na rzecz podmiotów zewnêtrznych – tak w wyroku
NSA z dnia 18 paŸdziernika 2011 r., sygnatura I FSK 1369/10.

Z uwagi na opisany stan rzeczy proszê Pana Ministra o rozwa¿enie zasad-
noœci podjêcia stosownej inicjatywy legislacyjnej, maj¹cej na celu uporz¹dko-
wanie przepisów prawa w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przekazanego przy piœmie z dnia 3 maja 2012 r. Nr BPS/043-10-

-378/12 oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Knosalê w sprawie opodatko-
wania podatkiem od towarów i us³ug czynnoœci wykonywanych przez samorz¹dowe za-
k³ady bud¿etowe na rzecz gmin, pragnê uprzejmie przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko.

Odnosz¹c siê do zaprezentowanego w oœwiadczeniu zagadnienia nale¿y na wstêpie
wskazaæ na unormowania przyjête w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z póŸn. zm.) definiuj¹ce zakres pojêciowy
przedmiotu opodatkowania oraz podmiotów, które s¹ uznawane za podatników.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹ – zgodnie z treœci¹ art. 5
ustawy – m.in. odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium
kraju. Za dostawê towarów uznaje siê przeniesienie prawa do rozporz¹dzania towarami
jak w³aœciciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast œwiadczeniem us³ug jest ka¿de œwiadcze-
nie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej oso-
bowoœci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Czynnoœci te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug pod warun-
kiem, ¿e s¹ wykonywane przez podatników tego podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 usta-
wy podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez
wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoœci.

Z przedstawionego powy¿ej zakresu pojêciowego podmiotów uznanych za podatni-
ków ustawodawca wy³¹czy³ (art. 15 ust. 6) organy w³adzy publicznej oraz urzêdy obs³u-
guj¹ce te organy w zakresie realizowanych zadañ na³o¿onych odrêbnymi przepisami
prawa, dla realizacji których zosta³y one powo³ane, z wy³¹czeniem czynnoœci wykony-
wanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto, przepisem §13 pkt 12 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us³ug (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z póŸn. zm.) zwolnione od podatku zosta³y czynnoœci
zwi¹zane z wykonywaniem zadañ publicznych na³o¿onych odrêbnymi przepisami, wy-
konywane w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przez jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (z wy³¹czeniem czynnoœci wykonywanych na podstawie zawar-
tych umów cywilnoprawnych).

Zastosowanie w przepisach ustawy o podatku od towarów i us³ug wy³¹czenia spod
przepisów tej ustawy organów w³adzy oraz urzêdów je obs³uguj¹cych oraz zwolnienia
w przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego, nie ma znaczenia dla problemu po-
ruszonego w oœwiadczeniu. Skutki dla podatnika s¹, co do zasady, analogiczne.

Jednoczeœnie w zwi¹zku z powo³anymi wy¿ej przepisami nale¿y wskazaæ, ¿e nie ka¿-
da dzia³alnoœæ wymienionych wy¿ej podmiotów bêdzie wolna od podatku. W szczegól-
noœci zakresem czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu bêd¹ objête czynnoœci wyko-
nywane przez te podmioty na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Nale¿y tu zauwa¿yæ, i¿ gmina i tworzone przez ni¹ jednostki organizacyjne takie jak
m.in. samorz¹dowe zak³ady bud¿etowe maj¹ status odrêbnych podatników VAT, któ-
rzy mog¹ miêdzy sob¹ dokonywaæ transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów
i us³ug. Powy¿sze znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie.

Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z §13 pkt 13 ww. rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zwolnieniu z podatku podlegaj¹ us³ugi œwiadczone
pomiêdzy:
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a) jednostkami bud¿etowymi,
b) samorz¹dowymi zak³adami bud¿etowymi,
c) jednostkami bud¿etowymi i samorz¹dowymi zak³adami bud¿etowymi
– z wyj¹tkiem us³ug wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 za³¹cznika nr 3 do

ustawy oraz us³ug komunikacji miejskiej.
Podkreœlenia wymaga, i¿ zwolnienie wynikaj¹ce z przywo³anego przepisu obejmuje

œwiadczenie us³ug tylko pomiêdzy jednostkami bud¿etowymi i samorz¹dowymi zak³a-
dami bud¿etowymi, zatem poniewa¿ gmina nie jest ¿adnym z tych podmiotów, to do
us³ug œwiadczonych na jej rzecz nie ma zastosowania zwolnienie okreœlone w niniej-
szym przepisie.

Definicja pojêcia samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego znajduje siê w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.).
Samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy odp³atnie wykonuje powierzone mu przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego zadania w³asne tej jednostki pokrywaj¹c koszty swojej dzia-
³alnoœci, co do zasady, z przychodów w³asnych. Mo¿e równie¿ otrzymywaæ od jednostki
macierzystej dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Ustawa okreœla równie¿
enumeratywnie obszary dzia³alnoœci samorz¹dów, które mog¹ byæ realizowane w tej
formie organizacyjno-prawnej, do których, w myœl art. 14 ww. ustawy, nale¿¹ zadania
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej takie jak m.in. zadania w zakresie gospodarki
mieszkaniowej, zarz¹dzania infrastruktur¹ drogow¹, zaopatrzenia w wodê, usuwania
i oczyszczania œcieków komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹
oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, kultury fizycznej i sportu, czy te¿ pomocy
spo³ecznej.

Dodatkowo nale¿y wskazaæ na przepis art. 8 ust. 2a ww. ustawy o podatku od to-
warów i us³ug, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, dzia³aj¹c we w³asnym
imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia³ w œwiadczeniu us³ug, przyjmuje siê,
¿e ten podatnik sam otrzyma³ i wyœwiadczy³ te us³ugi.

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz zawart¹ w art. 15 ust. 2 powy¿szej ustawy definicjê
dzia³alnoœci gospodarczej stosowan¹ dla potrzeb przepisów dotycz¹cych podatku od
towarów i us³ug, nale¿y uznaæ, i¿ czynnoœci wykonywane przez samorz¹dowe zak³ady
bud¿etowe na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego, co do zasady stanowi¹ czyn-
noœci podlegaj¹ce opodatkowaniu tym podatkiem.

Na tym tle zauwa¿enia wymaga, ¿e realizowanie przez jednostki samorz¹du teryto-
rialnego inwestycji przy pomocy powo³anych m.in. w tym celu samorz¹dowych zak³a-
dów bud¿etowych nie powinno powodowaæ niekorzystnych konsekwencji w zakresie
zwiêkszenia obci¹¿eñ podatkowych z tego tytu³u. Samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy, ja-
ko podatnik podatku VAT wykonuj¹cy czynnoœci opodatkowane na rzecz jednostki
macierzystej, ma bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego od kwot na które
opiewaj¹ faktury wystawione za realizacjê zleconych przedsiêwziêæ.

Jednoczeœnie maj¹c na wzglêdzie, i¿ przepisy reguluj¹ce status organów w³adzy
i jednostek samorz¹du terytorialnego jako podatników, jak równie¿ ujmowanie doko-
nywanych przez nich czynnoœci w kategoriach czynnoœci opodatkowanych stanowi
przedmiot nie w pe³ni jednolitych rozstrzygniêæ s¹dowo-administracyjnych, pragnê za-
pewniæ, i¿ kwestia ta zostanie poddana analizie, równie¿ pod k¹tem ewentualnej zmia-
ny przepisów, w celu wyeliminowania wszelkich w¹tpliwoœci podatników w tym
zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych – dalej:
ustawa – wprowadzono mo¿liwoœæ wszczêcia i przeprowadzenia postêpowa-
nia upad³oœciowego wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowa-
dz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. To tak zwana upad³oœæ konsumencka.

Wedle artyku³u 49112 ustawy po wykonaniu przez upad³ego obowi¹zków
okreœlonych w planie sp³aty wierzycieli s¹d wydaje postanowienie o umorze-
niu niezaspokojonych zobowi¹zañ upad³ego objêtych planem sp³aty.

Niestety cel, jaki mia³o osi¹gn¹æ to postêpowanie, nie zostanie w pe³ni
zrealizowany z powodu niedostosowanych do niego przepisów prawa podat-
kowego. Zgodnie bowiem z treœci¹ art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: p.d.o.f. – w przy-
padku osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przychodem podlega-
j¹cym opodatkowaniu jest tak¿e wartoœæ umorzonych zobowi¹zañ. Odnoœnie
do osób nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej ten rodzaj przychodu rów-
nie¿ zosta³ opodatkowany na podstawie art. 11 ust. 1 p.d.o.f. pod pojêciem
„inne nieodp³atne œwiadczenia”. Przysporzenie to jest realne i wymierne,
gdy¿ dziêki umorzeniu osoba bêd¹ca jego beneficjentem zostaje zwolniona
z obowi¹zku œwiadczenia kosztem swojego maj¹tku, a wiêc z koniecznoœci je-
go uszczuplenia. Przychodem s¹ bowiem nie tylko aktywa, które ulegaj¹
zwiêkszeniu u podatnika, ale tak¿e zmniejszenie jego pasywów – tak w wy-
roku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 8 czerwca 1994 r., sygnatu-
ra akt SA/Kr 1239/93 oraz w wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyj-
nego we Wroc³awiu z dnia 6 kwietnia 1994 r., sygnatura akt SA/Wr 1101/03).

Ró¿nica miêdzy przedsiêbiorcami a innymi osobami polega jednak na
tym, ¿e wobec osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do przychodów
nie zalicza siê kwoty stanowi¹cej równowartoœæ umorzonych zobowi¹zañ, je-
¿eli ich umorzenie jest zwi¹zane z postêpowaniem upad³oœciowym z mo¿liwo-
œci¹ zawarcia uk³adu w rozumieniu przepisów prawa upad³oœciowego
i naprawczego. Przes¹dza o tym art. 14 ust. 3 pkt 6 p.d.o.f.

Wobec tego, je¿eli celem upad³oœci konsumenckiej jest pomoc niewyp³a-
calnym osobom fizycznym w uporaniu siê z trudnoœciami finansowymi, rów-
nie¿ poprzez umorzenie czêœci zobowi¹zañ, nie wydaje siê racjonalne, by
osoby te musia³y od uzyskanego przychodu p³aciæ podatek dochodowy.
W przedstawionej sytuacji warto zastanowiæ siê nad zmian¹, zgodnie z któr¹
umorzenie zobowi¹zañ, jakie wobec wierzycieli ma d³u¿nik nieprowadz¹cy
dzia³alnoœci gospodarczej, tak¿e by³oby objête przedmiotowym zwolnieniem
od podatku dochodowego.

Proszê wiêc Pana Ministra o rozwa¿enie potrzeby harmonizacji przepi-
sów wspomnianych ustaw, wzi¹wszy pod uwagê opisany problem.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali wyg³oszonym pod-

czas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów
uzyskanych w wyniku umorzenia zobowi¹zañ w zwi¹zku z tzw. upad³oœci¹ konsumenc-
k¹, uprzejmie informujê.

Nowelizacj¹ przepisów ustawy dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z póŸn. zm.) dokonan¹ w dniu 5 grudnia 2008 r. zosta³o
wprowadzone do obrotu prawnego nowe postêpowanie upad³oœciowe dotycz¹ce osób fizycz-
nych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, potocznie okreœlane mianem „upad³oœci
konsumenckiej”. Nowelizacja ta wprowadzi³a do ustawy nowy Tytu³ V – „Postêpowanie
upad³oœciowe wobec osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej”.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji, podstawowym celem wprowa-
dzenia tej instytucji prawnej by³a mo¿liwoœæ przeprowadzenia postêpowania upad³o-
œciowego stwarzaj¹cego tym osobom szansê na dalsze ¿ycie „bez obci¹¿eñ”.
Konsekwencj¹ tego jest zwolnienie niewyp³acalnego d³u¿nika z zobowi¹zañ. Istotne
jest, ¿e z tej nadzwyczajnej instytucji prawnej mo¿e skorzystaæ tylko taki d³u¿nik, któ-
rego niewyp³acalnoœæ powsta³a wskutek wyj¹tkowych i niezale¿nych od niego okolicz-
noœci. Ponadto warto zauwa¿yæ, i¿ takie postêpowanie odbywa siê na wniosek
d³u¿nika, który jest zobowi¹zany wskazaæ i wydaæ syndykowi ca³y swój maj¹tek – ce-
lem zaspokojenia wierzycieli. O umorzeniu niezaspokojonych zobowi¹zañ upad³ego
oraz o zakoñczeniu postêpowania upad³oœciowego orzeka s¹d, ale ju¿ po wykonaniu
przez upad³ego obowi¹zków okreœlonych w planie sp³aty wierzycieli. Tak wiêc, umorze-
nie zobowi¹zañ de facto nastêpuje w sytuacji, gdy upad³y nic ma ju¿ maj¹tku.

Tworz¹c normê prawn¹, racjonalny ustawodawca tworzy taki stan prawny, aby cel
regulacji prawnej by³ mo¿liwy do osi¹gniêcia. Zaprzeczeniem zasady racjonalnego pra-
wotwórstwa by³oby bez w¹tpienia stworzenie takich norm, w realizacji których zwol-
nienie z zobowi¹zañ (przy upad³oœci konsumenckiej) skutkowa³oby powstaniem
nowych zobowi¹zañ – wynikaj¹cych z prawa podatkowego. Uznanie przez prawodawcê,
i¿ umorzenie d³ugów w wyniku upad³oœci rodzi skutki podatkowe, spowodowa³oby za-
pewne wprowadzenie stosownego zwolnienia do ustawy podatkowej.

W tym przypadku, nie mo¿na mówiæ o powstaniu przychodu podlegaj¹cego opodat-
kowaniu. Tego rodzaju konkluzja by³aby sprzeczna ze spo³eczno-gospodarczym prze-
znaczeniem instytucji prawnej, jak¹ jest upad³oœæ konsumencka a tym samym
sprzeczna z ratio legis norm o upad³oœci konsumenckiej. St¹d brak jest podstaw do
okreœlenia przychodu podatkowego.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, nie zachodzi zatem koniecznoœæ wprowadzania do
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia przedmiotowego doty-
cz¹cego umorzonych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z upad³oœci konsumenckiej, o której
mowa w przepisach prawa upad³oœciowego i naprawczego, gdy¿ – aby zwolniæ z opodat-
kowania okreœlony rodzaj przychodu – musi on najpierw powstaæ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Z pism kierowanych do mojego biura przez przedstawicieli organizacji po-
zarz¹dowych zrzeszaj¹cych osoby niepe³nosprawne wynika, ¿e istnieje pilna
potrzeba dokonania weryfikacji wysokoœci ustalonych progów dochodowych,
od których uzale¿nione jest prawo do œwiadczeñ rodzinnych.

Niew¹tpliwie s³uszne jest twierdzenie, ¿e wieloletnie zaniechania prze-
prowadzania weryfikacji tych progów prowadz¹ w efekcie do stopniowego
ograniczania liczby osób, które faktycznie mog¹ skorzystaæ z przedmiotowej
pomocy. Przyk³adowo od 2007 r. liczba rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
rodzinnych zmniejszy³a siê a¿ o ponad 450 tysiêcy. Zmiana ta w ¿adnym wy-
padku nie œwiadczy o wzroœcie zamo¿noœci rodzin, ale raczej œwiadczy o bra-
ku w³aœciwej korelacji istniej¹cych wskaŸników z realiami rynkowymi
(inflacja, wzrost p³acy minimalnej itp.). Jeœli przeanalizujemy stosunek kwoty
kryterium dochodowego do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê, doj-
dziemy do wniosku, ¿e jeszcze w 2004 r. wynosi³ on, w zale¿noœci od œwiad-
czenia, od 60% do 71%. Wynik osi¹gniêty w roku bie¿¹cym mieœci siê w zde-
cydowanie ni¿szym przedziale – od 33% do 38%.

To, ¿e progi dochodowe ju¿ od wielu lat pozostaj¹ na niezmienionym po-
ziomie, dotkliwie odbija siê tak¿e na rodzinach z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Rodziny te stanowi¹ ponad 10% ogó³u rodzin korzystaj¹cych z przedmioto-
wych œwiadczeñ. Jeszcze w roku 2008 ze œwiadczeñ rodzinnych uzale¿nio-
nych od dochodu korzysta³o ponad 200 tysiêcy rodzin z dzieæmi
niepe³nosprawnymi. Dwa lata póŸniej, w 2010 r., korzysta³o z tych œwiad-
czeñ zaledwie 166 tysiêcy rodzin.

Organizacje pozarz¹dowe podkreœlaj¹ ponadto, ¿e obecny system dopu-
szcza do sytuacji, w której wysokoœæ progów dochodowych uprawniaj¹cych
do œwiadczeñ rodzinnych mo¿e spaœæ poni¿ej wysokoœci minimum egzysten-
cji. WskaŸnik minimum egzystencji jest miernikiem skrajnego ubóstwa i od-
nosi siê do wartoœci koszyka dóbr „niezbêdnych do podtrzymania funkcji
¿yciowych cz³owieka i sprawnoœci psychofizycznej”. Wspomniany koszyk
dóbr „uwzglêdnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie mo¿e byæ od-
³o¿one w czasie, a konsumpcja ni¿sza od tego poziomu prowadzi do biologicz-
nego wyniszczenia i zagro¿enia ¿ycia”.

Przedstawione dane œwiadcz¹ o stopniowym zmniejszaniu dostêpnoœci
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, co z kolei prowadzi do zaniku roli pañstwa we
wspieraniu rodzin, w tym tak¿e rodzin wychowuj¹cych dzieci.

Z uwagi na przytoczone argumenty zwracam siê do Pana Ministra z proœ-
b¹ o przeprowadzenie weryfikacji wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych. Proszê
nadto o dostosowanie do realiów rynkowych wysokoœci progów dochodo-
wych, od których uzale¿nione jest prawo do œwiadczeñ rodzinnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 16 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 3 maja 2012 r., znak:
BPS/043-10-379/12 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Kno-
salê podczas 10. posiedzenia Senatu RP w sprawie pilnej potrzeby weryfikacji progów
dochodowych, od których uzale¿nione jest prawo do œwiadczeñ rodzinnych, uprzejmie
informujê.

Od szeregu lat polski system wsparcia materialnego rodzin z dzieæmi na utrzyma-
niu, finansowany z bud¿etu pañstwa, kierowany jest do rodzin o niskich dochodach.
W systemie tym podstawow¹ rolê pe³ni¹ œwiadczenia rodzinne przyznawane na pod-
stawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.) – s¹ to zasi³ki rodzinne z dodatkami oraz œwiadczenia
opiekuñcze, zaœ rolê uzupe³niaj¹c¹ pe³ni¹ œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do zasi³ków rodzinnych wynosi 504,00 z³ netto na
osobê, a w przypadku rodzin wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne kryterium to
podwy¿szone jest do 583,00 z³ netto.

Weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych, zgod-
nie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), odbywa siê co trzy lata, z uwzglêdnieniem wyników ba-
dañ progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada
i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja by³a przeprowa-
dzona w 2009 roku, w wyniku której Rada Ministrów podjê³a decyzjê o podwy¿szeniu
od 1 listopada 2009 roku wysokoœci zasi³ku rodzinnego (wzrós³ o ponad 42%) oraz wy-
sokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego (wzros³o o ok. 24%). Kolejna weryfikacja kwot
œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do za-
si³ków rodzinnych, zgodnie z art. 18 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych bêdzie prze-
prowadzona w 2012 roku, a uchwalone w jej wyniku zmiany obowi¹zywaæ bêd¹ od
1 listopada 2012 roku.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo niepodwy¿szenia w toku dotychczasowych weryfika-
cji kwot kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ rodzinnych, zmiany,
które wesz³y w ¿ycie w latach 2009–2010 znacznie zwiêkszy³y wysokoœæ œrodków kiero-
wanych do rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ rodzinnych. Wzrost wysokoœci zasi³ku
rodzinnego oznacza³ bowiem równie¿ wzrost kwoty dopuszczalnego przekroczenia wy-
sokoœci kryteriów dochodowych bez utraty prawa do œwiadczeñ rodzinnych dla rodzin,
które ju¿ korzysta³y z tych œwiadczeñ. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie lub
dochód osoby ucz¹cej siê przekracza kwotê uprawniaj¹c¹ dan¹ rodzinê lub osobê
ucz¹c¹ siê do zasi³ku rodzinnego o kwotê ni¿sz¹ lub równ¹ kwocie odpowiadaj¹cej naj-
ni¿szemu zasi³kowi rodzinnemu przys³uguj¹cemu w okresie, na który jest ustalany,
zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli przys³ugiwa³ w poprzednim okresie zasi³kowym
(np. dla czteroosobowej rodziny wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne dochód rodzi-
ny mo¿e byæ wy¿szy o 272 z³). Jednoczeœnie w przypadku przekroczenia kryterium do-
chodowego w kolejnym okresie zasi³kowym zasi³ek rodzinny nie przys³uguje.

Od 1 stycznia 2010 roku, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ wydatków bud¿etowych (Dz. U.
Nr 219, poz. 1706), zosta³o zniesione kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o prawo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego, przys³uguj¹cego m.in. rodzicom opiekuj¹cym siê
dzieckiem niepe³nosprawnym wymagaj¹cym szczególnej pielêgnacji (wskazania co do
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacz-
nie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego
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wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji), którzy w zwi¹zku z t¹ opiek¹ zrezygnowali z pracy lub jej nie podejmuj¹.

W 2012 roku planowana jest kolejna weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wy-
sokoœci kryteriów dochodowych. W bud¿ecie na 2012 rok zaplanowano wy¿sze o ok.
730 mln z³, ni¿ w 2011 roku, œrodki na œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego (rezerwa celowa cz. 83 poz. 34), m.in. w zwi¹zku z planowan¹ ustawo-
w¹ weryfikacj¹ kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych. De-
cyzjê w sprawie podwy¿szenia kwot kryteriów dochodowych i kwot œwiadczeñ
rodzinnych Rada Ministrów uzgadnia z Trójstronn¹ Komisj¹ do Spraw Spo³eczno-
-Gospodarczych. Zgodnie z art. 19 ust. 4 i 5 ww. ustawy wysokoœæ kryterium dochodo-
wego i kwot œwiadczeñ rodzinnych, które bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada 2012 roku
og³oszona zostanie do dnia 15 sierpnia br.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów bezskutecznoœæ egzekucji oznacza „egzekucjê,
w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesiêcy nie wyegzekwowano
pe³nej nale¿noœci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych;
za bezskuteczn¹ egzekucjê uwa¿a siê równie¿ niemo¿noœæ wszczêcia lub pro-
wadzenia egzekucji alimentów przeciwko d³u¿nikowi alimentacyjnemu prze-
bywaj¹cemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoœci
z powodu: a) braku podstawy prawnej do podjêcia czynnoœci zmierzaj¹cych
do wykonania tytu³u wykonawczego w miejscu zamieszkania d³u¿nika,
b) braku mo¿liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszka-
nia d³u¿nika alimentacyjnego za granic¹”.

Otrzyma³em sygna³, z którego wynika, ¿e wykonanie tego przepisu rodzi
istotne problemy zwi¹zane z jego niew³aœciw¹ interpretacj¹. W punkcie tym
zawarte s¹ bowiem dwa, oddzielone œrednikiem, zdania, które dotycz¹ od-
rêbnych sytuacji. Œrednik ten ma jedynie zaznaczyæ now¹ czêœæ redakcyjn¹
i nie powinien byæ traktowany jako przecinek ³¹cz¹cy oba zdania. Pierwsze
zdanie dotyczy ogólnej regu³y, kiedy egzekucja zosta³a prawid³owo wszczê-
ta, ale nie przynosi rezultatu. Drugie natomiast zdanie statuuje „fikcjê praw-
n¹ bezskutecznoœci, tj. instytucjê, która pozwala na wypowiadanie siê
o bezskutecznoœci egzekucji tak¿e wówczas, gdy faktycznie ¿adne czynnoœci
postêpowania egzekucyjnego (czynnoœci egzekucyjne) nie zosta³y wobec
d³u¿nika podjête z powodu usprawiedliwionych prawnie przeszkód”
(A. Korcz-Maciejko, „Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Komentarz”, Warszawa 2010, s. 52–53). Tymczasem organy przyznaj¹ce
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przewa¿nie traktuj¹ ca³y przepis
³¹cznie, pomimo ¿e nie jest mo¿liwe jednoczesne wyst¹pienie przes³anek za-
wartych w obu normach. W zwi¹zku z tym utrudnia to uzyskanie œwiadczeñ
przez osoby uprawnione, które czêsto nie maj¹ innych œrodków utrzymania.

Proszê zatem Pana Ministra o rozwa¿enie zmiany redakcyjnej przepisu,
aby nie by³o w¹tpliwoœci co do treœci i zakresu stosowania norm w nim za-
wartych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 17 maja 2012 r.

Pan
W³adys³aw Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê oœwiadczenie z³o¿one w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez

senatora Pana Ryszarda Knosalê w sprawie zmiany przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r.
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Nr 1, poz. 7, z póŸn. zm.), z uprzejm¹ proœb¹ o zajêcie stanowiska odnoœnie do kwestii
zawartej w oœwiadczeniu i udzielenie odpowiedzi senatorowi, zgodnie z w³aœciwoœci¹,
wynikaj¹c¹ z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS-043-399/12, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego

przez senatora Ryszarda Knosalê, podczas 10. posiedzenia Senatu RP w sprawie zmia-
ny przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów, uprzejmie informujê, ¿e do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
w okresie obowi¹zywania ustawy tj. od dnia 1 paŸdziernika 2008 r. do dnia dzisiejszego
nie wp³yn¹³ ¿aden sygna³ od organów realizuj¹cych œwiadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego, ani od osób ubiegaj¹cych siê o te œwiadczenia, dotycz¹cy trudnoœci interpre-
tacyjnych przedmiotowego przepisu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e kwestia ta bêdzie w miarê mo¿liwoœci monitorowana.
W przypadku pojawienia siê jakichkolwiek nieprawid³owoœci w zwi¹zku z niew³aœciw¹
interpretacj¹ przepisu, o którym mowa powy¿ej, rozwa¿ona zostanie mo¿liwoœæ
uwzglêdnienia zmiany redakcyjnej przy najbli¿szej nowelizacji ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Na gruncie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane dochodzi do licznych rozbie¿noœci interpretacyjnych, zwi¹zanych
z takimi pojêciami, jak „remont”, „przebudowa” i „odbudowa”. Dlatego inwe-
storzy, którzy chc¹ przeprowadziæ w budynku lub lokalu okreœlone roboty bu-
dowlane, maj¹ niejednokrotnie w¹tpliwoœci, jak zakwalifikowaæ konkretne
prace. Wspomnianym w¹tpliwoœciom towarzysz¹ równie¿ obawy, gdy¿
ewentualne b³êdne okreœlenie wykonywanych prac nie pozostaje bez znacze-
nia dla sytuacji prawnej inwestora.

Do wykonania odbudowy i przebudowy prawo wymaga pozwolenia na
budowê, wydanego w formie decyzji administracyjnej. Z kolei gdy chodzi
o remont wymaga siê jedynie zg³oszenia go organowi administracji publicz-
nej. Tymczasem pojêcia „remont” i „przebudowa” nie zosta³y dostatecznie do-
k³ad- nie sprecyzowane w prawie budowlanym, a termin „odbudowa” nie
posiada nawet definicji legalnej. Czêsto w sytuacji, kiedy inwestor nie potrafi
jednoznacznie okreœliæ charakteru przeprowadzanych robót, niejako aseku-
racyjnie, aby nie nara¿aæ siê na zarzut samowoli budowlanej, wystêpuje on
do w³aœciwego organu o wydanie pozwolenia na budowê. Zdarzaj¹ siê te¿
sytuacje odwrotne, gdy inwestor zg³osi³ remont, a organ nie zg³osi³ sprzeciwu
albo nawet wyda³ zaœwiadczenie o braku sprzeciwu wobec zg³oszenia. Inwe-
stor nie otrzymuje wówczas ochrony na wypadek, gdyby organ zmieni³ zda-
nie, stwierdzaj¹c, ¿e przeprowadzone roboty budowlane wymaga³y jed- nak
pozwolenia na budowê.

Uzasadniona jest zatem konkluzja, ¿e istniej¹cy stan prawny dopuszcza
zbytni¹ uznaniowoœæ organów. Na marginesie wypada dodaæ, ¿e dopuszcze-
nie zbyt daleko id¹cej uznaniowoœci w tym obszarze mo¿e rodziæ te¿ sprzyja-
j¹ce warunki do zachowañ o znamionach korupcji. Rozbie¿noœci widaæ
równie¿ w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, które jednakowy zakres
robót budowlanych kwalifikuj¹ w ró¿ny sposób (tytu³em przyk³adu, odno-
sz¹cego siê do wymiany drewnianych œcian budynku na murowane, wska-
zaæ mo¿na wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 842/07, oraz wyrok Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn.
akt II SA/Ol 959/09).

Wydaje siê, ¿e opisany problem mo¿na dosyæ ³atwo rozwi¹zaæ, chocia¿by
poprzez umieszczenie w ustawie wykazu przyk³adowych robót, które nale¿y
kwalifikowaæ jako remont, oraz robót, które w œwietle prawa winny byæ trak-
towane jako przebudowa. Rozwa¿yæ mo¿na tak¿e wprowadzenie do prawa
budowlanego definicji legalnej pojêcia „odbudowa”.

Proszê zatem Pana Ministra o podjêcie stosownych dzia³añ legislacyj-
nych w celu wyeliminowania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Ryszarda Knosalê – Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 03.05.2012 r.,
znak: BPS/043-10-381/12, w sprawie podjêcia stosownych dzia³añ legislacyjnych
w zakresie doprecyzowania okreœlonych w ustawie Prawo budowlane nastêpuj¹cych
pojêæ: remont, przebudowa i odbudowa, uprzejmie informujê i wyjaœniam.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z póŸn. zm.) w art. 3 okreœla definicje poszczególnych pojêæ u¿ytych w przepisach ustawy.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 budow¹ jest wykonywanie obiektu budowlanego w okreœlo-
nym miejscu, a tak¿e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Przebudowê stanowi, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane, wykonywa-
nie robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana parametrów u¿ytkowych
lub technicznych istniej¹cego obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoœæ, d³ugoœæ, szerokoœæ
b¹dŸ liczba kondygnacji. Natomiast wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestano-
wi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowla-
nych innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym – art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane.

Z punktu widzenia konsekwencji prawnych, dla rozpoczêcia odbudowy, ustawa
Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowê, jednoczeœnie poœrednio
wskazuje (poprzez wykluczenie robót budowlanych kwalifikowanych jako remont lub
przebudowa), jaki zakres robót budowlanych co mo¿na uznaæ za odbudowê.

Zgodnie z orzecznictwem „nie jest remontem w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa bu-
dowlanego, je¿eli inwestor rozbiera po kolei poszczególne œciany budynku, stawiaj¹c
w ich miejsce nowe, traktuj¹c to jako odtworzenie stanu pierwotnego. Takie dzia³ania
inwestora mieszcz¹ siê w definicji budowy lub przebudowy” – wyrok Naczelnego S¹du
Administracyjnego w Warszawie, z dnia 12.10.2010 r., II OSK 1536/09, LEX nr 746618.
Ponadto, równie¿ „zast¹pienie œcian budynku z drewna œcianami murowanymi nie jest
odtworzeniem stanu pierwotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8 p.b. Podobnie rozbiórka
czêœci drewnianego budynku i wykonanie w tym miejscu czêœci murowanej nie stano-
wi remontu istniej¹cego obiektu budowlanego, lecz jest budow¹, nie mo¿na bowiem te-
go uznaæ za odtworzenie stanu pierwotnego” – wyrok Wojewódzkiego S¹du Admini-
stracyjnego w Olsztynie, z dnia 10.12.2009 r., II SA/Ol 959/09, LEX nr 583046.

„… aby móc wykonaæ remont, musi istnieæ obiekt budowlany w rozumieniu art. 3
pkt 1 tej ustawy. Nie mamy do czynienia z remontem, jeœli roboty budowlane polegaj¹
na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choæ z wykorzystaniem ele-
mentów konstrukcyjnych pozosta³ych po innym obiekcie budowlanym, który uleg³ zni-
szczeniu. Wówczas inwestor dokonuje odbudowy, która zgodnie z definicj¹ zawart¹
w art. 3 pkt 6 powy¿szej ustawy zalicza siê do budowy ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami, w tym z obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê, jak równie¿ ze skutka-
mi prawnymi niedope³nienia wymaganych formalnoœci. Zarówno w definicji remontu,
jak definicji odbudowy inny okreœlony jest zakres wykonywanych robót budowlanych
i przedmiot, którego dotycz¹. Przy odbudowie mieszcz¹cej siê w definicji budowy po-
wstaje fizycznie nowa substancja budowlana, z kolei przy remoncie dochodzi do odtwo-
rzenia substancji istniej¹cej jako obiekt budowlany. Najczêœciej przy remoncie nastê-
puje wymiana poszczególnych elementów i zast¹pienie ich nowymi, przy czym nie
obejmuje to z regu³y wszystkich elementów. Natomiast odbudowa to z regu³y odtworze-
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nie obiektu budowlanego po jego znacznym zniszczeniu, obejmuj¹cym czêsto niemal
ca³oœæ, a rezultatem takich robót budowlanych jest nowy obiekt budowlany, zawiera-
j¹cy elementy wykorzystane z poprzedniego obiektu” – wyrok Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego (do 2003.12.31 w Bia³ymstoku) z dnia 29 marca 2001 r., sygn. akt
SA/Bk 852/00.

Maj¹c na uwadze powy¿sze przepisy oraz przytoczone orzecznictwo, wyra¿am prze-
konanie, ¿e obecne przepisy ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie nie
powoduj¹ istotnych trudnoœci w odpowiednim ich rozumieniu oraz stosowaniu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wszelkich informacji, w zakresie wyboru pro-
cedury w³aœciwej dla realizacji konkretnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem
niezbêdnych dokumentów, udzielaj¹ w³aœciwe miejscowo organy administracji
architektoniczno-budowlanej w oparciu o ustalony stan faktyczny oraz odpowiednie
przepisy prawa.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Zwrócili siê do mnie z nastêpuj¹cym pismem miêdzynarodowi przewoŸni-

cy drogowi w Polsce.
„2 kwietnia 2012 r. prezydent Federacji Rosyjskiej D. Miedwiediew pod-

pisa³ ustawê federaln¹ o sygnaturze N 31-RZ wprowadzaj¹c¹ zmiany w za-
kresie wykorzystania œrodków transportu zarejestrowanych w innych
pañstwach oraz wykonania bez odpowiednich zezwoleñ miêdzynarodowych
przewozów samochodowych ³adunków i pasa¿erów. Ustawa ta wprowadza
drastyczny wzrost kar za naruszenie przepisów dotycz¹cych miêdzynarodo-
wych przewozów drogowych. Przepisy wejd¹ w ¿ycie po up³ywie trzydziestu
dni od ich opublikowania, czyli 2 maja 2012 r.

Ustawa budzi g³êbokie zaniepokojenie œrodowiska polskich miêdzynaro-
dowych przewoŸników drogowych, bowiem od kilku lat strona rosyjska w spo-
sób niezgodny z umow¹ zawart¹ miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a rz¹dem Federacji Rosyjskiej o miêdzynarodowych przewozach drogowych
z dnia 30 sierpnia 1996 r., konwencj¹ CMR oraz innymi przepisami miêdzyna-
rodowymi klasyfikuje czêœæ przewozów dwustronnych wykonywanych przez
polskich miêdzynarodowych przewoŸników drogowych, traktuj¹c je jako prze-
wozy do krajów trzecich” – chodzi o to, ¿e traktuje siê je jako przewozy niedo-
zwolone i ¿¹da siê specjalnych mocno limitowanych zezwoleñ na przewóz.

Taka interpretacja tych przepisów i wynikaj¹ca z niej praktyka rosyjskich
s³u¿b kontrolnych jest zdaniem przewoŸników niezgodna z prawem miêdzynaro-
dowym i umow¹ polsko-rosyjsk¹. Polscy przewoŸnicy bêd¹ wiêc nara¿eni na bar-
dzo powa¿ne skutki finansowe. Ich konsekwencj¹ mo¿e byæ wyparcie polskich
przewoŸników z rynków przewozów miêdzynarodowych w kierunku wschodnim.

„Zrzeszenie Miêdzynarodowych PrzewoŸników Drogowych w Polsce wie-
lokrotnie podnosi³o ju¿ ten problem i miêdzy innymi z naszej – czyli ich – ini-
cjatywy zosta³y podjête przez Ministerstwo Infrastruktury dzia³ania na forum
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, gdzie wniesiono pod obrady Grupy
Roboczej SC-1 sprawê prawid³owej interpretacji przepisów prawa miêdzyna-
rodowego w tym zakresie.

W zwi¹zku z tym, ¿e nowe przepisy prawa wchodz¹ w ¿ycie ju¿ w maju,
a ewentualne decyzje EKG ONZ mog¹ byæ prawdopodobnie podjête na najbli¿szej
sesji Grupy Roboczej SC1, czyli w dniach 22 – 24 paŸdziernika 2012 r., uwa¿amy
za niezbêdne i pilne jednoznaczne wyjaœnienie ze stron¹ rosyjsk¹ w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z prowadzonymi przez polskich przewoŸników przewozami.

Wobec drastycznie wysokich kar, jakie przewiduje nowa ustawa FR –
siêgaj¹cych kwoty 60 tysiêcy z³ – nie mo¿na nara¿aæ polskich przewoŸników
drogowych na tak powa¿ne konsekwencje, gro¿¹ce nawet utrat¹ pojazdów
u¿ywanych do wykonania tych przewozów”.

Od kilku lat œrodowisko domaga siê wprowadzenia skutecznego systemu
kontroli polskich zezwoleñ wykorzystywanych przez zagranicznych przewoŸni-
ków. Do dzisiaj pomimo zapewnieñ i sk³adanych deklaracji kontrola taka nie funk-
cjonuje, a strona rosyjska prowadzi bardzo szczegó³ow¹ kontrolê polskich prze-
woŸników. Kontrola ta obejmuje dos³ownie 100% przeje¿d¿aj¹cych pojazdów.
Zdecydowanie utrudnia to prowadzenie rozmów dwustronnych Polski i Federacji
Rosyjskiej w zakresie wymiany zezwoleñ na przewozy drogowe towarów.

Przesy³aj¹c do Pana Premiera niniejsz¹ informacjê, oczekujê podjêcia pil-
nych dzia³añ, które uchroni³yby polskich przedsiêbiorców transportowych
przed dramatycznymi konsekwencjami, jakie mo¿e przynieœæ wprowadzenie
tej niekorzystnej ustawy.

Zdaniem przewoŸników niezbêdne s¹ pilne rozmowy z odpowiednimi w³a-
dzami Federacji Rosyjskiej w celu precyzyjnego i niebudz¹cego w¹tpliwoœci
okreœlenia zasad przewozów wykonywanych przez przewoŸników obu pañstw.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 6 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS-043-10-382/12, przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿o-

ne przez senatora Stanis³awa Koguta w sprawie zmiany przepisów transportowych na
terytorium Federacji Rosyjskiej, przedstawiam poni¿ej odpowiedŸ odnosz¹c¹ siê do za-
gadnieñ poruszonych w tym oœwiadczeniu.

Od chwili opublikowania na oficjalnych stronach internetowych w³adz rosyjskich
oraz stowarzyszenia przewoŸników ASMAP informacji o ustanowieniu Federalnej
Ustawy Nr 31-FZ wprowadzaj¹cej zmiany w zakresie wykorzystania œrodków transpor-
tu, zarejestrowanych w innych pañstwach oraz wykonania bez odpowiednich zezwoleñ
miêdzynarodowych przewozów drogowych ³adunków i pasa¿erów, Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjê³o dzia³ania, zmierzaj¹ce do wyjaœnie-
nia ze stron¹ rosyjsk¹ zasad kwalifikacji rodzajów przewozów drogowych, okreœlonych
w polsko-rosyjskiej umowie o miêdzynarodowych przewozach drogowych z 1996 roku.
Dotychczas w³adze rosyjskie pozostaj¹ przy w³asnej interpretacji czêœci przewozów
drogowych, wykonywanych przez polskich przewoŸników drogowych pomiêdzy Polsk¹
a Federacj¹ Rosyjsk¹, traktuj¹c je jako przewozy do/z krajów trzecich. Resort trans-
portu, podczas licznych spotkañ dwustronnych wielokrotnie podkreœla³, ¿e interpreta-
cja tych przewozów stosowana przez stronê rosyjsk¹ jest nie do przyjêcia przez stronê
polsk¹. Ponadto praktyka kontrolna w³adz rosyjskich przy kwalifikacji przewozów
dwustronnych jest niespójna z umow¹ o miêdzynarodowych przewozach drogowych
oraz z Konwencj¹ o umowie miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR.

Maj¹c na uwadze znaczenie rynku rosyjskiego dla polskich przewoŸników drogo-
wych i uwzglêdniaj¹c siln¹ pozycjê polskiego transportu w przewozach z Europy Za-
chodniej do Federacji Rosyjskiej, strona polska d¹¿y do ostatecznego uregulowania tej
sprawy.

W dniu 3 maja 2012 roku w Lipsku, podczas Sesji Ministerialnej Miêdzynarodowe-
go Forum Transportowego, odby³y siê bilateralne rozmowy Wiceministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za transport drogowy.
Omówiono sprawy bie¿¹cych problemów wystêpuj¹cych w dziedzinie przewozów dro-
gowych w relacjach pomiêdzy obu pañstwami. Strona rosyjska potwierdzi³a, ¿e dla do-
konania kwalifikacji rodzaju miêdzynarodowego przewozu drogowego, rozstrzygaj¹ce
znaczenie ma kraj za³adunku towaru. Strona polska przekaza³a stronie rosyjskiej pi-
semne stanowisko w tej sprawie.

Ponadto, dla wyjaœnienia problemu i ustalenia jednolitego sposobu kwalifikacji
przewozu przez s³u¿by kontrolne obu stron, postanowiono zwo³aæ, w trybie pilnym, po-
siedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. miêdzynarodowych przewozów dro-
gowych. Ponadto, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaprosi³
do Warszawy Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej w celu omówienia aktualnie
wystêpuj¹cych problemów w transporcie. W dniach 5–6 czerwca 2012 r. w Warszawie
odby³o siê posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. miêdzynarodowych
przewozów drogowych. Podczas spotkania omówiono sprawê definiowania rodzajów
przewozów, zgodnie z umow¹ dwustronn¹ o miêdzynarodowych przewozach drogo-
wych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Spotkanie nie przynios³o oczekiwanych rezultatów,
a rozmowy bêd¹ kontynuowane w ci¹gu najbli¿szego miesi¹ca.
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Nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku braku mo¿liwoœci osi¹gniêcia porozumienia w tej
sprawie, strona polska zamierza poruszyæ problem zasad kwalifikacji przewozu przez
stronê rosyjsk¹ na forum Grupy Roboczej ds. Transportu L¹dowego Europejskiej Ko-
misji Gospodarczej ONZ w Genewie (S.C.1) w paŸdzierniku 2012 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wspó³pracuje ze
œrodowiskiem przewoŸników drogowych i z inicjatywy resortu transportu powo³ano
sztab kryzysowy, maj¹cy za zadanie monitorowanie sytuacji na rynku polsko-rosyj-
skich przewozów drogowych oraz wypracowywanie propozycji dzia³añ dla ochrony in-
teresów polskiego transportu drogowego. Sztab kryzysowy obradowa³ trzykrotnie
w dniu 27 kwietnia, 11 maja oraz 1 czerwca br. Jednym z wymiernych efektów dzia³a-
nia sztabu kryzysowego s¹ kontrole przewoŸników drogowych w pobli¿u przejœcia gra-
nicznego w Budzisku, prowadzone przy wspó³pracy s³u¿b kontrolnych podleg³ych
innym resortom, które ju¿ przynosz¹ okreœlone efekty w postaci stwierdzenia przypad-
ków przejazdu pojazdów rosyjskich bez zezwoleñ. Aktywnie uczestnicz¹ w nich tak¿e
przedstawiciele przewoŸników drogowych, którzy wspieraj¹ swym doœwiadczeniem
kontroluj¹cych.

Dalsze dzia³ania strony polskiej uzale¿nione bêd¹ od postêpu w rozmowach dwu-
stronnych, prowadzonych obecnie ze stron¹ rosyjsk¹ zarówno przez administracjê
rz¹dow¹, jak i przewoŸników drogowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie algorytmu podzia³u subwencji
oœwiatowej naliczanej na jednego ucznia, przekazywanej przez rz¹d Rzeczy-
pospolitej, przez ministra finansów, do gmin, powiatów, miast.

Mamy Rok Korczaka, a przewiduje siê likwidacjê dwóch tysiêcy ma³ych,
wiejskich szkó³. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na spychaæ odpowiedzialnoœci na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast. Media nag³aœniaj¹, ¿e rady powy¿-
szych organów samorz¹dowych likwiduj¹ te szko³y, a to jest nieprawda. To
rz¹d likwiduje te szko³y. Pan jako premier Rzeczypospolitej powinien siê
przyjrzeæ algorytmowi, wed³ug którego naliczana jest subwencja na jednego
ucznia.

Je¿eli mogê coœ zasugerowaæ, to zasugerowa³bym, aby subwencjê nali-
cza³o siê na oddzia³, a nie na jednego ucznia. Bardzo czêsto jest tak, ¿e te ma-
³e szko³y s¹ tak¿e oœrodkami kultury, zajmuj¹ siê te¿ sprawami spo³ecznymi,
bo organizowane s¹ tam zebrania wiejskie.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Premiera rz¹du Rzeczypospolitej o bardzo
powa¿ne zajêcie siê tym problemem.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z upowa¿nieniem przez Prezesa Rady Ministrów dotycz¹cym udzielenia

przez Ministra Finansów, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, odpowie-
dzi na przekazane przy piœmie z dnia 9 maja 2012 r. Nr DSPA-4813-356-(l)/12 oœwiad-
czenie senatora Stanis³awa Koguta w sprawie algorytmu podzia³u subwencji
oœwiatowej naliczanej na jednego ucznia, proszê Pana Marsza³ka o przyjêcie nastêpu-
j¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) œrodki niezbêdne na realizacjê zadañ oœwiato-
wych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, w tym na wynagrodzenia nauczycieli
oraz utrzymanie przedszkoli, szkó³ i placówek, zagwarantowane s¹ w dochodach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego. Z przywo³anego przepisu nie wynika zatem, i¿
w przypadku finansowania zadañ w³asnych o charakterze obligatoryjnym, bud¿et pañ-
stwa gwarantuje œrodki na pokrycie wszystkich wydatków ponoszonych przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego na realizacjê zadañ oœwiatowych w czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej. Podstawow¹ zasad¹, wynikaj¹c¹ z art. 167 Konstytucji RP, jest za-
pewnienie jednostkom samorz¹du terytorialnego udzia³u w dochodach publicznych

68 10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r.



odpowiednio do przypadaj¹cych im zadañ publicznych s³u¿¹cych zaspokajaniu po-
trzeb wspólnoty samorz¹dowej. Dochodami jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ ich
dochody w³asne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z bud¿etu pañstwa. Subwen-
cja ogólna (w tym jej czêœæ oœwiatowa) jest zatem jedn¹ z form uzupe³niania dochodów
jednostek samorz¹du terytorialnego.

Podstaw¹ kszta³towania kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej jest przepis
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du te-
rytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), zgodnie z którym kwotê
przeznaczon¹ na czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samo-
rz¹du terytorialnego ustala siê w wysokoœci ³¹cznej kwoty czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej, nie mniejszej ni¿ przyjêta w ustawie bud¿etowej w roku bazowym, skorygowa-
nej o kwotê innych wydatków z tytu³u zmiany realizowanych zadañ oœwiatowych.

Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 wymienionej ustawy, minister
w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania dzieli czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej
miêdzy poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego, bior¹c pod uwagê zakres rea-
lizowanych przez te jednostki zadañ oœwiatowych, z wy³¹czeniem zadañ zwi¹zanych
z dowo¿eniem uczniów oraz zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodo-
stêpnych i oddzia³ów ogólnodostêpnych w przedszkolach z oddzia³ami integracyjnymi
oraz zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego
(art. 28 ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
podzia³ kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej miêdzy poszczególne jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, nastêpuje wed³ug zasad okreœlanych corocznie w rozpo-
rz¹dzeniu ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania, na podstawie
algorytmu, wed³ug jednolitych kryteriów dla wszystkich jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci typów i rodzajów szkó³ i placówek prowa-
dzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby
uczniów w tych szko³ach i placówkach.

W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadañ oœwiatowych i dostosowa-
nia do nich wysokoœci subwencji, rozporz¹dzenie uzale¿nia wysokoœæ subwencji
oœwiatowej od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie
zró¿nicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków), okreœlonych
typów i rodzajów szkó³ oraz wskaŸnika koryguj¹cego, uwzglêdniaj¹cego stopnie awan-
su zawodowego nauczycieli. Ponadto w algorytmie uwzglêdnia siê specyfikê szkó³ i pla-
cówek ze wzglêdu na koszty kszta³cenia np. szkolnictwo zawodowe, sportowe,
medyczne, artystyczne, m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, szkolnictwo specjalne
itp., czego wyrazem s¹ dodatkowe wagi stosowane w odniesieniu do uczniów ww. szkó³
i placówek, które podwy¿szaj¹ kwotê subwencji przypadaj¹c¹ na ucznia.

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e algorytm przedstawia jedynie metodê podzia³u œrodków
subwencyjnych pomiêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego. Niezale¿nie jednak od
sposobu podzia³u tych œrodków czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla ka¿dej jedno-
stki samorz¹du terytorialnego stanowi jedn¹ kwotê, a o sposobie jej wydatkowania –
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego – decy-
duje organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56,
poz. 458) wprowadzono zapisy umo¿liwiaj¹ce przekazanie szko³y samorz¹dowej do
prowadzenia innemu podmiotowi. Samorz¹d terytorialny mo¿e przekazaæ szko³ê, je¿eli:

� uczy siê w niej nie wiêcej ni¿ 70 uczniów;
� uzyska – w zwi¹zku z zamiarem przekazania – opiniê kuratora oœwiaty.
Przekazana szko³a pozostaje ogólnodostêpn¹, bezp³atn¹ dla ucznia szko³¹ publicz-

n¹. Nadzór nad jakoœci¹ nauczania, w przekazanej szkole, pozostaje kompetencj¹ ku-
ratora oœwiaty, a w³aœcicielem maj¹tku jest nadal samorz¹d. Dotacje na ka¿dego
ucznia z bud¿etu samorz¹du szko³a otrzymuje od dnia jej przejêcia. W latach
2009–2011, na podstawie ww. przepisów (art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oœwiaty),
przekazano 53 placówki (1 przedszkole, 3 gimnazja i 49 szkó³ podstawowych).
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Odnosz¹c siê natomiast do propozycji Pana Senatora Stanis³awa Koguta, aby sub-
wencjê oœwiatow¹ naliczaæ na oddzia³, a nie na jednego ucznia, uprzejmie informujê, i¿
zgodnie z informacj¹ przed³o¿on¹ przez Ministra Edukacji Narodowej resort ten nie
prowadzi obecnie prac nad opracowaniem i wdro¿eniem powy¿szego rozwi¹zania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam po interwencji ze strony Ogólnopolskie-

go Stowarzyszenia na rzecz Policealnego Szkolnictwa Medycznego i Spo³ecz-
nego MEDIS. Dotyczy ono rozporz¹dzenia z dnia 23.12.2011 r. o klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, dotycz¹cego wygenerowania kszta³ce-
nia w zawodach ratownika medycznego i dietetyka.

Szczególne zdziwienie budzi fakt, ¿e w przypadku kszta³cenia w zawo-
dzie dietetyka decyzja nie by³a poprzedzona konsultacjami.

Wydaje mi siê, ¿e teza, i¿ poprzez kszta³cenie w powy¿szych zawodach
tylko w ramach studiów osi¹gnie siê lepsze rezultaty, jest b³êdna. Przedsta-
wiciele szkó³ policealnych wielokrotnie przedstawiali argumenty œwiadcz¹ce
o wysokim profesjonalizmie ich absolwentów. Istnieje obawa, ¿e si³a lobby
akademickiego ma wp³yw na przejmowanie atrakcyjnych kierunków
kszta³cenia.

Absolwenci szkó³ policealnych otrzymuj¹ dyplom potwierdzaj¹cy kwalifi-
kacje zawodowe i Europass, czyli dokument potwierdzaj¹cy uznanie ich
kompetencji w pañstwach UE. Unia Europejska nie wyda³a ¿adnej dyrekty-
wy nakazuj¹cej kszta³cenie œredniego personelu medycznego na poziomie li-
cencjackim – w wiêkszoœci krajów UE pielêgniarki, ratowników medycznych,
fizjoterapeutów itp. kszta³ci siê na poziomie policealnym.

Przeniesienie kszta³cenia w zawodach ratownika medycznego i dietety-
ka na wy¿szy poziom nauczania uzasadnia siê faktem, ¿e efekty kszta³cenia
w tych zawodach przypisane s¹ do poziomu pi¹tego ERK, to znaczy krótkiego
cyklu kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym. Za³¹cznik drugi do wymienione-
go zalecenia okreœla deskryptory definiuj¹ce poziomy europejskich ram kwa-
lifikacji. Efekty uczenia siê odpowiadaj¹ce poziomowi pi¹temu obejmuj¹
obszern¹ specjalistyczn¹, faktograficzn¹ i teoretyczn¹ wiedzê w danej dzie-
dzinie pracy lub nauki i œwiadomoœæ granic tej wiedzy.

Samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji ma uzasadniaæ koniecznoœæ
kszta³cenia w ramach wymienionych wczeœniej zawodów na poziomie licen-
cjatu. Argument ten wydaje siê byæ nietrafiony, poniewa¿ zawody te nadal
bêd¹ zawodami o charakterze wykonawczym i decyzyjnoœæ bêdzie ograni-
czona tylko do zakresu posiadanych kompetencji zawodowych. Przeniesienie
kszta³cenia pielêgniarek, fizjoterapeutów, analityków medycznych na po-
ziom wy¿szych studiów zawodowych nie zwiêkszy³o ich samodzielnoœci,
gdy¿ tak jak w przypadku pozosta³ych zawodów medycznych zdecydowan¹
wiêkszoœæ czynnoœci zawodowych wykonuj¹ oni wy³¹cznie na zlecenie leka-
rza. W zawodach ratownika medycznego i dietetyka sytuacja jest identyczna.

Maj¹c na uwadze efektywnoœæ szkolenia kadr medycznych oraz aspekt
ekonomiczny, warto budowaæ wielostopniowy system kszta³cenia fachowego
personelu medycznego.

Poziom I – szko³y policealne – kszta³cenie profesjonalnej kadry odpowia-
daj¹cej w pe³ni profilom poszczególnych zawodów medycznych, posiadaj¹cej
pe³ne kwalifikacje przewidziane dla danego zawodu.

Uzasadnienie: szko³y policealne kszta³c¹ personel medyczny wykonaw-
czy – du¿y nacisk po³o¿ony jest na wyposa¿enie s³uchaczy w odpowiedni za-
sób umiejêtnoœci praktycznych popartych odpowiedni¹ wiedz¹ teoretyczn¹.

Szko³y medyczne posiadaj¹ odpowiedni¹ nowoczesn¹ bazê dydaktycz-
n¹ oraz wykwalifikowan¹ i podnosz¹c¹ kompetencje kadrê dydaktyczn¹.
Realizuj¹ program oparty na æwiczeniach i zajêciach praktycznych prowa-
dzonych w niewielkich grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej. Szko³y posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie i tradycjê
w kszta³ceniu œredniego personelu medycznego. O jakoœci kszta³cenia œwiad-
cz¹ wyniki uzyskiwane przez absolwentów tych szkó³ na egzaminach po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje – zdawalnoœæ jest na poziomie 80–90%.

Poziom II akademicki – wy¿sze studia zawodowe – kszta³cenie specjali-
styczne, kszta³cenie w zakresie medycyny klinicznej.
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Uzasadnienie: kszta³cenie akademickie polega przede wszystkim na wy-
posa¿eniu studentów w wiedzê teoretyczn¹, zaœ mniejszy nacisk k³adzie siê
na kszta³towanie umiejêtnoœci praktycznych.

Doskonale mo¿na poszerzaæ kompetencje fachowych kadr medycznych,
realizuj¹c kszta³cenie specjalistyczne, na przyk³ad w zakresie medycyny kli-
nicznej, metod terapeutycznych, ratownictwa specjalistycznego i tym podob-
nych. Jest to mo¿liwe w ramach: studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich (lub
jednolitych magisterskich); kszta³cenia medycznych kadr koordynuj¹cych
i zarz¹dzaj¹cych; kszta³cenia specjalistycznego w zakresie medycyny klinicz-
nej; kszta³cenia kadr badawczych.

Analizuj¹c dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z kszta³ceniem
w systemie akademickim pielêgniarek, po³o¿nych i fizjoterapeutów, jedno-
znacznie mo¿na stwierdziæ, ¿e pomimo wzrostu presti¿u tych zawodów
i wzbogacenia zakresu wiedzy teoretycznej obni¿y³ siê niestety poziom umie-
jêtnoœci praktycznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ przewidzianych dla
tych zawodów.

Przedstawiaj¹c powy¿sze argumenty, wnoszê o ponowne rozpatrzenie
treœci rozporz¹dzenia z 23 grudnia 2011 r., warto bowiem zachowaæ dorobek
szkolnictwa policealnego i nie ryzykowaæ braku na rynku tak potrzebnych za-
wodów w przysz³oœci.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.05.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego (BPS/043-10-

-383/12), dotycz¹ce interwencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Policealne-
go Szkolnictwa Medycznego i Spo³ecznego MEDIS odnoœnie do rozporz¹dzenia w spra-
wie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie dotycz¹cym zawodów
ratownik medyczny i dietetyk, uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) stanowi wyko-
nanie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 24 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Przepis ten stanowi, i¿
minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, na wniosek ministra w³aœciwego
w zakresie zawodu, okreœli klasyfikacjê zawodów szkolnictwa zawodowego, w tym typy
szkó³ ponadgimnazjalnych, w których mo¿e odbywaæ siê kszta³cenie w danym zawodzie.

Prace nad ustaleniem nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zosta³y
rozpoczête ju¿ w 2009 r. – trwa³y w tym zakresie szczegó³owe uzgodnienia i konsultacje
z w³aœciwymi ministrami oraz z partnerami spo³ecznymi. Projekt rozporz¹dzenia by³
w ca³oœci przedmiotem konsultacji spo³ecznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W trakcie tych konsultacji wyp³ynê³y uwagi, m.in. od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
na rzecz Policealnego Szkolnictwa Medycznego i Spo³ecznego MEDIS. Uwaga ta doty-
czy³a wygaszania kszta³cenia w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Wyjaœniono,
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i¿ minister do spraw oœwiaty i wychowania, na wniosek ministra w³aœciwego w zakresie
zawodu, którego dotyczy wniosek, okreœla w drodze rozporz¹dzenia, klasyfikacjê zawo-
dów szkolnictwa zawodowego, z uwzglêdnieniem klasyfikacji zawodów i specjalnoœci
na potrzeby rynku pracy. Ministrem w³aœciwym w zakresie zawodów ratownik medycz-
ny i dietetyk jest minister w³aœciwy do spraw zdrowia, który wyst¹pi³ do Ministra Edu-
kacji Narodowej z wnioskiem o wykreœlenie powy¿szych zawodów z projektowanej
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z zastrze¿eniem, i¿ ostatni nabór do
szkó³ policealnych kszta³c¹cych w tych zawodach powinien siê odbyæ w roku szkolnym
2012/2013. Wniosek Ministra Zdrowia zosta³ w pe³ni uwzglêdniony w projekcie rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego przekazanym do uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecz-
nych. Stanowisko Ministra Zdrowia jest w tym zakresie dla Ministra Edukacji Narodo-
wej wi¹¿¹ce. Swoje stanowiska przes³a³y równie¿ Krajowy Zwi¹zek Pracowników
Ratownictwa Medycznego i Polska Rada Ratowników Medycznych, które pozytywnie
zaopiniowa³y propozycjê wygaszania kszta³cenia w zawodzie ratownik medyczny
w szko³ach policealnych.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny umo¿liwia wystêpowanie z po-
stulatami ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego równie¿ stowarzy-
szeniom zawodowym, samorz¹dom gospodarczym i innym organizacjom gospodar-
czym, jednak¿e wy³¹cznie za poœrednictwem w³aœciwych ministrów. Procedura wpro-
wadzania nowego zawodu do klasyfikacji gwarantuje uwzglêdnienie potrzeb rynku
pracy, poniewa¿ wniosek o wpisanie nowego zawodu do klasyfikacji musi byæ poparty
uzasadnieniem wskazuj¹cym potrzebê kszta³cenia w tym zawodzie i zapotrzebowanie
ze strony rynku pracy oraz opini¹ organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospo-
darczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 ze zm.).

W zwi¹zku z powy¿szym, stanowisko Ministra Zdrowia (który jest ministrem w³aœ-
ciwym w zakresie zawodów dietetyk i ratownik medyczny), by³o wi¹¿¹ce dla Ministra
Edukacji Narodowej, opracowuj¹cego przedmiotowy projekt rozporz¹dzenia.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie proszê o ich przyjêcie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwróci³a siê do mnie grupa obywateli z proœb¹ o inter-

wencjê, o zwrócenie siê do Pana Ministra w pewnej sprawie.
Czêsto powtarzany, a niemo¿liwy do sprawdzenia bez dostêpu do infor-

macji niejawnych, jest mit, jakoby zagraniczne sieci handlowe, mimo genero-
wanego w Polsce olbrzymiego obrotu, nie wykazywa³y zysku, a co za tym
idzie, nie odprowadza³y do naszego bud¿etu podatku dochodowego. Mowa
o kwotach niema³ych, gdy¿ sieci, o których piszê, wed³ug tygodnika „Polity-
ka” pod wzglêdem przychodu ze sprzeda¿y zajmuj¹ a¿ cztery miejsca na li-
œcie dwudziestu najwiêkszych firm. S¹ to odpowiednio: Jeronimo Martins
Dystrybucja SA („Biedronka”) – 25 miliardów z³ przychodu ze sprzeda¿y;
Metro Group („Makro”, „Real”, „Saturn”, „Media Markt”) – 17 miliardów z³;
Tesco – 12 miliardów z³; Eurocash – 9 miliardów z³; za nimi s¹ Carrefour i Au-
chan z przychodami 8 miliardów z³ i 6 miliardów z³.

Niepokój osób, które prosi³y mnie o interwencjê, budzi fakt, ¿e wszystkie
te firmy obszernie chwal¹ siê obrotami i przychodami, dochody utrzymuj¹ jed-
nak w œcis³ej tajemnicy (co jest oczywiœcie ich prawem). Pog³oski, których nie
mo¿na sprawdziæ bez dostêpu do tajemnic urzêdów skarbowych, mówi¹, ja-
koby sieci te wyprowadza³y z Polski kapita³ metod¹ znan¹ od czasów kolo-
nialnych i w³aœnie w krajach kolonialnych stosowan¹: p³ac¹c swym
zagranicznym spó³kom w³aœcicielom za prawo do korzystania z logo lub mar-
ki kwoty, które sprowadzaj¹ zysk polskich spó³ek córek prawie do zera. Pró-
by szacowania utraconych przez bud¿et pañstwa wp³ywów wskazuj¹ na
kwoty przewy¿szaj¹ce na przyk³ad niedawny podatek na³o¿ony na KGHM.

Czy Pan Minister, maj¹c do dyspozycji s³u¿by i urzêdy skarbowe, zna do-
chody wymienionych przedsiêbiorstw, a tak¿e innych du¿ych zachodnich sie-
ci handlowych i paliwowych, i jest w stanie uspokoiæ wnioskodawców
oœwiadczenia, ¿e s¹ one proporcjonalne do przychodów i obrotów?

Czy znaj¹c opisany przeze mnie mechanizm wyprowadzania pieniêdzy
z Polski, rozwa¿a³ Pan Minister skreœlenie kosztów korzystania z logo i marki
z listy kosztów podatkowych (jako drugorzêdnych przy osi¹ganiu zysku,
zw³aszcza przez du¿e i tanie sieci handlowe)?

Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6 czerwca 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 3 maja 2012 r. nr BPS/043-10-384/12

oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana senatora Jaros³awa Obremskiego na 10. posie-
dzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r., skierowanym do Ministra Finansów Pana
Jana Vincenta-Rostowskiego, dotycz¹cym kwestii rozliczania podatku dochodowego
przez zagraniczne sieci handlowe oraz zaliczania do kosztów przez te podmioty op³at
ponoszonych na rzecz zagranicznych spó³ek za prawo do korzystania z logo lub marki
stanowi¹cej w³asnoœæ tych zagranicznych spó³ek, uprzejmie wyjaœniam.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. (dalej – „updop”) kosztami uzys-
kania przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów oraz zachowa-
nia i zabezpieczenia Ÿród³a przychodów z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16
ust. 1 tej ustawy. Treœæ tego przepisu oznacza, i¿ zaliczeniu do kosztów podatkowych
podlegaj¹, co do zasady, wszystkie wydatki pozostaj¹ce w bezpoœrednim zwi¹zku z pro-
wadzon¹ przez podatnika dzia³alnoœci¹ i z uzyskiwanymi w jej nastêpstwie przychoda-
mi. Jednoczeœnie, w art. 16 ust. 1 updop ustawodawca wy³¹czy³ z takich kosztów
niektóre z ponoszonych przez podatnika wydatków np. wydatki na zakup œrodków
trwa³ych, na op³acenie nale¿nego podatku dochodowego, na sp³atê po¿yczek i kredy-
tów, czy te¿ ró¿nego rodzaju kary i op³aty nak³adane na podatnika w zwi¹zku z nierze-
telnym jego dzia³aniem.

W œwietle zatem treœci art. 15 ust. 1 updop ponoszone przez podatników wydatki za
prawo do korzystania z logo lub marki stanowi¹cej w³asnoœæ innego podmiotu mog¹
podlegaæ zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o ile wydatki te pozostaj¹
w zwi¹zku z prowadzon¹ przez danego podatnika dzia³alnoœci¹ i uzyskiwanymi przez
niego przychodami. Nale¿y przy tym wskazaæ, i¿ ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych nie ró¿nicuje skutków podatkowych ze wzglêdu na miejsce siedziby
udzia³owców podatnika. Takie zró¿nicowanie sprzeczne by³oby bowiem z normami
miêdzynarodowego prawa podatkowego, a w szczególnoœci z przepisami Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska. W œwietle istniej¹cych uwarunkowañ
prawnych nie by³oby zatem mo¿liwe stosowanie takiego wy³¹czenia wobec ograniczo-
nej, wybranej kategorii podatników, uwzglêdniaj¹cej w szczególnoœci statut „w³aœcicie-
la” podatnika (zagraniczny w³aœciciel). Tymczasem, na co pragnê równie¿ zwróciæ
uwagê, pod wspólnym logo dzia³aj¹ w ramach sieci (w tym na zasadach franszyzy) rów-
nie¿ dystrybutorzy z wy³¹cznym lub przewa¿aj¹cym krajowym „udzia³em w³aœciciel-
skim”, maj¹cy czêstokroæ znacz¹cy udzia³ w krajowym rynku handlu detalicznego.
Wy³¹czenie z kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez tych podatników wy-
datków zwi¹zanych z korzystaniem z cudzego logo b¹dŸ marki wi¹za³oby siê z istotnym
wzrostem ich obci¹¿eñ podatkowych.

Z powy¿szych wzglêdów nie rozwa¿ano dotychczas mo¿liwoœci wy³¹czenia z kosz-
tów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatników podatku docho-
dowego, zwi¹zanych z korzystaniem przez tych podatników z nale¿¹cych do podmiotów
zagranicznych znaków firmowych i towarowych (logo, marka).

Nale¿y jednak dodaæ, i¿ w przypadku podmiotów powi¹zanych, w tym podatników
powi¹zanych kapita³owo z podmiotami zagranicznymi, ustawa zawiera szereg przepi-
sów pozwalaj¹cych organom podatkowym na kontrolê, czy wspomniane powi¹zania
nie maj¹ wp³ywu na zani¿anie przez podatników uzyskiwanych dochodów, w tym po-
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przez zawy¿anie kosztów. Do tego typu instrumentów kontrolnych zaliczyæ nale¿y
w szczególnoœci przepisy art. 11 updop stanowi¹ce podstawê do szacowania dochodów
podatników podatku dochodowego od osób prawnych, je¿eli w wyniku istniej¹cych po-
wi¹zañ z innymi podmiotami – zarówno krajowymi jak i zagranicznymi – podatnicy ta-
cy zani¿aj¹ swoje dochody. Ponadto, w przypadku transakcji zawieranych z podmio-
tami powi¹zanymi, których wartoœæ przekracza kwoty wskazane w art. 9a updop, po-
datnicy zobowi¹zani s¹ – na podstawie tego przepisu – do sporz¹dzania dokumentacji
podatkowej transakcji, wskazuj¹cej m.in. na ekonomiczne korzyœci uzyskane w zwi¹z-
ku z ich zawarciem.

Pragnê ponadto poinformowaæ, i¿ podatek nale¿ny wykazany w zeznaniach CIT-8
za 2011 r. przez 15 wybranych sieci handlowych wyniós³ 673 mln z³. Podmioty te wy-
kaza³y przychody w wysokoœci: 91 323 mln z³, koszty uzyskania przychodów w wyso-
koœci: 87 618 mln z³ oraz dochód brutto w wysokoœci: 3 705 mln z³, zaœ podstawa
opodatkowania wynios³a: 3 545 mln z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o interwencjê grupa ro-

werzystów, którzy z przera¿eniem œledz¹ doniesienia medialne (na przyk³ad
opublikowany 5 kwietnia 2012 r. w prowadzonym przez „Gazetê Wyborcz¹”
serwisie tematycznym „Polska na rowery” artyku³ Rafa³a Muszczynko „Kra-
dzie¿ rowerów wykroczeniem? Wszystko dla poprawy statystyk!”) o zmia-
nach, jakie rzekomo planuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci w ramach
nowelizacji kodeksu karnego.

Obecnie kradzie¿ przedmiotu o wartoœci do 250 z³ jest wykroczeniem, za
które grozi areszt do trzydziestu dni, ograniczenie wolnoœci (na przyk³ad do-
zór elektroniczny) lub grzywna. Za kradzie¿ przedmiotu o wartoœci przekra-
czaj¹cej 250 z³ z³odziej mo¿e spodziewaæ siê kary wiêzienia na okres do
piêciu lat (do dziesiêciu lat w przypadku kradzie¿y z w³amaniem, a do dwu-
nastu lat w przypadku kradzie¿y z rozbojem).

Wspomniany artyku³ stawia tezê, jakoby planowane zmiany mia³y pod-
nieœæ kwotê graniczn¹ miêdzy wykroczeniem a przestêpstwem do wysokoœci
1 tysi¹ca z³.

Zostawmy chwilowo z boku fakt, ¿e w Polsce, gdzie minimalna emerytura
nie siêga nawet 800 z³, podniesienie wspomnianej kwoty oznacza wyklucze-
nie ubo¿szej czêœci spo³eczeñstwa spod opieki organów œcigania – kradzie¿
miesiêcznych dochodów bêdzie tylko wykroczeniem – i przyjrzyjmy siê kata-
strofalnym skutkom, jakie zmiana, jeœli zostanie wprowadzona w ¿ycie, przy-
niesie w samym tylko aspekcie rowerów.

Po pierwsze: realny wzrost liczby kradzie¿y. Z³odzieje rowerów œwietnie
znaj¹ swoj¹ sytuacjê prawn¹, dlatego znacznie chêtniej pope³niaj¹ wykro-
czenia ni¿ przestêpstwa. W roku 2009 62% skradzionych rowerów mia³o war-
toœæ poni¿ej 250 z³. Wprowadzona zmiana z pewnoœci¹ narazi na
niebezpieczeñstwo utraty pojazdów w³aœcicieli rowerów kosztuj¹cych
250–1000 z³, a z³odziejom zwiêkszy, nawet czterokrotnie, zysk z ka¿dej
„bezpiecznej” dla nich kradzie¿y.

Po drugie: mydlenie oczu w statystykach. Zmiana na pewno poprawi poli-
cyjne statystyki (zmniejszy siê liczba przestêpstw), jednak w praktyce liczba
omawianych czynów wzroœnie. Jest to ucieczka od problemu, swoiste zamia-
tanie go pod dywan. Takich form rozwi¹zywania problemów z przestêpczo-
œci¹ nie mo¿na stosowaæ w przypadkach dokuczliwych dla zwyk³ych
obywateli, w tym dla tych najbardziej bezbronnych, czyli dzieci, m³odzie¿y
i osób je¿d¿¹cych rowerami z przyczyn oszczêdnoœciowych. Zmiana prawa
zamiast mobilizowaæ policjê do pracy nad problemem, znacznie obni¿y priory-
tet tych spraw.

Po trzecie: skutki spo³eczne. Obserwacje poczynione we Wroc³awiu
wskazuj¹, ¿e kradzie¿¹ rowerów zwykle nie zajmuj¹ siê osoby przygodne,
lecz trudni¹ce siê tym w sposób zorganizowany. Rowery kradzione s¹ przez
grupy czêsto bardzo m³odych ludzi dysponuj¹cych busami oraz specjalistycz-
nymi narzêdziami i szybko wywo¿one poza województwo. Liberalizacja pra-
wa wobec tego typu z³odziei mo¿e ich tylko rozzuchwaliæ. M³odzi ludzie
trudni¹cy siê takim procederem widz¹c, ¿e jest on primo, bezkarny (lub sym-
bolicznie karalny), secundo, zyskowny, nie doœæ, ¿e nie bêd¹ mieli motywacji
by go porzuciæ, to jeszcze utwierdz¹ siê w przekonaniu, ¿e proceder przestêp-
czy jest dobrym sposobem na bezpieczne i dostatnie ¿ycie. W ten sposób jako
prawodawcy wychowamy sobie nowe pokolenie przestêpców, którzy w per-
spektywie kilku lat mog¹ zechcieæ zmieniæ bran¿ê z rowerowej na „bardziej
powa¿n¹”.

Po czwarte, skutki cywilizacyjne. Ten temat, choæ mo¿e wydawaæ siê gro-
teskowy, jest bardzo powa¿ny. Kradzie¿e rowerów uderzaj¹ w nowoczesn¹,
ekologiczn¹ i ekonomiczn¹ politykê transportow¹ miast. Wiele samorz¹dów
czyni starania, by mieszkañcy korzystali z rowerów, a tym samym odkorko-
wywali miasto, nie zajmowali cennych miejsc parkingowych, chronili stan po-
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wietrza i swoje zdrowie. Nawet najlepsza infrastruktura rowerowa czy
kampania spo³eczna nie przekona mieszkañca, by zostawi³ samochód w do-
mu i ruszy³ na zakupy rowerem, jeœli do kosztów zakupów bêdzie musia³ doli-
czyæ zakup nowego jednoœladu!

Panie Ministrze, zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy zmiany w prawie, o których siê dowiedzia³em, faktycznie s¹ rozwa-

¿ane przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci? Jeœli tak jest, to jakie korzyœci ma
przynieœæ ta zmiana, poza popraw¹ statystyk na papierze kosztem zwiêksze-
nia problemów w rzeczywistoœci?

Czy zgadza siê Pan z moj¹ czteropunktow¹ czarn¹ wizj¹ zmian, jakie na-
st¹pi¹ w wyniku liberalizacji prawa?

Czy istnieje realna szansa na zablokowanie i niewprowadzanie tych
zmian?

Pozostajê z szacunkiem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana senatora Jaros³awa Obremskiego, z³o¿onym

podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r., przes³anym przy piœ-
mie z dnia 3 maja 2012 r., dotycz¹cym zmiany zasad odpowiedzialnoœci za drobne kra-
dzie¿e, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W systemie polskiego prawa karnego kradzie¿, czyli zabór w celu przyw³aszczenia
cudzej rzeczy ruchomej, nale¿y do grupy tzw. przepo³owionych czynów zabronionych.
Jest to taki typ czynu zabronionego, który inkorporuje dwie grupy zachowañ spe³nia-
j¹cych w zasadzie te same znamiona, przy czym jedna grupa bêdzie zakwalifikowana
jako przestêpstwo, druga – jako wykroczenie, po spe³nieniu pewnego dodatkowego
kryterium. W wypadku kradzie¿y kryterium tym jest wartoœæ zabranej w celu przyw³a-
szczenia rzeczy – je¿eli nie przekracza ona 250 z³otych, czyn bêdzie stanowi³ wykrocze-
nie, w przeciwnym razie sprawca bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo.

Przyczyn¹ zastosowania tej konstrukcji prawnej przez ustawodawcê by³o daleko
id¹ce zró¿nicowanie abstrakcyjnego stopnia spo³ecznej szkodliwoœci kradzie¿y, przede
wszystkim ze wzglêdu na wartoœæ przedmiotu czynu zabronionego. Bior¹c pod uwagê,
¿e w ramach szerokiego spektrum zachowañ realizuj¹cych ustawowe znamiona kra-
dzie¿y mog¹ znajdowaæ siê czyny zwi¹zane z zaborem przedmiotów niewielkiej warto-
œci, w szczególnoœci w placówkach handlowych, np. gazety czy produktu spo¿ywczego,
jak te¿ z drugiej strony rzeczy maj¹cych znaczn¹ wartoœæ materialn¹, uzasadnione wy-
daje siê przyjêcie odpowiednio elastycznych form reakcji prawnokarnej, z uwzglêdnie-
niem tej specyfiki. W œwietle powy¿szego nie wydaje siê zw³aszcza zasadne, zarówno ze
wzglêdów konstrukcyjnych, jak i kryminalnopolitycznych, by zaliczaæ czyny zabronio-
ne, polegaj¹ce na zaborze w celu przyw³aszczenia rzeczy o niewielkiej wartoœci, do ka-
tegorii przestêpstw. Abstrakcyjny stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci tych czynów
zasadniczo odbiega bowiem od takiego, który jest w³aœciwy wystêpkom.

78 10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r.



Ustawodawca, bior¹c pod uwagê œredni poziom dochodów oraz si³ê nabywcz¹ pie-
ni¹dza polskiego, ustaw¹ z 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ,
ustawy – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów
do spraw wykroczeñ, ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113,
poz. 717, z póŸn. zm.) ustali³ co do zasady kwotê 250 z³otych jako górn¹ granicê warto-
œci rzeczy ruchomej, która mo¿e byæ przedmiotem wykroczenia przeciwko mieniu. Od
tego czasu wartoœæ ta nie ulega³a zmianie, pomimo tego, ¿e poziom dochodów ludnoœci
przez kilkanaœcie lat znacznie wzrós³, a jednoczeœnie odczuwalny by³ wp³yw inflacji.
Odnosz¹c te tendencje choæby do wysokoœci najni¿szego wynagrodzenia miesiêcznego,
to w czasie, w którym ustalono obowi¹zuj¹c¹ kwotê graniczn¹, tj. w 1998 r., wynosi³o
ono 500 z³otych (rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia
1998 r. w sprawie najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników – Dz. U. Nr 16,
poz. 74, z póŸn. zm.), a aktualnie jest to kwota 1.500 z³otych (rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia
za pracê w 2012 r. – Dz. U. Nr 192, poz. 1141). Wynika z tego, ¿e kwota graniczna 250 z³o-
tych w czasie, gdy wesz³a w ¿ycie, stanowi³a 50% minimalnego wynagrodzenia, obecnie
zaœ jest to jedynie 16,7%. Dane te wskazuj¹ na koniecznoœæ urealnienia wysokoœci
kwoty stanowi¹cej górn¹ granicê wartoœci rzeczy ruchomej, która mo¿e byæ przedmio-
tem wykroczenia przeciwko mieniu, tak aby zachowaæ – obecnie zaburzon¹ – dystynkcjê
pomiêdzy abstrakcyjnym stopniem spo³ecznej szkodliwoœci przestêpstw i wykroczeñ.

Z tego wzglêdu w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, dzia³aj¹cej przy
Ministrze Sprawiedliwoœci, podjêto inicjatywê podniesienia wysokoœci tej kwoty.
W przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. projekcie za³o¿eñ projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego i niektórych innych ustaw
przewidziano zatem ustalenie na poziomie 1.000 z³otych górnej granicy wartoœci rzeczy
ruchomej, która mo¿e byæ przedmiotem wykroczenia przeciwko mieniu. Odwo³uj¹c siê
ponownie do wysokoœci najni¿szego wynagrodzenia miesiêcznego, stwierdziæ trzeba, ¿e
choæ proponowana w projekcie za³o¿eñ kwota graniczna stanowi aktualnie 66,6% tego
wynagrodzenia, to jednak wejœcie w ¿ycie ustawy jest spodziewane w 2014 r., w którym
obowi¹zywaæ bêdzie odpowiednio wy¿sze wynagrodzenie minimalne, tak ¿e stosunek
kwoty granicznej do tego wynagrodzenia powinien byæ zbli¿ony do 50%. Oznacza to, ¿e
zachowane zostan¹ proporcje pomiêdzy tymi wartoœciami, które obowi¹zywa³y w 1998 r.,
gdy na nowo okreœlono kwotowe granice ustawowe w zakresie czynów przepo³owio-
nych przeciwko mieniu.

Proponowana zmiana nie oznacza depenalizacji czynów zabronionych przeciwko
mieniu, których przedmiotem s¹ rzeczy ruchome o wartoœci nieprzekraczaj¹cej powy¿-
szej kwoty, a stanowi jedynie modyfikacjê tej penalizacji (kontrawencjonalizacja). Pro-
cedura stosowana w sprawach o wykroczenia jest niew¹tpliwie szybsza i tañsza, a wiêc
powinna zapewniæ wiêksz¹ efektywnoœæ prowadzonych postêpowañ. Zaliczenie drob-
nych kradzie¿y do kategorii wykroczeñ pozwala na nale¿yt¹ ocenê tych zachowañ,
a zw³aszcza nie stwarza mo¿liwoœci uwolnienia sprawcy od odpowiedzialnoœci z uwagi
na stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci danego czynu. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê na to,
¿e je¿eli kradzie¿e rzeczy o niewielkiej wartoœci penalizowane by³yby w Kodeksie kar-
nym, wówczas czêsto okolicznoœci przedmiotowo-podmiotowe czynu mog³yby prze-
s¹dzaæ o jego znikomej szkodliwoœci spo³ecznej, a przez to o nieprzestêpnoœci (art. 1
§2 k.k.). W takiej sytuacji sprawcy drobnych kradzie¿y niejednokrotnie w ogóle unik-
nêliby sankcji karnej. Natomiast w aktualnym stanie prawnym, gdy te bezprawne za-
chowania kwalifikowane s¹ jako wykroczenia, umorzenie postêpowania ze wzglêdu na
znikom¹ spo³eczn¹ szkodliwoœæ czynu nie jest dopuszczalne, a taki stopieñ spo³ecznej
szkodliwoœci rzutuje co najwy¿ej na rodzaj i rozmiar reakcji organu orzekaj¹cego w sto-
sunku do obwinionego (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z 10 czerwca 2003 r.,
II KK 87/03, LEX nr 78371).

Nie mo¿na te¿ uznaæ za trafne twierdzenie, wedle którego samo zaliczenie drobnych
kradzie¿y do kategorii wykroczeñ uniemo¿liwia skuteczn¹ walkê z tym nagminnym,
uci¹¿liwym i szkodliwym zjawiskiem. Art. 119 §1 k.w. przewiduje za kradzie¿ cudzej
rzeczy ruchomej nie tylko mo¿liwoœæ wymierzenia kar wolnoœciowych – grzywny do

10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 79



5.000 z³otych lub kary jednego miesi¹ca ograniczenia wolnoœci, ale równie¿ kary izola-
cyjnej – aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni. Organ orzekaj¹cy w sprawach o wykrocze-
nia ma zatem do dyspozycji szeroki zakres prawnokarnych sankcji, stosownie do
okolicznoœci konkretnego czynu i w³aœciwoœci oraz warunków osobistych sprawcy. Nie
jest zatem wy³¹czone skorzystanie w poszczególnych wypadkach z kary polegaj¹cej na
pozbawieniu wolnoœci, zw³aszcza wobec obwinionych niepoprawnych, uprzednio ju¿
karanych za podobne przestêpstwa i wykroczenia. Poza tym ustawa nale¿ycie zabez-
piecza wykonanie przez ukaranego orzeczonych kar wolnoœciowych, gdy¿ przewiduje
zamianê grzywny na pracê spo³ecznie u¿yteczn¹, a w razie uchylania siê od niej lub
niecelowoœci jej orzekania – zastêpcz¹ karê aresztu (art. 25 k.w.); natomiast w wypad-
ku uchylania siê przez ukaranego od odbywania kary ograniczenia wolnoœci lub od wy-
konania na³o¿onych na niego w zwi¹zku z tym obowi¹zków s¹d zarz¹dza wykonanie
zastêpczej kary aresztu (art. 23 k.w.). Karalne jest równie¿ usi³owanie, pod¿eganie i po-
mocnictwo do tego wykroczenia (art. 119 §2 k.w.), a ustawa daje mo¿liwoœæ na³o¿enia
obowi¹zku zap³aty równowartoœci ukradzionego mienia, je¿eli szkoda nie zosta³a na-
prawiona (art. 119 §4 k.w.). Pamiêtaæ tak¿e nale¿y o kwalifikowaniu jako przestêpstwa
ci¹g³ego zachowañ sprawców, dopuszczaj¹cych siê z góry zaplanowanych kradzie¿y,
których przedmiotem s¹ poszczególne rzeczy ruchome o wartoœci odnosz¹cej siê do
znamion wykroczenia, je¿eli ³¹czna wartoœæ zabranych w celu przyw³aszczenia rzeczy
przez sprawcê dzia³aj¹cego w warunkach okreœlonych w art. 12 k.k. przekracza kwotê
okreœlon¹ w Kodeksie wykroczeñ (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 21 paŸdziernika
2010 r., V KK 291/10, OSNKW 2010, z. 12, poz. 108).

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, wyra¿am przekonanie, ¿e planowane urealnienie gór-
nej granicy wartoœci rzeczy ruchomej, która mo¿e byæ przedmiotem wykroczenia prze-
ciwko mieniu, nie spowoduje negatywnych nastêpstw w odniesieniu do œcigania
czynów zabronionych. Wrêcz przeciwnie, odpowiednie stosowanie istniej¹cych w usta-
wodawstwie instrumentów prawnych, s³u¿¹cych do zwalczania czynów zabronionych
jako wykroczenia, pozwoli na przyspieszenie postêpowañ, obni¿enie ich kosztów,
a przy tym umo¿liwi skuteczn¹ walkê ze szczególnie spo³ecznie szkodliwymi zachowa-
niami, zw³aszcza w warunkach powrotnoœci do przestêpstwa lub wykroczenia, poprzez
stosowanie surowych sankcji. Wa¿ne jest te¿, dla zapewnienia w³aœciwego spo³ecznego
oddzia³ywania tych regulacji, równie¿ w odniesieniu do czynów zabronionych, polega-
j¹cych na kradzie¿y rowerów, ka¿dorazowe zawiadamianie organów œcigania o po-
pe³nieniu wykroczenia, stosowanie postêpowania mandatowego przez funkcjonariu-
szy Policji tylko w sytuacjach, gdy okolicznoœci przedmiotowo-podmiotowe zdarzenia
na to pozwalaj¹, dokonanie nale¿ytej oceny prawnokarnej zachowania sprawcy w toku
postêpowania przygotowawczego, z rozwa¿eniem mo¿liwoœci zakwalifikowania po-
szczególnych kradzie¿y jako jednego przestêpstwa ci¹g³ego, a tak¿e kszta³towanie od-
powiednio wysokiego poziomu orzecznictwa niezawis³ych s¹dów w tych sprawach.

Z wyrazami powa¿ania

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Od kilku miesiêcy docieraj¹ do opinii publicznej informacje, ¿e przedsiê-

biorstwa zajmuj¹ce siê realizacj¹ zamówieñ publicznych, w szczególnoœci
zaœ budow¹ dróg i autostrad, nie p³ac¹ w terminie firmom bêd¹cym ich pod-
wykonawcami. Powoduje to utratê p³ynnoœci finansowej wielu polskich firm
budowlanych i w konsekwencji prowadzi do zwolnieñ pracowników i upad³o-
œci. Takie zdarzenia maj¹ miejsce miêdzy innymi przy budowie najbardziej
znacz¹cych autostrad A1, A2 i A4, gdzie dwóch g³ównych wykonawców og³o-
si³o upad³oœæ i nie zap³aci³o podwykonawcom. W dniu 19 marca 2012 r. odby-
³o siê w tej sprawie spotkanie z prezydium sejmowej Komisji Infrastruktury,
p.o. generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad panem Lechem Wi-
teckim oraz kilkunastu przedstawicielami drobnych i œrednich firm pokrzyw-
dzonych przez g³ównego wykonawcê. W ramach wspólnych ustaleñ obiecano
podj¹æ dzia³ania, które skutecznie zabezpiecz¹ interesy mniejszych przedsiê-
biorców. Protest na autostradzie A2 w dniu 19 kwietnia 2012 r. wskazuje, ¿e
jak dot¹d rz¹d nie wywi¹za³ siê ze swoich zobowi¹zañ.

Tego rodzaju sytuacje podwa¿aj¹ zaufanie do pañstwa, które finansuje
budowê i które stwarza procedury pozwalaj¹ce na takie dzia³ania du¿ych
firm. Dlatego zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie. Kiedy rz¹d zamierza podj¹æ dzia³ania
zabezpieczaj¹ce drobne i œrednie firmy bêd¹ce podwykonawcami zajmuj¹cy-
mi siê realizacj¹ zamówieñ publicznych, w szczególnoœci zaœ podwykonaw-
cami na budowach dróg i autostrad, przed nadu¿yciami ze strony
wykonawców generalnych?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 maja 2012 r., znak BPS/043-10-386/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenia senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿one podczas dziesi¹te-
go posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie niezaspokojonych
roszczeñ podwykonawców robót budowlanych, realizowanych w ramach zamówieñ
publicznych, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Uprzejmie informujê, ¿e dnia 30 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjê³a przedsta-
wiony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy
w sprawie sp³aty niezaspokojonych nale¿noœci przedsiêbiorców za niektóre prace, wy-
nikaj¹cych z realizacji udzielonych zamówieñ publicznych.
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Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje rozwi¹zania, które bêd¹ zapobiegaæ nega-
tywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcê (du¿¹
firmê) p³atnoœci na rzecz podwykonawców (ma³ych i œrednich przedsiêbiorców).
W œwietle projektu ustawy, podwykonawcy to nie tylko podwykonawcy robót budowla-
nych, ale równie¿ podmioty zajmuj¹ce siê dostaw¹ materia³ów i us³ug. Proponowana
regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów podwykonawców kontraktów na roboty
budowlane, udzielanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w ra-
mach zamówieñ publicznych. Regulacja ta obejmuje wszczête przez Generaln¹ Dyrek-
cjê Dróg Krajowych i Autostrad postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego,
oraz ju¿ udzielone zamówienia publiczne na roboty budowlane.

Zgodnie z projektem, w razie du¿ych zaleg³oœci wykonawców w p³atnoœciach,
GDDKiA – do wysokoœci posiadanego zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy,
z³o¿onego przez wykonawcê – bêdzie mog³a zaspokoiæ ze œrodków Krajowego Funduszu
Drogowego niezaspokojone roszczenia finansowe podwykonawców. Zaspokojenie rosz-
czeñ podwykonawców nast¹pi po sporz¹dzeniu przez GDDKiA listy takich podwyko-
nawców na podstawie ich zg³oszeñ. Po spe³nieniu okreœlonych warunków, GDDKiA
rozpocznie wyp³atê 50% zaliczki nale¿noœci, a pozosta³e 50% – wyp³aci po uprawomoc-
nieniu siê orzeczenia s¹dowego, ugody zawartej przed s¹dem lub zatwierdzeniu spisu
wierzytelnoœci przez sêdziego-komisarza. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nowe regulacje zapew-
ni¹ podwykonawcom, których prace zosta³y wykonane i odebrane, mo¿liwoœæ uzyska-
nia nale¿noœci nawet, gdy wykonawca zostanie postawiony w stan upad³oœci.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e projekt ustawy w sprawie sp³aty niezaspo-
kojonych nale¿noœci przedsiêbiorców za niektóre prace, wynikaj¹cych z realizacji udzie-
lonych zamówieñ publicznych zosta³ przekazany do Sejmu RP, który zadecyduje
o ostatecznym kszta³cie regulacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Na spotkaniu z radnymi gminy Ostrów zwrócono siê do mnie z proœb¹

o podjêcie interwencji w sprawie mo¿liwoœci skomunikowania terenów prze-
mys³owych znajduj¹cych siê na terenie gminy Ostrów ze zjazdem z autostra-
dy w miejscowoœci Borek Wielki.

Zaprojektowany zjazd powoduje koniecznoœæ przejazdu przez miasto Sê-
dziszów Ma³opolski drogami lokalnymi o ma³ej przepustowoœci i niskiej noœ-
noœci. Obecne rozwi¹zanie wywo³uje liczne protesty mieszkañców przyleg-
³ych miejscowoœci obawiaj¹cych siê o stan swoich budynków, bezpieczeñ-
stwo oraz zdrowie.

Wiadomo, ¿e budowa autostrady jest przedsiêwziêciem bardzo kosztow-
nym. Autostrada ma s³u¿yæ przede wszystkim uproszczeniu komunikacji
oraz pomóc w stymulacji gospodarczego rozwoju kraju, a wiêc doprowadziæ
do polepszenia warunków ¿ycia obywateli, a nie ich degradacji spo³eczno-
-ekonomicznej.

Uwa¿am, ¿e rozwi¹zaniem tego problemu by³oby po³¹czenie zaprojekto-
wanego zjazdu z drog¹ wojewódzk¹ Wiœniowa – Ropczyce – Mielec, która
przebiega drog¹ serwisow¹ wzd³u¿ autostrady poza gêsto zabudowanymi
terenami. Proponowane rozwi¹zanie uzasadnione jest równie¿ posiadaniem
przez województwo podkarpackie programu dostosowania sieci drogowej
w taki sposób, aby podnosiæ bezpieczeñstwo i atrakcyjnoœæ regionu zarówno
pod wzglêdem gospodarczym, jak i turystyczno-historycznym. Wed³ug reali-
zatora wykonana przebudowa tej drogi pozwala na zmianê jej klasyfikacji
poprzez zwiêkszenie parametrów nawierzchni bitumicznej i nieznaczne po-
szerzenie pasa drogi.

Wobec przedstawionych informacji uprzejmie proszê Pana Ministra o za-
poznanie siê z niniejsz¹ spraw¹ i o odniesienie siê do przedstawionych argu-
mentów. Proszê tak¿e o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

Czy istnieje mo¿liwoœæ zmiany w projekcie dotycz¹cym znajduj¹cego siê
na terenie gminy Ostrów odcinka autostrady A4 i umieszczenia w nim wspo-
mnianego po³¹czenia zjazdu z drog¹ wojewódzk¹ Wiœniowa – Ropczyce –
Mielec?

Czy takie rozwi¹zanie mog³oby powstaæ po wybudowaniu autostrady,
gdyby niemo¿liwe by³o wprowadzenie zmian w obecnym projekcie tej drogi?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 maja 2012 r. sygn. akt BPS/043-10-387/12, przy

którym przes³ano oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿one podczas 10. po-
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siedzenia Senatu RP, dotycz¹ce skomunikowania terenów gminy Ostrów z autostrad¹
A4, uprzejmie przekazujê informacje w przedmiotowej sprawie.

Zadanie polegaj¹ce na budowie autostrady A4 w okolicach gminy Ostrów dotyczy
odcinka pomiêdzy wêz³em Dêbica Pustynia a wêz³em Rzeszów Zachód. Przedmiotowe
zadanie zosta³o ujête w za³¹czniku nr 1 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015, przyjêtego przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. i w chwili obec-
nej znajduje siê na bardzo zaawansowanym etapie prac. Uzyskane zosta³y decyzje ad-
ministracyjne i uzgodnienia wymagane przepisami prawa, w tym decyzja o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach oraz decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej. W dniu 10 maja 2010 r. zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹ robót
i w chwili obecnej prowadzone s¹ prace budowlane.

Odnosz¹c siê do kwestii wyboru wariantu przebiegu przedmiotowej drogi i jej loka-
lizacji w rejonie gminy Ostrów, w tym równie¿ sposobu powi¹zania z przyleg³ymi tere-
nami, nale¿y wskazaæ, ¿e zosta³y one okreœlone w decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez w³aœciwy organ administracji publicznej po przepro-
wadzeniu postêpowania administracyjnego i konsultacjach spo³ecznych w zakresie
i terminach okreœlonych przepisami prawa. W przedmiotowych kwestiach zastosowa-
nie maj¹ przepisy ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) zgod-
nie z któr¹ przeprowadzane jest postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Konkluzje zawarte w dokumentacji przygotowanej przez inwestora (GDDKiA) i za-
warte we wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej stanowi³y jedynie rekomendacjê
preferowanego wariantu przebiegu przedmiotowej drogi i sposobu jej powi¹zania z sie-
ci¹ dróg lokalnych oraz przyleg³ymi terenami, zaœ ostateczne rozstrzygniêcia w tej kwe-
stii zosta³y zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie wydanej dnia 9 wrzeœnia 2008 r.

Nale¿y wskazaæ, ¿e wszystkie inwestycje realizowane przez GDDKiA, prowadzone
s¹ w oparciu o ostateczne decyzje administracyjne wydawane przez w³aœciwe organy
administracji publicznej, w tym w szczególnoœci decyzjê o œrodowiskowych uwarunko-
waniach na realizacjê przedsiêwziêcia. Decyzje te w sposób jednoznaczny i ostateczny
okreœlaj¹ sposób realizacji poszczególnych projektów, w tym równie¿ sposób powi¹za-
nia z sieci¹ drogow¹ i przyleg³ymi terenami, a tak¿e kwestie bezpieczeñstwa wszyst-
kich u¿ytkowników drogi.

W kwestii realizacji ³¹cznika pomiêdzy zjazdem z autostrady A4 w wêŸle Ropczyce
z drog¹ wojewódzk¹ nr 986 w nowym œladzie informujê, i¿ Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz GDDKiA odpowiedzialne s¹ za rozwój i utrzy-
manie sieci dróg krajowych. Realizacja postulatów w³adz samorz¹dowych w postaci
budowy ³¹cznika autostrady A4 z drog¹ wojewódzk¹ nr 986 nie wchodzi w zakres kom-
petencji zarz¹dcy dróg krajowych. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Mini-
sterstwo, jako organ administracji rz¹dowej, nie mo¿e podejmowaæ dzia³añ zastrze¿o-
nych w przepisach prawa do wy³¹cznej kompetencji innych organów.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialne s¹ za rozwój i.utrzymanie sieci dróg
krajowych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub-
licznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) zarz¹dcami dróg s¹:

– dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
– dróg wojewódzkich – zarz¹d województwa,
– dróg powiatowych – zarz¹d powiatu,
– dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
– prezydent miasta na prawach powiatu – w przypadku wszystkich dróg publicznych

w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu, z wyj¹tkiem auto-
strad i dróg ekspresowych.

W myœl art. 20 ww. ustawy do zarz¹dcy drogi nale¿y m. in. opracowywanie projek-
tów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
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oraz drogowych obiektów in¿ynierskich, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie na-
wierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpie-
czaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹.

Maj¹c powy¿sze na uwadze uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej nie ma formalnych mo¿liwoœci ingerowania w spra-
wy pozostaj¹ce w kompetencji organów samorz¹dowych oraz, dysponuj¹c œrodkami
jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, nie ma mo¿liwoœci finansowania zadañ na drogach samorz¹dowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura z proœb¹ o pomoc zg³osili siê mieszkañcy Makowa Pod-

halañskiego, miasta po³o¿onego na trasie drogi krajowej nr 28 z Zatora do
Medyki. Od wielu lat mieszkañcy i samorz¹d zabiegaj¹ o budowê obwodnicy,
która pozwoli³aby na skierowanie wzrastaj¹cego ruchu pojazdów poza obrêb
w¹skiej i ciasnej zabudowy centrum miasta.

Sytuacja mieszkañców Makowa Podhalañskiego w zwi¹zku z przebiega-
j¹c¹ przez œrodek miasta tras¹ nr 28 jest bardzo trudna. Codziennie przez
centrum tej miejscowoœci przeje¿d¿a kilka tysiêcy samochodów, wiele z nich
to prze³adowane i rozpêdzone pojazdy ciê¿arowe. Sytuacja jest jeszcze gor-
sza w okresie wyjazdów sobotnio-niedzielnych lub dni œwi¹tecznych wol-
nych od pracy – wówczas natê¿enie ruchu i liczba samochodów drastycznie
wzrasta. Odcinek drogi krajowej nr 28 przebiegaj¹cy przez miasto stanowi
alternatywê dla mieszkañców Krakowa jad¹cych w kierunku gór, jest tak¿e
g³ówn¹ drog¹ dojazdow¹ dla mieszkañców Górnego Œl¹ska kieruj¹cych siê
w stronê takich miejscowoœci wypoczynkowych jak Zakopane czy Zawoja.
Ponadto prowadzi têdy tranzyt do granicy z Ukrain¹ w Medyce.

Proste odcinki drogi krajowej nr 28 przebiegaj¹ce przez Maków Podha-
lañski powoduj¹, ¿e wielu kierowców nie przestrzega obowi¹zuj¹cego tam
ograniczenia prêdkoœci, a z uwagi na wysokie natê¿enie ruchu przejœcie
przez jezdniê jest bardzo trudne i niebezpieczne, tym bardziej ¿e w bezpoœred-
nim s¹siedztwie jezdni znajduj¹ siê liczne domy mieszkalne, sklepy, a nawet
szko³y i przedszkola. Na w¹skich uliczkach Makowa poziom bezpieczeñstwa
spada z ka¿dym rokiem, nieustannie tworz¹ siê zatory komunikacyjne unie-
mo¿liwiaj¹ce normalne funkcjonowanie miasta i sprawny przejazd, a nasilo-
ny ruch powoduje drgania wywo³uj¹ce uszkodzenia domów po³o¿onych po
obu stronach ulic 3 Maja i Wolnoœci, przez które prowadzi przedmiotowa droga.

Dodatkowo poziom spalin wytwarzany przez przeje¿d¿aj¹ce samochody
sprawia, ¿e mieszkañcy tej najwiêkszej gminy w powiecie suskim maj¹ naj-
bardziej zanieczyszczone powietrze w regionie. Przeprowadzone niedawno
badania wykaza³y, ¿e dopuszczalne wartoœci py³u zawieszonego PM10 oraz
poziom ha³asu przekraczane s¹ tam nagminnie. W celu poprawy jakoœci po-
wietrza urz¹d marsza³kowski w Krakowie zleci³ wykonanie specjalistycz-
nych ekspertyz, jednak na niewiele one siê zdadz¹, je¿eli nie zostanie
podjêta decyzja o budowie obwodnicy.

W œwietle przedstawionych informacji wieœci o braku œrodków na inwe-
stycje w Makowie Podhalañskim p³yn¹ce z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Krakowie s¹ co najmniej zatrwa¿aj¹ce. Co gorsza,
budowa obwodnicy zosta³a przeniesiona na czas bli¿ej nieokreœlony, bo tak
nale¿y potraktowaæ fakt, ¿e zadanie to nie zosta³o umieszczone w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2014, nie ma jej tak¿e w perspekty-
wie na lata 2014–2020.

Mieszkañcy s¹ ju¿ tak zdeterminowani, ¿e postanowili walczyæ o obieca-
n¹ im jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych obwodnicê, zbieraj¹c podpisy
pod petycj¹ w tej sprawie. Na ostatnim spotkaniu w moim biurze wrêczono mi
listê z ponad dwoma tysi¹cami podpisów w sprawie poparcia budowy obwod-
nicy. Co wiêcej, mieszkañcy Makowa zagrozili w ostatnim czasie blokadami
drogi krajowej nr 28, by wymóc na w³adzach realizacjê obwodnicy, co dobit-
nie œwiadczy o poziomie ich frustracji i wadze problemu.

Powstanie obwodnicy Makowa Podhalañskiego przyczyni³oby siê do po-
prawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, zlikwidowa³oby wystêpowanie za-
torów komunikacyjnych, skróci³o czas przejazdu u¿ytkownikom drogi oraz
pozytywnie wp³ynê³o na poprawê stanu œrodowiska naturalnego. Inwestycja
ta znacz¹co przyczyni³aby siê tak¿e do poprawy warunków ¿ycia zarówno
mieszkañców miasta, jak i mieszkañców powiatu suskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi
pytaniami.
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Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a co za tym
idzie równie¿ Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
znaj¹c skalê problemu, nie umieœci³o w Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2008–2014 oraz na lata 2014–2020 budowy obwodnicy w Makowie
Podhalañskim?

Czy Pan Minister jest w stanie wskazaæ sposób oraz termin rozwi¹zania
tego trudnego problemu mieszkañców Makowa Podhalañskiego wynikaj¹ce-
go z braku obwodnicy?

Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 maja 2012 r., znak BPS/043-10-388/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Paj¹ka z³o¿one podczas 10. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r., dotycz¹ce budowy obwodnicy
Makowa Podhalañskiego na dk nr 28, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Interesuj¹ce Pana Senatora zadanie nie zosta³o ujête w ramach przyjêtego przez
Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015. Podzia³ poszczególnych zadañ Programu na za³¹czniki wynika³ zarówno
z ograniczonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa jak te¿ ze zró¿nicowanego poziomu
przygotowania zadañ.

Z uwagi na ograniczone œrodki finansowe realizacja przedmiotowej inwestycji mo¿e
byæ rozpatrywana w ramach za³¹cznika nr 3 do Programu, który przedstawia kryteria,
zgodnie z którymi wskazywane bêd¹ do realizacji dodatkowe zadania polegaj¹ce na bu-
dowie obejœæ miejscowoœci.

Ujêcie wniosku o budowê przedmiotowej obwodnicy w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 mo¿e byæ rozpatrywane, jeœli spe³nia³ bêdzie wymagania
formalnoprawne. Kryteriami wykorzystywanymi do oceny wniosków bêd¹:

1. Œredniodobowy ruch pojazdów w ci¹gu drogi krajowej przewy¿sza œredni¹ dla sie-
ci dróg krajowych – zgodnie ze stanem obecnym i przewidywanym do 2020 roku.

2. Lokalizacja w ci¹gu drogi krajowej klasy GP.
3. Zakres wspó³finansowania prac przygotowawczych oraz realizacji przez jednostkê

samorz¹du terytorialnego.
4. Stan prac przygotowawczych.
5. Zapewnienie p³ynnoœci ruchu w ca³ym ci¹gu drogowym – stopieñ realizacji celu.
6. Zapewnienie obs³ugi specjalnych stref ekonomicznych.
7. Zadanie realizowane w ramach kontraktów terytorialnych zawieranych przez

MRR.
8. Przygotowanie przez w³aœciwy samorz¹d lokalny programu ochrony przed zabu-

dow¹ terenów przyleg³ych do obwodnicy.
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Realizacja tego zadania bêdzie mo¿liwa po wpisaniu go do Programu i zapew- nieniu
Ÿróde³ finansowania. W przypadku uzyskania przez kilka zadañ tej samej oceny, decy-
duj¹cym kryterium przes¹dzaj¹cym o wyborze danego zadania bêdzie zakres wspó³fi-
nansowania danej inwestycji przez odpowiedni¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak Rada Ministrów.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Informujê, ¿e dochodz¹ do mnie niepokoj¹ce przekazy dotycz¹ce wyko-

nania porozumienia z dnia 8 wrzeœnia 2009 roku zawartego pomiêdzy Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a miastem Katowice w sprawie
udostêpnienia basenu oraz kompleksu, przeznaczonego do uprawiania aktyw-
noœci fizycznej mieszkañcom Katowic i innych oœciennych miast, znajduj¹cych
siê w Zespole Szkó³ Plastycznych w Katowicach przy ulicy U³añskiej 7a.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, ¿e obiekt zosta³ ju¿ gruntownie
zmodernizowany i przygotowany na przyjêcie pierwszych goœci. Niestety
treœæ porozumienia odnosi siê wy³¹cznie do kwestii przeznaczenia przez mia-
sto kwoty 2 milionów z³ na modernizacjê obiektu, a nie doprecyzowuje zasad
i terminu udostêpniania obiektu lokalnej spo³ecznoœci. Ponadto przedmiotowe
porozumienie nie okreœla kwestii finansowania obiektu w czêœci dotycz¹cej
udostêpniania go mieszkañcom, w zwi¹zku z czym ani ministerstwo, ani mia-
sto nie potrafi¹ dojœæ do konsensusu w sprawie jego utrzymania, z powodu
czego cierpi¹ mieszkañcy okolicznych osiedli.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rzetelne wy-
jaœnienie sprawy i podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zanie tego pro-
blemu. Proszê o bie¿¹ce informowanie mnie o dzia³aniach podejmowanych
w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia (BPS-043-389/12), z³o¿onego przez Pana Senatora

Leszka Piechotê w sprawie udostêpnienia basenu oraz kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego w Zespole Szkó³ Plastycznych w Katowicach przy ul. U³añskiej 7a mieszkañcom
osiedla i miasta Katowice, pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e zgodnie
z porozumieniem z dnia 8 wrzeœnia 2009 r., zawartym pomiêdzy Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Katowice, podjêto odpowiednie kroki maj¹ce na
celu otwarcie wy¿ej wymienionego kompleksu dla ludnoœci osiedla i miasta z dniem
1 wrzeœnia 2012 r.

Jednoczeœnie nadmieniam, ¿e aktualnie wszczêto dzia³ania organizacyjne maj¹ce
na celu zapewnienie sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego dzia³ania basenu na
rzecz mieszkañców oraz wszczêto procedury zwi¹zane z dokonaniem wyboru operatora
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w trybie konkursowym.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
dr Monika Smoleñ
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pyta-

nie, czy w œwietle zarz¹dzenia nr 10/2012/DGL prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie
w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju – le-
czenie szpitalne, w zakresie – terapeutyczne programy zdrowotne, prowa-
dzone s¹ jakiekolwiek prace zwi¹zane z umo¿liwieniem placówkom s³u¿by
zdrowia podjêcia leczenia pacjentów z okreœlonym typem histopatologicznym
raka nerki.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e zgodnie z zarz¹dze-
niem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 10/212/DGL z dnia 15 lute-
go 2012 r. obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia 2012 r. uniemo¿liwiono placów-
kom s³u¿by zdrowia podjêcie leczenia pacjentów z okreœlonym typem histo-
patologicznym raka nerki. Tymczasem od dnia 1 stycznia 2012 r. do placó-
wek s³u¿by zdrowia zg³aszali siê z powy¿szym rozpoznaniem pacjenci,
którym Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi³ finansowania leczenia lekiem
Nexavar, pomimo pozytywnej opinii konsultanta w dziedzinie onkologii klinicz-
nej potwierdzaj¹cej skutecznoœæ tej terapii. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ,
¿e pacjenci z takim samym rozpoznaniem, u których rozpoczêto leczenie le-
kiem Nexavar do dnia 31 grudnia 2011 r., s¹ w roku 2012 nadal leczeni. Uza-
sadnione jest zatem stwierdzenie, ¿e w istniej¹cej sytuacji dochodzi do
nierównego traktowania pacjentów, co stanowi naruszenie podstawowych
praw obywateli, którzy winni mieæ przecie¿ zagwarantowany równy dostêp
do leczenia.

W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest równie¿ zajêcie przez Pana Mini-
stra stanowiska w odniesieniu do komunikatu nr 80/2012 dla œwiadczenio-
dawców realizuj¹cych procedury tak zwanego importu docelowego leków
w ramach œwiadczenia chemioterapii nowotworów, zamieszczonego w dniu
18 kwietnia 2012 r. miêdzy innymi na stronie internetowej Narodowego Fun-
duszu Zdrowia (Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki w Katowicach), dotycz¹cego
sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niedopuszczonych do ob-
rotu w Polsce oraz zmiany od dnia 1 lipca 2012 r. zasad finansowania, zgod-
nie z przepisami ustawy refundacyjnej, w przypadku, gdy wystawiaj¹cym
zapotrzebowanie na import docelowy jest szpital.

Jak wynika z wy¿ej wymienionego komunikatu, ustawodawca, uchyla-
j¹c art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164;
poz. 1027 z póŸniejszymi zmianami), pozbawi³ prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia kompetencji do wydawania decyzji dotycz¹cych refundacji le-
ków nieposiadaj¹cych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzanych z zagranicy dla ratowania ¿ycia
i zdrowia pacjentów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego prze-
znaczenia ¿ywieniowego oraz wyborów medycznych (DzU z 2011 r. nr 122;
poz. 696 z póŸniejszymi zmianami) w chwili obecnej minister zdrowia posia-
da uprawnienia do og³aszania (w drodze obwieszczenia) wykazów leków re-
fundowanych zawieraj¹cych miêdzy innymi informacyjn¹ wysokoœæ limitu
finansowania dla leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia
¿ywieniowego, w tym leków stosowanych w ramach chemioterapii (w ca³ym
zakresie zarejestrowanych wskazañ i przeznaczeñ lub we wskazaniu okreœ-
lonym stanem klinicznym) dostosowan¹ do wielkoœci opakowania jednostko-
wego.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze oraz art. 69 ustawy refundacyjnej stwier-
dzaj¹cy wprost, ¿e umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej z zakre-
su leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w czêœci
dotycz¹cej leków stosowanych w chemioterapii zawarte przed dniem wejœcia
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w ¿ycie niniejszej ustawy s¹ realizowane na zasadach dotychczasowych, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 30 czerwca 2012 r., nale¿y uznaæ, ¿e nie ma pod-
staw prawnych do przeprowadzenia uzgodnienia pomiêdzy OW NFZ
a œwiadczeniodawc¹ ceny substancji czynnej stosowanej w chemioterapii,
która nie posiada statusu „imp.doc.” do 30 czerwca 2012 r., niezale¿nie od
sposobu pozyskania jej przez œwiadczeniobiorcê. Ponadto nale¿y uznaæ, ¿e
leki, które nie znajduj¹ siê w obwieszczeniu ministra zdrowia, nie mog¹ byæ
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zakresu œwiad-
czenia chemioterapii standardowej, a leki, które znajduj¹ siê w obwieszcze-
niu ministra zdrowia, nie mog¹ byæ finansowane w ramach procedury tak
zwanego importu docelowego, poniewa¿ posiadaj¹ dopuszczenie do obrotu
i zgodnie z okreœlon¹ decyzj¹ administracyjn¹ (refundacyjn¹) cenê maksy-
maln¹.

Wobec takiego stanu rzeczy proszê równie¿ o zajêcie stanowiska w na-
stêpuj¹cych kwestiach.

W jaki sposób zostanie zabezpieczone leczenie pacjentów po dniu 1 lipca
2012 r. w sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie bêdzie p³aci³ za le-
czenie?

Jak zostanie rozwi¹zana sytuacja braku leków, co mia³o miejsce w bie-
¿¹cym miesi¹cu?

Czy szpitale bêd¹ zmuszone sprowadzaæ leki w ramach importu docelo-
wego, a jeœli tak, to w jaki sposób i na jakich zasadach bêdzie to finansowane?

I wreszcie: jakie czynnoœci zamierza podj¹æ ministerstwo w celu unikniê-
cia sytuacji, w której pacjenci cierpi¹cy na choroby nowotworowe prze¿ywaj¹
lêk i obawê, czy faktycznie otrzymaj¹ leki ratuj¹ce ¿ycie?

Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.07.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora RP pana Leszka Piechoty, przekazane pis-

mem nr BPS-043-397/12, w sprawie dostêpnoœci do substancji czynnych sprowadza-
nych z zagranicy w ramach importu docelowego proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
informacji.

Do czasu z³o¿enia i rozpatrzenia wniosku refundacyjnego wnioskodawcy, o którym
mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo-
¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z póŸn. zm.) oraz ze wzglêdu na brak pozwoleñ na dopuszcze-
nie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leki zawieraj¹ce substancje czynne:

� Carmustinum
� Chlormitinum
� Dactinomicinum
� Daunorubicynum
� Lomustinum
� Mitoxantronum
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� Procarbasinum
� Teniposidum
� Trofosfamidum
� Vindesinum
� Thalidomidum
w dalszym ci¹gu musz¹ byæ sprowadzane do kraju w ramach importu docelowego.

Finansowanie ich zastosowania u pacjentów bêdzie mog³o odbywaæ siê w ramach che-
mioterapii niestandardowej.

Substancje czynne doxorubicunum liposomanum, erythropoetinum, melphala-
num, chlorambucilum, tioguaninum, busulfanum znajduj¹ siê w wykazie leków sto-
sowanych w ramach chemioterapii w ca³ym zakresie zarejestrowanych wskazañ
i przeznaczeñ oraz we wskazaniu okreœlonym stanem klinicznym opublikowanych Ob-
wieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundo-
wanych leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzieñ 1 lipca 2012 r.

Powy¿sze leki zosta³y umieszczone w czêœci: „C. Leki, stosowane w ramach chemio-
terapii w ca³ym zakresie zarejestrowanych wskazañ i przeznaczeñ oraz we wskazaniu
okreœlonym stanem klinicznym” wykazu leków refundowanych, w zwi¹zku z pozytyw-
nym rozpatrzeniem wniosków refundacyjnych z³o¿onych przez podmioty odpowie-
dzialne za obrót ww. lekami na terytorium RP. Wnioski te dotyczy³y wy³¹cznie zakresu
chemioterapii.

W konsekwencji powy¿szego przedmiotowe leki s¹ dostêpne dla pacjentów bezp³at-
nie w ramach udzielania œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu chemioterapii w przy-
padku rozpoznania wskazañ objêtych refundacj¹, które okreœlone zosta³y odpowiednio
w za³¹cznikach C.39, C8, C.56, C.4 ww. Obwieszczenia. Jednoczeœnie ustalony dla
tych¿e leków limit finansowania w wysokoœci ich cen hurtowych brutto gwarantuje, ¿e
w ramach rozliczenia umowy na œwiadczenie chemioterapia Narodowy Fundusz Zdro-
wia finansowaæ bêdzie ca³y koszt podanych/wydanych pacjentowi leków.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Marsza³ku!
W za³¹czeniu przekazujemy petycjê pañstwa Adamowskich, którzy

wskutek budowy drogi ekspresowej S8 nie bêd¹ w stanie prowadziæ dotych-
czasowej dzia³alnoœci gospodarczej ze wzglêdu na fakt, i¿ dojazd do ich za-
k³adu wulkanizacyjnego w przypadku du¿ych samochodów ciê¿arowych
bêdzie wrêcz niemo¿liwy, a w przypadku samochodów osobowych – znacz-
nie utrudniony (w porównaniu do sytuacji sprzed rozpoczêcia budowy drogi
ekspresowej S8).

Zarówno w trakcie poprzedniej kadencji Senatu, jak i w bie¿¹cej kadencji
wielokrotnie zwracaliœmy uwagê administracji publicznej na ten problem, jed-
nak¿e podnoszone przez nas zasadne argumenty nie by³y dotychczas ani
rozwa¿ane, ani nawet brane pod uwagê. Ponadto podczas wyceny czêœci tej
nieruchomoœci przejêtej przez Skarb Pañstwa od pañstwa Adamowskich
i przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie zosta³ uwzglêdniony fakt, i¿
przejêta czêœæ nieruchomoœci umo¿liwia³a zak³adowi wulkanizacyjnemu –
œwiadcz¹cemu us³ugi przede wszystkim dla samochodów ciê¿arowych – do-
stêp do drogi publicznej, a w chwili obecnej dostêp do drogi publicznej zosta³
w istotny sposób ograniczony.

Uprzejmie prosimy o pochylenie siê nad problemem pañstwa Adamow-
skich i rozwa¿enie udzielenia im pomocy w jego rozwi¹zaniu. Prosimy tak¿e
o podjêcie stosownych dzia³añ maj¹cych na celu uwzglêdnienie s³usznego po-
stulatu pañstwa Adamowskich, aby wycena obejmowa³a wszystkie aspekty
utraty wartoœci przez nieruchomoœæ pañstwa Adamowskich.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 31 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana

Pêka, Andrzeja Paj¹ka i Wojciecha Skurkiewicza (pismo znak: BPS/043-10-391/12
z dnia 3 maja 2012 r.) w sprawie wyst¹pieñ Pañstwa Adamowskich w zwi¹zku z rozbu-
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dow¹ drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej uprzejmie informujê, i¿ de-
cyzj¹ Wojewody £ódzkiego nr 15/2008 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. ustalono lokalizacjê
inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspreso-
wej na odcinku Wolbórz – Tomaszów Mazowiecki od km 346+803,80 do km 356+700,00
wraz z przebudow¹ infrastruktury technicznej. Wojewoda £ódzki decyzj¹ z dnia 1 paŸ-
dziernika 2010 r. znak: GN.VII.7724/177/K/09/SJ orzek³ o wyw³aszczeniu na rzecz
Skarbu Pañstwa prawa w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie 8 Kolonia Zawa-
da – D¹browa, gminie Tomaszów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka gruntu 35/1 o pow. 0,0173 ha, stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Pañstwa Czes³awa
i Haliny Adamowskich oraz pana Tomasza Adamowskiego, przeznaczonej pod rozbu-
dowê drogi krajowej nr 8 oraz ustali³ odszkodowanie za dokonane wyw³aszczenie,
a tak¿e termin wyp³aty odszkodowania. Minister Infrastruktury po rozpatrzeniu odwo-
³ania Pañstwa Adamowskich decyzj¹ z dnia 28 marca 2011 r. znak: B09a/78l-
-O-144/10 utrzyma³ w mocy ww. decyzjê Wojewody £ódzkiego z dnia 1 paŸdziernika
2010 r. Decyzja ta nie zosta³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Warszawie.

Natomiast odnosz¹c siê do kwestii nieuwzglêdnienia w ustalonym odszkodowaniu
szkody powsta³ej w maj¹tku Pañstwa Adamowskich po dokonanym wyw³aszczeniu
dzia³ki nr 35/1, zwi¹zanej z brakiem mo¿liwoœci funkcjonowania zak³adu wulkanicz-
nego, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ odszkodowanie ustala siê wed³ug wartoœci nieruchomoœci,
a nie szkody, jak¹ poniesie uprzedni w³aœciciel gruntu wskutek utraty nieruchomoœci.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) odnosi siê do wartoœci nieruchomoœci, a nie szkód jakie
ponios¹ ewentualnie dotychczasowi w³aœciciele nieruchomoœci w postaci „pogorszenia
dostêpnoœci do drogi publicznej”. Tym samym ewentualna szkoda nie mog³a byæ objêta
ani operatem szacunkowym, ani decyzj¹ wyw³aszczeniowo-odszkodowawcz¹.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y wyjaœniæ, i¿ wartoœæ prawa w³asnoœci nierucho-
moœci ustalona na dzieñ wydania decyzji wyw³aszczeniowo-odszkodowawczej jest je-
dyn¹ form¹ wyrównania strat w maj¹tku by³ego w³aœciciela nieruchomoœci.
Ewentualne roszczenia dotycz¹ce przysz³ych szkód mog¹ byæ dochodzone tylko i wy-
³¹cznie na drodze s¹dowej w postêpowaniu cywilnym. Podobnie w przypadku zarzutów
o niewykupienie pozosta³ej czêœci nieruchomoœci uprzejmie wyjaœniam, i¿ zgodnie z jed-
nolitym stanowiskiem doktryny „Wniosek z³o¿ony w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) nie jest rozpatrywany w try-
bie postêpowania administracyjnego, gdy¿ nie jest to sprawa administracyjna w rozu-
mieniu k.p.a. Jest to – mimo ¿e nabywc¹ omawianej czêœci nieruchomoœci na rzecz
Skarbu Pañstwa jest organ administracji publicznej – roszczenie cywilnoprawne, któ-
rego w razie sporu strona mo¿e dochodziæ przed s¹dem powszechnym”.

W chwili obecnej dzia³ki o nr ewid. 38/1, 39/1, po³o¿one w obrêbie Kolonia Zawada
D¹browa, posiadaj¹ zjazd z drogi wewnêtrznej poprzez dzia³kê o nr ewid. 35/1 i nie ma-
j¹ bezpoœredniego po³¹czenia z drog¹ krajow¹ nr 8. Takie po³¹czenie ma jedynie droga
wewnêtrzna s³u¿¹ca obs³udze komunikacyjnej terenów przyleg³ych do pasa drogowe-
go drogi krajowej. W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi eks-
presowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka zmianie ulegnie
sposób po³¹czenia drogi wewnêtrznej z drog¹ ekspresow¹ S8. Istniej¹cy zjazd z drogi
krajowej zostanie zlikwidowany, a droga wewnêtrzna przebudowana i po³¹czona z dro-
ga powiatow¹ i ³¹cznic¹ wêz³a Zawada poprzez skrzy¿owanie typu rondo. Przeznacze-
nie tej drogi jednak siê nie zmieni i nadal bêdzie ona s³u¿y³a obs³udze komunikacyjnej
terenów przyleg³ych do S8, w tym nieruchomoœci Pañstwa Adamowskich. W zwi¹zku
z przejêciem na rzecz Skarbu Pañstwa dzia³ki o nr ewid. 35/1 zmianie ulegnie sposób
obs³ugi komunikacyjnej pozosta³ej czêœci nieruchomoœci Pañstwa Adamowskich. Po
zakoñczeniu inwestycji dostêp do drogi publicznej bêdzie zachowany za pomoc¹ dwóch
odrêbnych zjazdów z drogi serwisowej na dzia³ki o nr ewid 38/1, 39/1. Podkreœlenia
wymaga fakt, i¿ istniej¹cy zjazd z drogi krajowej nr 8 na posesjê Pañstwa Adamowskich
nigdy nie by³ uzgodniony z Oddzia³em GDDKiA w £odzi, a zatem by³ zjazdem u¿ytkowa-
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nym nielegalnie. Po³o¿enie nieruchomoœci wzglêdem skrzy¿owania nie pozwala na po-
prawne usytuowanie takiego zjazdu z zamiarem u¿ytkowania go przez pojazdy wiel-
kogabarytowe, np. samochody ciê¿arowe. Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿ w przypadku
lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej – zak³adu wulkanizacyjnego – na nieruchomoœci
przyleg³ej do pasa drogi krajowej nale¿y uzgodniæ ten fakt z zarz¹dc¹ drogi, tj. GDDKiA
– takie uzgodnienie nie mia³o miejsca.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê z proœb¹ do Pana Premiera o zajêcie siê spraw¹ pani Doro-

ty A., która cierpi od urodzenia na padaczkê lekooporn¹. Wed³ug opinii leka-
rzy jest to ciê¿ka i nieuleczalna choroba, objawia siê napadami padaczko-
wymi nawet kilkakrotnie na dzieñ, trwaj¹cymi nawet piêtnaœcie minut. Po
atakach pani Dorota ma du¿e problemy ze œwiadomym kontaktem ze œwia-
tem zewnêtrznym, trwa to oko³o trzech godzin, ma silne bóle g³owy, którym
towarzysz¹ wymioty.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych uzna³, ¿e pani Dorota A. mo¿e pracowaæ
i odmówi³ jej jakichkolwiek œwiadczeñ, chocia¿ od lutego ubieg³ego roku by³a
uznawana za osobê trwale i ca³kowicie niezdoln¹ do pracy, a w stanie zdro-
wia nic siê nie poprawi³o, a wrêcz przeciwnie – ataki s¹ coraz czêstsze. Z in-
formacji uzyskanych w powiatowym urzêdzie pracy wynika, ¿e od wielu lat
nie by³o ¿adnej oferty pracy dla osoby niesprawnej.

Panie Premierze, czy osoba o tak silnych objawach padaczkowych mo¿e
pracowaæ oraz czy w zwi¹zku z ewentualn¹ prac¹, gdyby tak¹ podjê³a, nie
stanowi zagro¿enia dla wspó³pracowników? Nale¿y dodaæ tak¿e, ¿e pani Do-
rota A. wymaga sta³ej ca³odobowej opieki nawet przy takich zwyk³ych czyn-
noœciach jak wypicie szklanki herbaty, czy czynnoœciach fizjologicznych, nie
mówi¹c o wyjœciu z domu i uczestnictwie w ruchu ulicznym.

Panie Premierze, jak taka osoba ma pracowaæ, gdy wymaga nadzoru na-
wet podczas czynnoœci fizjologicznych? Pozbawienie œrodków finansowych
przez ZUS uniemo¿liwia leczenie ratuj¹ce ¿ycie, gdy¿ nie wszystkie leki, które
za¿ywa, s¹ bezp³atne.

Uprzejmie prosimy Pana Premiera o mo¿liwie szybkie zajêcie siê spraw¹
i zwrócenie uwagi na bezdusznoœæ urzêdników zajmuj¹cych siê spraw¹ ren-
ty pani Doroty A.

Prosimy jeszcze raz Pana Premiera o szczegó³owe zbadanie tej bulwersu-
j¹cej sprawy i poinformowanie nas o wynikach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Andrzej Paj¹k
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przy piœmie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r., znak: DSPA-4813-360-(l)/12, oœwiadczenie se-
natorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka i Wojciecha
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Skurkiewicza z³o¿one podczas 10. posiedzenia Senatu, uprzejmie przedstawiam, co
nastêpuje.

Sprawa pani Doroty A. by³a przedmiotem wyst¹pienia senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego bezpoœrednio do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w czerwcu 2011 r.

Senator Grzegorz Wojciechowski w dniu 9 marca 2012 r. w sprawie pani Doroty A.
wyst¹pi³ równie¿ do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. W zwi¹zku z tym wyst¹pie-
niem Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zwróci³ siê do Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, w oparciu o wyjaœnienia Prezesa Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, udzieli³ senatorowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu wyjaœ-
nieñ w piœmie z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak: DUS-053-589-ES/12.

Z uwagi na oœwiadczenie senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Grzegorza Wojcie-
chowskiego, Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka i Wojciecha Skurkiewicza, sprawa pani
Doroty A. zosta³a skierowana do Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z proœb¹
o ponowne zbadanie sprawy.

Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyjaœni³, ¿e sprawa pani Doroty A. zosta-
³a ponownie rozpatrzona w trybie nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdol-
noœci do pracy przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie.

Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych poinformowa³, ¿e w œwietle wnikliwej
analizy zgromadzonej dokumentacji medycznej orzeczenie komisji lekarskiej z dnia
18 lipca 2011 r. o braku ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, wydane w celu ustalenia upraw-
nieñ do renty socjalnej, nie budzi zastrze¿eñ co do zgodnoœci z zasadami orzecznictwa
lekarskiego. Rozpatruj¹c sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika z dnia 6 czerwca
2011 r. komisja lekarska wyda³a orzeczenie po przeprowadzeniu bezpoœredniego bada-
nia podmiotowego i przedmiotowego, analizy dokumentacji z przebiegu leczenia oraz
w oparciu o opinie specjalistyczne konsultantów Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych –
neurologa i psychologa. Przy wydawaniu orzeczenia komisja lekarska, dzia³aj¹c na
podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.) uwzglêd-
ni³a stopieñ naruszenia sprawnoœci organizmu w nastêpstwie rozpoznanych u pani
Doroty A. schorzeñ, jej wiek, poziom wykszta³cenia i predyspozycje psychofizyczne.
Wyniki badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika, komisjê lekarsk¹ oraz
wy¿ej wymienionych konsultantów, a tak¿e dane zawarte w dokumentacji z przebiegu
leczenia nie wskazuj¹ na naruszenie sprawnoœci organizmu w stopniu powoduj¹cym
niezdolnoœæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Z informacji przekazanych przez Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyni-
ka równie¿, ¿e sprawa uprawnieñ do renty socjalnej pani Doroty A. jest aktualnie roz-
patrywana przez S¹d Apelacyjny w £odzi w zwi¹zku z wniesion¹ przez wniosko-
dawczyniê w dniu 9 maja 2012 r. apelacj¹ od wyroku S¹du Okrêgowego w £odzi
VIII Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który oddali³ odwo³anie od decyzji Od-
dzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. Prawomocny wyrok
s¹du wydany w sprawie pani Doroty A. zostanie wykonany przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych stosownie do treœci rozstrzygniêcia.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Za³¹cznik
Pismo
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 11 kwietnia 2012 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Senatora z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie pani
Doroty A. uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póŸn. zm.), nadzór nad
wykonywaniem orzecznictwa o niezdolnoœci do pracy sprawuje Prezes Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych. Nadzór ten obejmuje:

– kontrolê prawid³owoœci i jednolitoœci stosowania zasad orzecznictwa o niezdolno-
œci do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie;

– udzielanie lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w zakresie
stosowania zasad orzecznictwa o niezdolnoœci do pracy;

– prawo przekazania sprawy do rozpatrzenia przez komisjê lekarsk¹, je¿eli w wyniku
kontroli zostanie stwierdzony brak zgodnoœci orzeczenia lekarza orzecznika lub
komisji lekarskiej ze stanem faktycznym lub zasadami orzecznictwa o niezdolno-
œci do pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e sprawa pani Doroty A.
zosta³a przekazana do Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, celem przedstawie-
nia stanowiska w podnoszonej kwestii.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, sprawa Pani Doroty A. zosta³a rozpatrzona w trybie nadzoru nad wykonywaniem
orzecznictwa lekarskiego, w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Senatora skierowanym bez-
poœrednio do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w czerwcu 2011 r.

Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych poinformowa³, ¿e pani Dorota A. by³a
uprawniona do renty socjalnej w okresie od stycznia 2006 r. do lutego 2011 r. Rozpa-
truj¹c wniosek zainteresowanej z 14 lutego 2011 r. o ustalenie prawa do renty socjalnej
na dalszy okres – lekarz orzecznik wyda³ orzeczenie ustalaj¹ce ca³kowit¹ niezdolnoœæ
do pracy – na okres do marca 2013 r. Komisja lekarska rozpatruj¹c zg³oszony zarzut
wadliwoœci tego orzeczenia – 29 marca 2011 r. wyda³a orzeczenie o braku ca³kowitej
niezdolnoœci do pracy. Orzeczenie to stanowi³o podstawê do wydania decyzji odmawia-
j¹cej prawa do renty socjalnej, od której pani Dorota A. wnios³a odwo³anie do s¹du.
Z uwagi na nowe okolicznoœci zawarte w odwo³aniu od tej decyzji, nieznane w postêpo-
waniu orzeczniczym (zainteresowana przedstawi³a dokumentacjê z pobytu w szpitalu)
sprawa zosta³a skierowana do ponownego rozpatrzenia przez lekarza orzecznika. Le-
karz orzecznik wyda³ orzeczenie ustalaj¹ce brak ca³kowitej niezdolnoœci do pracy,
a nastêpnie komisja lekarska rozpatruj¹c sprzeciw zainteresowanej od tego orzeczenia
– 18 lipca 2011 r. wyda³a równie¿ orzeczenie o braku ca³kowitej niezdolnoœci do pracy.
Orzeczenie to stanowi³o podstawê do wydania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
9 sierpnia 2011 r. decyzji odmawiaj¹cej prawa do renty socjalnej.

Postêpowanie w sprawach œwiadczeñ realizowanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych prowadzone jest na zasadach i w trybie okreœlonym obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjal-
nej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268, z póŸn. zm.) – œwiadczenie to przys³uguje osobie
ca³kowicie niezdolnej do pracy, z powodu naruszenia sprawnoœci organizmu, które po-
wsta³o w okresach wymienionych w przepisach tej ustawy, tj. przed ukoñczeniem
18. roku ¿ycia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej – przed ukoñczeniem
25. roku ¿ycia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Usta-

98 10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r.



lenia ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i przewidywanego okresu jej trwania – dla po-
trzeb wydania decyzji w sprawie tego œwiadczenia – dokonuje lekarz orzecznik
i komisja lekarska Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – na zasadach i w trybie okreœlo-
nym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
W œwietle przepisów tej ustawy – ca³kowicie niezdoln¹ do pracy jest osoba, która utra-
ci³a zdolnoœæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wnikliwa analiza dokumentacji
medycznej zgromadzonej w niniejszej sprawie przeprowadzona w trybie nadzoru nad
wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego wykaza³a, ¿e orzeczenie komisji lekarskiej
z 18 lipca 2011 r. jest zgodne z zasadami orzecznictwa lekarskiego. Orzeczenie to zo-
sta³o wydane na podstawie wyników szczegó³owego badania podmiotowego i przedmio-
towego, opinii specjalistycznych konsultantów Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych –
neurologa i psychologa, dokumentacji z leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii i Epi-
leptologii. Ustalono, i¿ dane zawarte w dokumentacji medycznej nie wskazuj¹, aby na-
stêpstwa stwierdzonych u pani Doroty A. schorzeñ upoœledza³y sprawnoœæ organizmu
w stopniu powoduj¹cym niezdolnoœæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych poinformowa³ równie¿, i¿ prawid³owoœæ
ustaleñ orzeczniczych zosta³a poddana kontroli w s¹dowym postêpowaniu odwo³aw-
czym, w zwi¹zku z wniesionym przez pani¹ Dorotê A. od decyzji z dnia 9 sierpnia 2011 r.
odwo³aniem do s¹du. W dniu 7 marca br. S¹d Okrêgowy w £odzi wyda³ wyrok oddala-
j¹cy to odwo³anie. Prawomocny wyrok wydany w tej sprawie zostanie wykonany przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zgodnie z treœci¹ rozstrzygniêcia.

MINISTER
W³adys³aw Kosiniak-Kamysz

10. posiedzenie Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 99



Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W interpretacjach podatkowych ministra finansów z dnia 15 paŸdzierni-

ka 2008 r., sygn. IPPP1/443-516/08-2/AW, oraz z dnia 22 lipca 2011 r.,
sygn. IPTPP1/443-100/11-2/IG, Ministerstwo Finansów zajê³o jednoznacz-
ne stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem VAT wyrobów ciastkar-
skich i uzna³o, ¿e wyroby ciastkarskie niezawieraj¹ce konserwantów,
a maj¹ce – tak jest od 2010 r. – okres trwa³oœci nieprzekraczaj¹cy czterdzie-
stu piêciu dni, jako tak zwane wyroby œwie¿e podlegaj¹ podatkowi VAT we-
d³ug stawki 7%.

Wbrew tej interpretacji Urz¹d Kontroli Skarbowej w £odzi w postêpowa-
niu kontrolnym nr UKS1091/W3P2/42/19/10/63/025 prowadzonym wo-
bec przedsiêbiorstwa „Torimex” w Bia³ej Rawskiej uzna³ wyroby ciastkarskie
spe³niaj¹ce powy¿sze warunki, to znaczy niezawieraj¹ce konserwantów
i niemaj¹ce okresu trwa³oœci d³u¿szego ni¿ czterdzieœci piêæ dni, za wyroby
o przed³u¿onej trwa³oœci, podlegaj¹ce podatkowi VAT o stawce 22%. Postêpo-
wanie w tej sprawie jest w toku. Kontrola w jednym œredniej wielkoœci zak³a-
dzie piekarniczym i obejmuj¹ca jedynie niewielk¹ czêœæ dzia³alnoœci tego
zak³adu trwa ju¿ od ponad dwóch lat.

Pragniemy zainteresowaæ t¹ spraw¹ Pana Ministra Finansów i przede
wszystkim prosimy o wyjaœnienie, jak to jest, ¿e podleg³y Panu Ministrowi
aparat skarbowy dokonuje interpretacji prawa i wydaje rozstrzygniêcia
sprzeczne z urzêdowymi interpretacjami Pana Ministra. Jak ta sytuacja ma
siê do zasad pañstwa prawa, w którym obywatel powinien mieæ zaufanie do
organów pañstwa, a tym bardziej do ministra? Co Pan Minister zrobi w tej
sprawie i co Pan Minister zrobi generalnie w skali ca³ego kraju, aby wyklu-
czyæ takie sytuacje, ¿e interpretacje podatkowe Pana Ministra nie s¹ respek-
towane przez podleg³y aparat urzêdniczy? Jak Pan zamierza wzmocniæ
gwarancje dla obywateli, w tym wypadku przedsiêbiorców, tak ¿eby postê-
powanie administracji skarbowej w sprawach podatkowych nie by³o dowol-
ne, a w œlad za tym korupcjogenne?

Prosimy równie¿ o sprawdzenie, czy postêpowanie Urzêdu Kontroli Skar-
bowej w £odzi w wymienionej przez nas sprawie nie ma charakteru nêkania
przedsiêbiorcy i czy nie jest zwi¹zane z nadu¿yciem uprawnieñ s³u¿bowych.

Prosimy o szczegó³owe uzasadnienie w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Andrzej Paj¹k
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatorów Pana Grzegorza Wojciechow-

skiego, Pana Bogdana Pêka, Pana Andrzeja Paj¹ka i Pana Wojciecha Skurkiewicza pod-
czas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r. w kwestii opodatkowania
podatkiem od towarów i us³ug wyrobów ciastkarskich niezawieraj¹cych konserwantów
oraz interpretacji indywidualnych nr IPPP1/443-516/08-2/AW z dnia 17 kwietnia 2008 r.
oraz nr IPTPP1/443-100/11-2/IG z dnia 22 lipca 2011 r. w zakresie okreœlenia stawki
podatku VAT dla wyrobów ciastkarskich, uprzejmie wyjaœniam.

Odnosz¹c siê do sposobu prowadzenia postêpowania kontrolnego przez organ kon-
troli skarbowej wobec wskazanego przez Panów Senatorów przedsiêbiorstwa, uprzej-
mie informujê, ¿e postêpowanie to zosta³o przeprowadzone w zakresie podatku od
towarów i us³ug za poszczególne miesi¹ce 2009 r.

Powy¿sze postêpowanie zosta³o zakoñczone wydaniem decyzji okreœlaj¹cej zobo-
wi¹zanie w podatku od towarów i us³ug za poszczególne miesi¹ce 2009 r. w zwi¹zku
z zastosowaniem przez podatnika stawki 7% zamiast 22% dla sprzedawanych wyro-
bów. Od decyzji tej wniesione zosta³o odwo³anie do dyrektora izby skarbowej. Organ
odwo³awczy uchyli³ decyzjê organu I instancji i przekaza³ sprawê do ponownego rozpa-
trzenia, zalecaj¹c m.in. powo³anie bieg³ego z dziedziny cukiernictwa w celu prawid³o-
wej pod wzglêdem klasyfikacji statystycznych identyfikacji produkowanego wyrobu,
która stanowi niezbêdny warunek do okreœlenia wysokoœci opodatkowania na gruncie
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy wydana zosta³a decyzja, od której po-
datnik wniós³ odwo³anie. Aktualnie sprawa rozpatrywana jest przez organ odwo³aw-
czy, który w trakcie prowadzonego postêpowania rozstrzygnie, czy ustalenia zawarte
w decyzji wydanej przez organ kontroli skarbowej s¹ prawid³owe.

Wskazany zatem przez Panów Senatorów okres 2 lat prowadzonego postêpowania,
obejmuje postêpowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej, jak rów-
nie¿ postêpowanie odwo³awcze prowadzone przez organ II instancji.

W kwestii wskazanych w oœwiadczeniu interpretacji przepisów prawa podatkowe-
go, uprzejmie wyjaœniam, ¿e interpretacja indywidualna nr IPPP1/443-516/08-2/AW
z 15 paŸdziernika 2008 r. (prawid³owa data wydania 17 kwietnia 2008 r.) by³a wydana
dla innego podmiotu, ni¿ wskazany przez Panów Senatorów oraz zawiera ocenê w za-
kresie opodatkowania wyrobów ciastkarskich innych, ni¿ wyrobu kwestionowanego
w toku przeprowadzonego postêpowania kontrolnego. Dotyczy bowiem produkcji wy-
robów ciastkarskich, które ze wzglêdu na krótki termin przydatnoœci oraz nieu¿ywanie
œrodków chemicznych wyd³u¿aj¹cych przydatnoœæ do spo¿ycia zalicza siê do produk-
tów œwie¿ych. Tym samym interpretacja ta zawiera ocenê w zakresie opodatkowania
wyrobów ciastkarskich innych, ni¿ wyrobu kwestionowanego pod k¹tem podatkowym
w toku prowadzonego postêpowania kontrolnego.

Natomiast interpretacja indywidualna nr IPTP1/443-100/11-2/IG z 22 lipca 2011 r.
dotyczy stanu materialno-prawnego obowi¹zuj¹cego od 2011 r., a zatem nie znajduje
zastosowania do postêpowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i us³ug
za 2009 r.

Reasumuj¹c, wskazane przez Panów Senatorów interpretacje indywidualne nie do-
tycz¹ stanu to¿samego ze stanem wynikaj¹cym z ustaleñ prowadzonego postêpowania
kontrolnego. Dotycz¹ innego stanu faktycznego, ni¿ organ kontroli skarbowej ustali³
w przeprowadzonym postêpowaniu kontrolnym.
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Odnosz¹c siê do zarzutów Panów Senatorów w kwestii interpretacji prawa i wyda-
nia rozstrzygniêæ sprzecznych z urzêdowymi interpretacjami Ministra Finansów, ponow-
nie uprzejmie wyjaœniam, ¿e interpretacje indywidualne nie maj¹ mocy formalnie
wi¹¿¹cej zarówno w stosunku do swoich adresatów, jak i organów podatkowych. Zain-
teresowany w obszarze danej interpretacji mo¿e ale nie musi postêpowaæ zgodnie z jej
wskazaniami. Brak normy stanowi¹cej o wi¹¿¹cej mocy interpretacji indywidualnych
dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, pozostaje w zwi¹zku z wyro-
kiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03 (Dz. U. Nr 122,
poz. 1288), w którym Trybuna³ orzek³, i¿ art. 14 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w 2004 r.) w czêœci stanowi¹cej, ¿e
interpretacje ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych wi¹¿¹ organy podat-
kowe i organy kontroli skarbowej, jest niezgodny z art. 78 oraz art. 93 ust. 2 zdanie 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnoœnie natomiast do zarzutu Panów Senatorów w kwestii sposobu prowadzenia
postêpowania podatkowego w stosunku do wskazanego przedsiêbiorstwa, uprzejmie
wyjaœniam, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ dwuinstancyjnoœci postêpowania
(art. 127 ustawy – Ordynacja podatkowa), od decyzji wydanej przez organ kontroli
skarbowej s³u¿y podatnikowi odwo³anie tylko do jednej instancji, tj. do w³aœciwego dy-
rektora izby skarbowej. Dlatego te¿ w sprawê nie mog¹ ingerowaæ inne organy. A zatem
ocena przez Ministra Finansów rozstrzygniêæ organów kontroli skarbowej oraz orga-
nów podatkowych w trakcie tocz¹cego siê postêpowania odwo³awczego godzi³aby w za-
sadê dwuinstancyjnoœci postêpowania oraz stanowi³aby ograniczenie samodzielnoœci
organów do orzekania w sprawie podatkowej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, wyra¿am nadziejê, ¿e zaprezentowane wyjaœnienia zosta-
n¹ uznane za wyczerpuj¹ce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Antoniego Górskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny
Panie Prezesie!

S¹d wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Panie Ministrze, Pañstwo
Prezesi S¹dów, kto, jaki organ lub który minister Rzeczypospolitej, sprawdza,
czy sêdzia w imieniu Rzeczypospolitej nie wypisuje w uzasadnieniu wyroku
takich bzdur jak na przyk³ad w wyroku S¹du Rejonowego w Busku-Zdroju
z 28 marca 2011 r. w sprawie II.K.542/10, i kto sprawdza, czy inny sêdzia
lub sêdziowie te bzdury w imieniu Rzeczypospolitej zatwierdzaj¹?

Do Pana Prokuratora Generalnego zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienie,
w jaki sposób ustali³ Pan, ¿e uznanie wójta za „mê¿a stanu” by³o „niefortun-
nym sformu³owaniem”, a nie wewnêtrznym przekonaniem sêdziów.

Prosimy Pana Ministra, Pana Prokuratora Generalnego i Pañstwa Prezesów
tak¿e o wyjaœnienie, dlaczego oskar¿ony w tej sprawie za niefortunne sformu³o-
wanie zosta³ skazany, a sêdzia, który obrazi³ Rzeczpospolit¹ i jej system warto-
œci, jest bezkarny. Prosimy o szczegó³owe wyjaœnienia w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 30 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 3 maja 2012 roku, przekazuj¹ce z³o-

¿one podczas 10. posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 roku przez senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka, Andrzeja Paj¹ka i Wojciecha Skurkiewi-
cza oœwiadczenie informujê uprzejmie co nastêpuje.

Jak wynika z dokonanych ustaleñ – wskazany w ww. oœwiadczeniu wyrok z dnia
28 marca 2011 roku sygn. II K.542/10 S¹du Rejonowego w Busku-Zdroju wydany zo-
sta³ w sprawie z prywatnego oskar¿enia Tadeusza Jewiarza przeciwko Stanis³awowi Z.,
któremu zarzuci³ on pope³nienie przestêpstwa okreœlonego w art. 212 §2 k.k.. Stypizo-
wany w tym przepisie wystêpek œcigany jest z oskar¿enia prywatnego (§4) i postêpowa-
nie w tej sprawie toczy³o siê w zwi¹zku z tym bez udzia³u prokuratora.

Odnosz¹c siê do zawartej w oœwiadczeniu, adresowanej bezpoœrednio do mnie proœ-
by Panów senatorów o wyjaœnienie powodów oceny, ¿e „uznanie wójta za „mê¿a sta-
nu” by³o „niefortunnym sformu³owaniem” pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e proœba ta
zwi¹zana jest z oczywistym nieporozumieniem. Prawd¹ jest, ¿e uzasadniaj¹c ww. wy-
rok s¹d rzeczywiœcie stwierdzi³, ¿e „takie postêpowanie mog³o podwa¿yæ wiarygodnoœæ
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Tadeusza Jewiarza jako mê¿a stanu, dobrego polityka, poni¿yæ go publicznie i naraziæ
na utratê zaufania koniecznego do uzyskania mandatu w kolejnych wyborach” (s. 17),
co istotnie mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci co do adekwatnoœci u¿ycia tego okreœlenia
w realiach tej konkretnej sprawy, nale¿y jednak¿e podkreœliæ, ¿e okreœlenia tego u¿y³
w ramach swych bezspornych kompetencji s¹d rozpoznaj¹cy tê sprawê, a z uwagi na
prywatno-skargowy charakter tego postêpowania jedynymi podmiotami uprawniony-
mi do oceny wydanego w tej sprawie wyroku, a tak¿e zawartych w nim sformu³owañ s¹
strony tego procesu, uprawnieñ takich w tej sprawie nie posiada natomiast prokura-
tor, z podanego powy¿ej powodu.

Zauwa¿yæ nale¿y w tym zakresie, ¿e wyrok ten poddany zosta³ kontroli instancyjnej
przez S¹d Okrêgowy w Kielcach, który po rozpoznaniu wniesionej przez obroñcê oskar-
¿onego apelacji wyrokiem z dnia 15 wrzeœnia 2011 roku sygn. IX Ka 734/11 zaskar¿one
orzeczenie utrzyma³ w mocy, nie kwestionuj¹c dokonanych przez s¹d I instancji ustaleñ
dotycz¹cych zarówno stanu faktycznego, jak i sformu³owanych na ich podstawie ocen.

Z tego te¿ powodu uznaæ nale¿y, ¿e bezprzedmiotowa by³aby odpowiedŸ na zawarte
w koñcowej czêœci oœwiadczenia dodatkowe pytanie o przyczyny bezkarnoœci sêdziego,
który orzekaj¹c w tej sprawie, zdaniem jego autorów – „obrazi³ Rzeczpospolit¹ i jej sys-
tem wartoœci”.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 1.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one

wspólnie z innymi senatorami podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r.,
przekazane przy piœmie z dnia 3 maja 2012 r., uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W myœl art. 173 Konstytucji S¹dy i Trybuna³y s¹ w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹ od in-
nych w³adz. Do wy³¹cznej kompetencji s¹dów, zgodnie z art. 175 Konstytucji, nale¿y
sprawowanie wymiaru sprawiedliwoœci. Pozosta³e w³adze w tym zakresie nie mog¹ za-
tem ingerowaæ w dzia³ania s¹dów. Gwarancj¹ realizacji konstytucyjnie zapewnionej
pozycji w³adzy s¹downiczej jest zasada niezale¿noœci s¹dów i monopol kompetencyjny
s¹downictwa na sprawowanie w³adzy s¹downiczej, czyli ostateczne rozstrzyganie
o prawach i obowi¹zkach jednostki lub osób prawnych. Relacje miêdzy w³adz¹ s¹dow-
nicz¹ a pozosta³ymi w³adzami musz¹ opieraæ siê na zasadzie „separacji”, a koniecznym
elementem zasady podzia³u w³adzy s¹ niezale¿noœæ s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów (wy-
rok TK z dnia 15 stycznia 2009 r. K 45/07, OTK-A 2009, nr 13, poz. 3). St¹d te¿ Minis-
ter Sprawiedliwoœci, w myœl zasad okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca
2011 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), spra-
wuje jedynie zewnêtrzny nadzór administracyjny nad dzia³alnoœci¹ s¹dów (art. 9a §2
u.s.p.), a jego czynnoœci z zakresu nadzoru administracyjnego nie mog¹ wkraczaæ
w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ niezawiœli (art. 9b u.s.p.).

Obowi¹zuj¹ce ustawy procesowe przewiduj¹ system instancyjnej kontroli roz-
strzygniêæ zapadaj¹cych w s¹dach. W sprawach karnych ka¿dy wyrok wydany przez
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s¹d w pierwszej instancji mo¿e byæ zaskar¿ony apelacj¹ sk³adan¹, przez uprawnione
do tego podmioty, do w³aœciwego s¹du odwo³awczego (art. 444 k.p.k.). Orzeczenia wy-
dane przez s¹dy w pierwszej instancji mog¹ byæ zaskar¿ane w ca³oœci lub w czêœci. Mo-
¿e tak¿e zostaæ zaskar¿one samo uzasadnienie orzeczenia (art. 425 §2 k.p.k.). Zatem to
przede wszystkim strony, dysponuj¹c inicjatyw¹ w zakresie wniesienia œrodków zaskar-
¿enia, mog³y spowodowaæ kontrolê wydanego np. przez S¹d Rejonowy w Busku-Zdroju
wyroku. Natomiast od orzeczeñ prawomocnych, na zasadach i w trybie przewidzianym
w ustawie, mog¹ byæ wnoszone nadzwyczajne œrodki zaskar¿enia (kasacja lub wniosek
o wznowienie postêpowania). Nadzór nad dzia³alnoœci¹ s¹dów w zakresie orzekania, zgod-
nie z art. 7 u.s.p., sprawuje S¹d Najwy¿szy w trybie okreœlonym ustawami.

Za b³êdy w niezawis³ym orzekaniu sêdzia wprawdzie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpo-
wiedzialnoœci dyscyplinarnej, jednak zupe³nie wyj¹tkowo i tylko za tzw. „bezprawie
s¹dowe”, które mo¿na by³oby z góry oceniæ jako zamierzone umyœlne, oczywiste i ra-
¿¹ce pogwa³cenie przepisów prawa, widoczne od razu dla ka¿dego i bez wnikania
w szczegó³y sprawy oraz bez potrzeby analizowania stanu faktycznego i prawnego. Do-
datkowym warunkiem odpowiedzialnoœci sêdziego za takie przewinienie s³u¿bowe jest
fakt, ¿e usuniêcie takich ra¿¹cych wad orzeczenia nie by³o mo¿liwe przez zastosowanie
prawem przewidzianych procedur umo¿liwiaj¹cych instancyjn¹ kontrolê i zweryfiko-
wanie b³êdnego orzeczenia s¹dowego.

Konstytucyjna zasada niezawis³oœci urzêdu sêdziowskiego w orzekaniu nie tylko
nie dopuszcza, ale wyklucza, orzekanie pod presj¹ lub z zagro¿eniem odpowiedzialno-
œci dyscyplinarnej za incydentalne b³êdy w orzekaniu. Oznacza to co do zasady, ¿e za
przypadkowe lub incydentalne b³êdy w orzekaniu, sêdzia nie mo¿e byæ zagro¿ony sank-
cjami dyscyplinarnymi, ani poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, ponie-
wa¿ podwa¿a³oby to lub unicestwia³oby konstytucyjn¹ zasadê niezawis³oœci sêdziow-
skiej, zw³aszcza w sytuacjach, w których takie b³êdy orzecznicze mog¹ lub mog³y byæ
usuniête przez zaskar¿enie wadliwego orzeczenia.

Przedstawiaj¹c powy¿sze jednoczeœnie zapewniam, ¿e dostrzegam wagê sygnalizo-
wanego problemu wynikaj¹cego ze spo³ecznego odbioru orzeczeñ s¹dowych oraz braku
spo³ecznej akceptacji treœci niektórych z nich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
SZEFA BIURA
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

Warszawa, 3 lipca 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anymi oœwiadczeniami senatorów w sprawie dotycz¹cej uzasad-

nienia wyroku S¹du Rejonowego w Busku-Zdroju z dnia 28 marca 2011 roku sygn.
akt II K 524/10, uprzejmie informujê, i¿ spraw¹ zajmuje siê komisja ds. etyki zawodo-
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wej sêdziów. Do chwili obecnej Krajowa Rada S¹downictwa nie zajê³a stanowiska,
z uwagi na nades³anie uzasadnienia wyroku dopiero w dniu 26 czerwca 2012 roku.
Sprawa zostanie przedstawiona Radzie podczas najbli¿szego posiedzenia.

sêdzia Roman Kêska

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

Warszawa, 2012.08.02

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z nades³anym przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 3 maja 2012 r. teks-

tem oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspól-
nie z innymi senatorami podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie dotycz¹cej uzasadnienia wyroku S¹du Rejonowego w Busku-Zdroju z dnia
28 marca 2011 r. sygn. akt II K 524/10 uprzejmie informujê, ¿e po zapoznaniu siê
z uzasadnieniem wyroku S¹du Rejonowego w Busku-Zdroju w powo³anej wy¿ej spra-
wie oraz uzasadnieniem wyroku S¹du Okrêgowego w Kielcach Krajowa Rada S¹downic-
twa nie dopatrzy³a siê po stronie sêdziego sprawozdawcy naruszeñ etyki zawodowej
sêdziów oraz deliktu dyscyplinarnego.

Wyrok w przedmiotowej sprawie jest prawomocny. Nie jest mo¿liwe ocenianie przez
Krajow¹ Radê S¹downictwa prawid³owoœci (zgodnoœci z prawem) prawomocnego wyro-
ku s¹du.

Z wyrazami szacunku

SSN Antoni Górski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do marsza³ka województwa ³ódzkiego Witolda Stêpnia,
ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Pa-
nie Prezesie!

Zwracamy siê do Panów z jedn¹ z najbardziej niepokoj¹cych spraw doty-
cz¹cych mojego miasta, to jest ze spraw¹ jedynego szpitala w Rawie Mazo-
wieckiej i w powiecie rawskim. Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala
Œwiêtego Ducha w Rawie Mazowieckiej jest trudna, a nawet z³a. W chwili
obecnej szpital walczy o przetrwanie. Placówka jest zad³u¿ona, a owo zad³u-
¿enie sta³o siê pretekstem do inicjowania przez w³adze samorz¹dowe prób
restrukturyzacji, to jest ca³kowitej prywatyzacji szpitala.

Z uzyskanych informacji wynika, ¿e planowane s¹ zwolnienia grupowe,
jednak¿e miêdzy innymi zwolnione pielêgniarki i po³o¿ne wróci³yby do szpita-
la, ale ju¿ nie w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracê. Opiekê
pielêgniarsk¹ mia³by zapewniæ podmiot, który wygra przetarg na obs³ugê
pielêgniarsk¹ w szpitalu, a zwolnione pielêgniarki mog³yby pracowaæ w tym
podmiocie. A przecie¿ taka forma zatrudnienia oznacza gorsze warunki pracy
dla pielêgniarek.

W zwi¹zku z niezwykle trudn¹ sytuacj¹ szpitala, niezwykle niebezpiecz-
n¹ dla mieszkañców powiatu rawskiego, którzy w przypadku jego zamkniê-
cia bêd¹ zmuszeni korzystaæ z opieki okolicznych szpitali, prosimy Pana
Marsza³ka Województwa £ódzkiego o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy znana jest Panu trudna sytuacja szpitala i jego pracowników oraz czy
przewiduje Pan jak¹kolwiek formê wsparcia i pomocy dla szpitala Œwiêtego
Ducha w Rawie Mazowieckiej, a jeœli tak, to jak¹?

Pana Ministra Zdrowia pragniemy zapytaæ o to, na jak¹ formê ratowania
i ochrony zdrowia bêd¹ mogli liczyæ mieszkañcy powiatu rawskiego w przy-
padku zamkniêcia szpitala Œwiêtego Ducha w Rawie oraz o to, czy resortowi
zdrowia znane s¹ plany restrukturyzacji szpitala i czy resort je nadzoruje.

Prezesa NFZ prosimy o informacje na temat kontraktów zawieranych
w ci¹gu ostatnich piêciu lat ze szpitalem Œwiêtego Ducha w Rawie Mazowiec-
kiej. Prosimy tak¿e o informacje dotycz¹ce negocjacji kontraktów, chodzi
przede wszystkim o us³ugi medyczne, o które wnosi³ szpital, ich liczbê oraz
o informacjê dotycz¹c¹ tego, jaka czêœæ us³ug, o które wnoszono, znalaz³a siê
w kontrakcie.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienia.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Paj¹k
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.05.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 kwietnia
2012 r. (przy piœmie znak: BPS/043-10-390/12) zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹
o przyjêcie poni¿szych informacji.

Podmiotem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szpital (w formie samodzielnego publicz-
nego zak³adu opieki zdrowotnej – SPZOZ) w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski i to
w jego kompetencjach le¿y podejmowanie strategicznych decyzji dotycz¹cych przysz³o-
œci tej placówki i bie¿¹ce monitorowanie jej sytuacji, Minister Zdrowia mo¿e natomiast
kontrolowaæ podmiot pod k¹tem przestrzegania prawa i spe³nienia standardów. Odpo-
wiedzialnoœæ za kondycjê podmiotów leczniczych ponosz¹ ich kierownicy a tak¿e pod-
mioty prowadz¹ce. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej na³o¿y³a
obowi¹zek pokrycia ewentualnego ujemnego wyniku finansowego SPZOZ przez pod-
mioty prowadz¹ce. W przypadku niemo¿noœci pokrycia ujemnego wyniku SPZOZ pod-
miot musi podj¹æ decyzjê o przekszta³ceniu go w spó³kê kapita³ow¹ lub o jego likwidacji.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ nawet jeœli Powiat Rawski podejmie decyzjê o likwidacji SPZOZ
niekoniecznie bêdzie oznacza³o to ograniczenia dostêpu do stacjonarnych œwiadczeñ
zdrowotnych na tym terenie. W sytuacji likwidacji samodzielnego publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej maj¹tek szpitala mo¿e zostaæ wykorzystany do dalszego udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych. Zgodnie z przepisami ustawy o dzia³alnoœci leczniczej udziela-
nia œwiadczeñ zdrowotnych mo¿e podj¹æ siê ka¿dy podmiot prowadz¹cy zarejestrowa-
n¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i spe³niaj¹cy wymagania dotycz¹ce odpowiedniego
personelu, infrastruktury oraz wyposa¿enia w aparaturê medyczn¹. Funkcje szpitala
prowadzonego w formie SPZOZ mog¹ byæ realizowane przez inn¹ instytucjê nale¿¹c¹
do powiatu (np. spó³kê samorz¹dow¹ która bêdzie prowadziæ szpital) lub przez inny
podmiot dzier¿awi¹cy ten maj¹tek od w³adz Powiatu.

Aby wspieraæ szpitale w trudnej sytuacji Ministerstwo Zdrowia przygotowa³o usta-
wê o dzia³alnoœci leczniczej. Jej przepisy umo¿liwiaj¹ wsparcie finansowe w postaci
umorzenia czêœci zobowi¹zañ publicznoprawnych (wed³ug stanu z dnia 31.12.2009 r.)
oraz dotacji w wysokoœci przejêtych zobowi¹zañ cywilnoprawnych wynikaj¹cych z kre-
dytów zaci¹gniêtych na restrukturyzacjê1, po¿yczek udzielonych przez podmiot prowa-
dz¹cy SPZOZ lub dotacji w wysokoœci umorzonych zobowi¹zañ cywilnoprawnych.

Na obecn¹ chwilê Powiat Rawski nie przekaza³ Ministerstwu Zdrowia dokumentów
wymaganych do rozpoczêcia procedury przekszta³cenia i umo¿liwiaj¹cych uzyskanie
wsparcia finansowego i dalsze plany Powiatu dotycz¹ce szpitala nie s¹ Ministerstwu
znane.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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OdpowiedŸ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 30 maja 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-10-398/12 z dnia 3 maja 2012 roku, dotycz¹ce

przekazania informacji z piêciu ostatnich lat na temat negocjacji kontraktów ze
szczególnym uwzglêdnieniem us³ug medycznych, o które wnosi³ Œwiadczeniodawca
SP ZOZ im. Œw. Ducha w Rawie Mazowieckiej informujê, ¿e we wskazanym okresie
£ódzki Oddzia³ Wojewódzki przeprowadza³ zarówno konkursy ofert jak i renegocjacje
umów wieloletnich. W latach 2009 i 2012 przypadaj¹ postêpowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, natomiast na lata 2008,
2010 i 2011 przeprowadzane by³y aneksowania umów wieloletnich. W ramach
postêpowañ w sprawie zawarcia umów Œwiadczeniodawca z³o¿y³ oferty, które
negocjowane by³y w toku postêpowañ konkursowych. W latach, w których £ódzki
Oddzia³ Wojewódzki NFZ przeprowadza³ aneksowanie umów wieloletnich Œwiad-
czeniodawca zaakceptowa³ przedstawione propozycje finansowe.

Szczegó³owe informacje na temat z³o¿onych ofert przedstawia za³¹czona tabela.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Za³¹cznik
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OdpowiedŸ
MARSZA£KA
WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO

£ódŸ, 18 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na zapytanie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza na 10. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 kwietnia 2012 roku, przekazane pismem BPS/043-10-396/12, w kwestii
sytuacji Szpitala Œw. Ducha w Rawie Mazowieckiej, uprzejmie informujê, i¿ Samorz¹d
Województwa £ódzkiego nie jest podmiotem tworz¹cym dla tego Szpitala.

Podnieœæ nale¿y, i¿ sytuacja finansowa szpitali jest obecnie bardzo zró¿nicowana
i nie najlepsza, co wynika z wielu uwarunkowañ, miêdzy innymi z niewystarczaj¹cej
wyceny œwiadczeñ medycznych przez p³atnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze wzrostu kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze. Niew³aœciwe oszaco-
wanie kontraktów powoduje zad³u¿anie placówek, a co za tym idzie zmusza równie¿
w³adze podmiotów tworz¹cych do poszukiwania rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych pog³êbia-
niu siê trudnej sytuacji podleg³ych im podmiotów leczniczych, w tym równie¿ w³adz
Województwa £ódzkiego. Ma to szczególne znaczenie w œwietle obowi¹zuj¹cej od dnia
1 lipca 2011 r. ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, która nak³ada na podmiot tworz¹cy
obowi¹zek zmiany formy organizacyjno-prawnej lub likwidacji samodzielnego publicz-
nego zak³adu opieki zdrowotnej w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finanso-
wego za rok obrotowy tego zak³adu. Decyzja o tym, czy po³¹czyæ szpital z inn¹
jednostk¹, pokryæ ujemny wynik finansowy czy te¿ skorzystaæ ze wsparcia finansowe-
go przewidzianego w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej, która oferuje mo¿liwoœæ umo-
rzenia czêœci zobowi¹zañ publicznoprawnych szpitala oraz uzyskania dotacji
w wysokoœci niektórych zobowi¹zañ cywilnoprawnych, pod warunkiem przekszta³ce-
nia szpitala prowadzonego w formie SPZOZ w spó³kê kapita³ow¹, nale¿y do w³aœciciela
szpitala, w przypadku Szpitala Œw. Ducha w Rawie Mazowieckiej do Starosty Powiatu
Rawskiego.

Z uwagi na fakt, i¿ podmioty lecznicze dla których Samorz¹d Województwa £ódz-
kiego jest podmiotem tworz¹cym znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej,
nie jest mo¿liwym wsparcie finansowe Szpitala Œw. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej
w województwie ³ódzkim by³oby mo¿liwe w przypadku, gdyby by³ jeden podmiot two-
rz¹cy dla wszystkich publicznych podmiotów leczniczych. Obecnie funkcjonuj¹cy sys-
tem ochrony zdrowia powoduje, ¿e w³adze Województwa £ódzkiego nie maj¹ wp³ywu na
dzia³alnoœæ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz ich sytuacjê
finansow¹, a tak¿e na ich podmioty tworz¹ce.

Witold Stêpieñ
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Na pocz¹tku kwietnia br. w Toruniu oraz w innych miastach wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego odby³y siê dramatyczne protesty rodziców nie-
pe³nosprawnych dzieci zrzeszonych w stowarzyszeniu „Mam przysz³oœæ”.
G³ównym postulatem protestuj¹cych rodziców jest uznanie ca³odobowej opie-
ki nad niepe³nosprawnymi dzieæmi za pracê i wynagrodzenie jej najni¿sz¹
pensj¹ krajow¹. Ponadto zdaniem protestuj¹cych ca³y okres pracy jako opie-
kuna osoby niepe³nosprawnej powinien stanowiæ podstawê do naliczania
œwiadczenia emerytalnego. Problematyczna z punktu widzenia protestu-
j¹cych jest równie¿ wysokoœæ œwiadczeñ pielêgnacyjnych oraz dodatków re-
habilitacyjnych. Jak twierdz¹, przyznawane kwoty nie s¹ w jakikolwiek
sposób adekwatne do realnych potrzeb zainteresowanych. Wiêkszoœæ cz³on-
ków stowarzyszenia „Mam przysz³oœæ” wskazuje na koniecznoœæ rozwi¹zañ
systemowych w tym zakresie.

Wobec powy¿szego zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra
o wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci niepe³nosprawnych
i uwzglêdnienie, o ile jest to mo¿liwe, podnoszonych przez nich postulatów
w przygotowywanej przez resort nowelizacji ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.

Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 3 maja 2012 r., znak: BPS-043-399/12, dotycz¹ce
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Wyrowiñskiego podczas 10. posiedzenia
Senatu RP w dniu 26 kwietnia, uprzejmie informujê.

Jak wynika z treœci oœwiadczenia, g³ównym postulatem rodziców zrzeszonych
w stowarzyszeniu „Mam przysz³oœæ” jest uznanie ca³odobowej opieki nad niepe³no-
sprawnymi dzieæmi za pracê i wynagradzanie jej najni¿sz¹ pensj¹ krajow¹. Tak sfor-
mu³owany postulat nie precyzuje istoty i zakresu zg³aszanych oczekiwañ. Je¿eli zatem
treœæ postulatu sprowadza³aby siê do tego aby osobom sprawuj¹cym opiekê przys³ugi-
wa³ status pracowniczy, to opieka ta musia³aby byæ sprawowana w ramach pracowni-
czego stosunku pracy nawi¹zanego na podstawie umowy o pracê zawartej pomiêdzy
pracownikiem (czyli osob¹ sprawuj¹c¹ opiekê nad dzieckiem) i pracodawc¹ (nale¿a³o-
by wskazaæ podmiot bêd¹cy pracodawc¹ osoby sprawuj¹cej opiekê).

Nale¿y podkreœliæ, i¿ definicjê stosunku pracy zawieraj¹ przepisy art. 22 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którymi przez nawi¹zanie stosun-
ku pracy pracownik zobowi¹zuje siê do wykonywania pracy okreœlonego rodzaju na
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rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcê, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Nato-
miast zakres wzajemnych praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z zatrudnienia pracowni-
czego okreœlaj¹ strony w zawartej umowie o pracê, maj¹c na uwadze ogólnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy.

Odnosz¹c siê natomiast do postulowanej w oœwiadczeniu kwestii wysokoœci wyna-
gradzania osób opiekuj¹cych siê niepe³nosprawnymi dzieæmi, informujê, ¿e przy
okreœlaniu w umowie o pracê wysokoœci wynagrodzenia za pracê nale¿y mieæ na uwa-
dze treœæ art. 78 k.p. Zgodnie z tymi przepisami, wynagrodzenie za pracê powinno byæ
tak ustalone, aby odpowiada³o w szczególnoœci rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifi-
kacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a tak¿e uwzglêdnia³o iloœæ i jakoœæ œwiad-
czonej pracy.

Bior¹c pod uwagê przedstawiony stan prawny, a przede wszystkim charakter i za-
kres obowi¹zków zwi¹zanych ze sprawowaniem ca³odobowej opieki nad niepe³nospraw-
nym dzieckiem nie wydaje siê prawnie mo¿liwe i uzasadnione sprawowanie tej opieki
w ramach zatrudnienia pracowniczego.

W zwi¹zku z powy¿szym, w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej nie s¹ prowa-
dzone prace w kierunku wprowadzenia zmian polegaj¹cych na uznaniu opieki nad
osob¹ niepe³nosprawn¹, sprawowanej przez cz³onków rodziny osoby niepe³nospraw-
nej, za zatrudnienie i przyznanie opiekunom wynagrodzenia z tego tytu³u i innych
uprawnieñ analogicznych do uprawnieñ pracowniczych.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z póŸn. zm.) za oso-
bê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miast op³aca
sk³adkê na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadaj¹cej wysoko-
œci œwiadczenia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego na podstawie przepisów o œwiadcze-
niach rodzinnych przez okres niezbêdny do uzyskania okresu ubezpieczenia
(sk³adkowego i niesk³adkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietê i 25-letniego
przez mê¿czyznê, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 20 lat.

Sk³adka od œwiadczenia pielêgnacyjnego nie jest op³acana gdy osoba pobieraj¹ca
œwiadczenie podlega obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego z innego tytu³u na pod-
stawie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych lub na podstawie odrêbnych
przepisów.

Nawi¹zuj¹c natomiast do kwestii nabywania prawa do œwiadczeñ przez ww. osoby,
nale¿y podkreœliæ, ¿e system ubezpieczeñ spo³ecznych gwarantuje okreœlone œwiadcze-
nia w zamian za sk³adki zgromadzone na kontach ubezpieczonych.

Odnosz¹c siê do wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego na pod-
stawie art. 17 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, nale¿y podkreœliæ, ¿e istot¹ œwiad-
czenia pielêgnacyjnego jest czêœciowe zrekompensowanie osobie opiekuj¹cej siê
niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny faktu rezygnacji z aktywnoœci zawodowej, a nie
zast¹pienie wynagrodzenia. Z istoty rzeczy ka¿de œwiadczenie spo³eczne, a wiêc tak sa-
mo œwiadczenie pielêgnacyjne, jak i renta lub emerytura, s³u¿y tylko czêœciowemu zre-
kompensowaniu utraty wynagrodzenia, a nie ma na celu w pe³ni wynagrodzenie to
zast¹piæ. St¹d wysokoœæ œwiadczenia spo³ecznego zastêpuj¹cego utracone wynagro-
dzenie, nie mo¿e byæ na tym samym poziomie co wynagrodzenie. W przypadku œwiad-
czeñ spo³ecznych finansowanych przez bud¿et pañstwa, a nie w trybie sk³adek
ubezpieczeniowych, wysokoœæ takiego œwiadczenia jest bezpoœrednio zwi¹zana z sy-
tuacj¹ bud¿etu pañstwa. Dlatego te¿, aktualna wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego
odzwierciedla aktualne mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa w tym zakresie.

Dostrzegaj¹c, i¿ aktualna wielkoœæ wsparcia materialnego dla rodzin, w tym rodzin
z osobami niepe³nosprawnymi, jest niewystarczaj¹ca, prowadzone s¹ prace nad wpro-
wadzeniem ró¿nych rozwi¹zañ maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci istnie-
j¹cych form pomocy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o projekt nowelizacji ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych zak³adaj¹cy m.in. podwy¿szenie wysokoœci œwiadczenia
pielêgnacyjnego dla rodziców dzieci niepe³nosprawnych do kwoty 620 z³.
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Projekt, o którym mowa, w dniu 26 kwietnia 2012 r. zosta³ rozpatrzony przez Komi-
tet Rady Ministrów. Komitet, w zwi¹zku z uwag¹ dotycz¹c¹ niekonstytucyjnoœci ww.
projektu, w zakresie w jakim zawê¿a siê katalog osób uprawnionych do œwiadczenia
pielêgnacyjnego, podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu prac nad zmianami w systemie
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i przygotowaniu nowej wersji dokumentu przez specjalnie
powo³any zespó³ pod przewodnictwem Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Rady Mini-
strów z udzia³em Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Prezesa Rz¹dowego Centrum Le-
gislacji oraz Ministra Finansów.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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11. POSIEDZENIE SENATU
(10 maja 2012 r.)





Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zainteresowaæ Pana problemem, z którym zwrócili siê do mnie

przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego
i Spedycji w Warszawie. Podnoszona kwestia dotyczy nierównego trakto-
wania osób, a co za tym idzie, podmiotów gospodarczych przy przyznawa-
niu uprawnieñ do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

Dzieci i m³odzie¿ w okresie od rozpoczêcia nauki do ukoñczenia szko³y
ponadgimnazjalnej uprawnione s¹ do ulgi w wysokoœci 49% przy przejaz-
dach zbiorowym transportem kolejowym w poci¹gach osobowych, pospiesz-
nych i ekspresowych oraz publicznym transportem autobusowym w komuni-
kacji zwyk³ej i przyspieszonej na podstawie biletów miesiêcznych – wy³¹czo-
no autobusow¹ komunikacjê pospieszn¹. Do ulgi w wysokoœci 37% upraw-
niono tê sam¹ grupê dzieci i m³odzie¿y, przys³uguje ona na podstawie biletów
jednorazowych tylko przy przejazdach kolej¹.

Studenci uprawnieni s¹ do ulgi w wysokoœci 51% przy przejazdach zbio-
rowym transportem kolejowym w poci¹gach osobowych, pospiesznych i eks-
presowych oraz przy przejazdach œrodkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyk³ej, przyspieszonej na pod-
stawie biletów miesiêcznych – nie wskazano tutaj autobusowej komunikacji
pospiesznej. Studenci uprawnieni s¹ równie¿ do ulgi w wysokoœci 51% przy
przejazdach kolej¹ na podstawie biletów jednorazowych, natomiast nie ma
takiego uprawnienia przy przejazdach autobusami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o informacjê, dlaczego studenci
s¹ pozbawieni ulgi w wysokoœci 51% na przejazdy komunikacj¹ autobusow¹
na podstawie biletów jednorazowych?

Proszê równie¿ o informacjê, dlaczego ulgi na przejazdy kolej¹ obejmuj¹
wszystkie rodzaje przejazdów, a w przypadku transportu autobusowego po-
mijana jest komunikacja pospieszna?

Podzielam opiniê, ¿e nierówne traktowanie ró¿nych grup m³odzie¿y
ucz¹cej siê szczególnie dyskryminuje osoby mieszkaj¹ce na wsi i w ma³ych
miasteczkach, sk¹d dojazd mo¿liwy jest tylko komunikacj¹ autobusow¹.

Bêdê wdziêczny za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej
w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS-043-11-400/12 z dnia 15 maja 2012 r., przy któ-

rym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Mieczys³awa Augustyna
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podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r. w sprawie uprawnieñ do
ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, przedstawiam po-
ni¿ej odpowiedŸ, odnosz¹c¹ siê do zagadnieñ poruszonych w oœwiadczeniu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrod-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z póŸn.
zm.), przyznaje uprawnienia do ulgowych przejazdów dla szeregu grup zawodowych
i spo³ecznych, przy jednoczesnym zró¿nicowaniu tych uprawnieñ ze wzglêdu na wyso-
koœæ ulg, która uzale¿niona jest od rodzaju biletu oraz œrodka publicznego transportu
zbiorowego, którym wykonywany jest przewóz osób.

Przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego
transportu zbiorowego maj¹ charakter socjalny. Celem tej ustawy jest wspieranie wy-
mienionej w niej grup spo³ecznych i zawodowych w codziennej realizacji ¿yciowych
obowi¹zków (w tym m.in. obowi¹zku szkolnego), jak równie¿ promowanie dalszej nau-
ki poprzez przyznanie studentom ulgi na przejazdy œrodkami publicznego transportu
zbiorowego – zatem ustawa ta oddzia³uje bezpoœrednio na wymienione w niej grupy
spo³eczne i zawodowe.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e przez ca³y czas obowi¹zywania ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego studen-
tom przys³uguje uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach œrodkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyk³ej i przyspie-
szonej, wy³¹cznie na podstawie biletów miesiêcznych, natomiast przepisy ustawy nie
przyznaj¹ studentom prawa do ulgi przy przejazdach œrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, gdy¿ obowi¹zuj¹cy
obecnie system ulg uregulowany w ustawie jest rezultatem wypracowanego w tym za-
kresie kompromisu spo³ecznego. Brak uprawnieñ dla studentów do ulgowych przejaz-
dów autobusowych na podstawie biletów jednorazowych wynika z faktu, ¿e koszty
takich podró¿y odbywanych raz na jakiœ czas s¹ relatywnie mniejsze, ni¿ koszty pono-
szone przez studentów doje¿d¿aj¹cych codziennie na uczelniê (a zatem maj¹cych mo¿-
liwoœæ korzystania z biletów miesiêcznych).

Odnoœnie do wprowadzenia przez ustawodawcê ulgi na przejazdy œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego na podstawie biletów jednorazowych nale¿y
podkreœliæ, ¿e podstawowym celem by³o umo¿liwienie m.in. studentom ³atwiejszego
dostêpu do podró¿owania miêdzy du¿ymi miastami nie tylko celem dotarcia na uczel-
niê, ale równie¿ w celu mo¿liwoœci poszerzenia wiedzy poprzez dotarcie do nowych
miejsc w celach poznawczo-edukacyjnych – dlatego ulgi na przejazdy kolej¹ obejmuj¹
wszystkie rodzaje przejazdów, a w przypadku transportu autobusowego, komunikacja
pospieszna jest w tym zakresie pominiêta.

PrzewoŸnicy wykonuj¹cy regularne przewozy osób maj¹ obowi¹zek stosowania ulg
uregulowanych w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego. Jednoczeœnie przewoŸnicy s¹ uprawnieni do otrzymywa-
nia dop³at z tytu³u stosowania obowi¹zuj¹cych ustawowych ulg w przewozach pasa-
¿erskich. Koszty refundacji ustawowych ulg biletowych stanowi¹ wydatek bud¿etu
pañstwa. Wydatki te maj¹ charakter wymagalny (wydatki sztywne), co oznacza, ¿e bud-
¿et pañstwa musi zapewniæ ich finansowanie w pe³nej wysokoœci.

W ramach dotacji z bud¿etu pañstwa na finansowanie ustawowych ulg na przejazdy
œrodkami publicznego transportu zbiorowego wykonanie wydatków w 2010 r. dla prze-
woŸników kolejowych i autobusowych wynios³o 868.591 tys. z³, gdzie wydatki na ulgi
kolejowe stanowi³y 325.135 tys. z³ natomiast ulgi autobusowe wynios³y 543.456 tys. z³.

Natomiast zgodnie z projektem ustawy bud¿etowej na rok 2012 kwota dotacji bud-
¿etowej na ww. cel zosta³a zaplanowana w wysokoœci 1.065.009 tys. z³, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê: wydatki na ulgi kolejowe w wysokoœci 393.300 tys. z³, na ulgi autobusowe
w wysokoœci 591.709 tys. z³ oraz rezerwa celowa w wysokoœci 80.000 tys. z³ (ulgi dla
doktorantów).

Z powy¿szych danych wynika, ¿e wydatki na dop³aty do ulg biletowych w pasa¿er-
skiej komunikacji kolejowej i autobusowej wzrastaj¹ corocznie o kilkadziesi¹t milionów
z³otych. Wzrost tych wydatków jest wypadkow¹ rosn¹cych cen biletów oraz systematycz-
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nego rozszerzania zakresu ulg. Szeroki kr¹g uprawnionych do przejazdów ulgowych
sprzyja ci¹g³ym inicjatywom wystêpowania kolejnych grup zawodowych z wnioskami
o poszerzanie zarówno tego krêgu, jak i wysokoœci ju¿ obowi¹zuj¹cych ulg.

W œwietle tego kolejne zmiany w systemie ulg na przejazdy œrodkami publicz- nego
transportu zbiorowego, prowadz¹ce do rozszerzenia zakresu ulg o kolejne grupy upra-
wnionych, rozszerzenia dotychczasowych zasad korzystania z ulg w zakresie m.in. ro-
dzaju biletów uprawniaj¹cych do ulgi na przejazdy lub zwiêkszanie wysokoœci ju¿
obowi¹zuj¹cych ulg, jest nie tylko niezasadne, ale wrêcz niepo¿¹dane z punktu widze-
nia bezpieczeñstwa finansów publicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Biereckiego,
Henryka Ciocha oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chocia¿ w œwietle analiz statystyk pogodowych ostatnia zima nie zas³u-

guje na miano zimy stulecia, to jej skutki dla ozimin na obszarze ponad po³o-
wy kraju s¹ katastrofalne. Skutki te nie pozostan¹ równie¿ bez wp³ywu na
rynek produktów rolnych. Ogromne straty dotycz¹ zarówno upraw rzepaku,
jak i jêczmienia ozimego. Wymarzanie w bardzo powa¿nym stopniu dotyczy
równie¿ pszenicy ozimej. Jest ju¿ pewne, ¿e jesieni¹ bêdziemy mieli do czy-
nienia z ogromnym deficytem kwalifikowanego materia³u siewnego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w sytuacji deficytu kwalifikowanego materia³u siew-
nego konieczne staje siê b¹dŸ sprowadzenie wy¿ej wymienionego materia³u
z innych regionów Europy, o ile bêdzie to mo¿liwe, b¹dŸ dopuszczenie do zby-
wania przez rolników ziarna pochodz¹cego z w³asnego rozmno¿enia jako ma-
teria³u siewnego, co jednak w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawnym
jest niezgodne z jego przepisami, gdy¿ op³ata za odstêpstwo rolne dotyczy je-
dynie rolnika, który wyprodukowa³ nasiona, a nastêpnie sam te nasiona
u siebie posia³ w kolejnym roku. Odstêpstwo rolne nie obejmuje zatem nasion
odmian chronionych, które zebra³ inny rolnik, kupionych na targu czy naby-
tych w ramach tak zwanej wymiany s¹siedzkiej. Siew takich nasion jest nie-
dozwolony.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie prosimy Pana Ministra o informacjê,
jakie dzia³ania Pan podj¹³ lub zamierza podj¹æ w celu unikniêcia ogromnego
deficytu kwalifikowanego materia³u siewnego. Czy w zaistnia³ej sytuacji ist-
nieje szansa na z³agodzenie przepisów zabraniaj¹cych stosowania przez rol-
ników ziarna do siewu, które nie jest kwalifikatem, tylko pochodzi z uprawy
innego rolnika?

Prosimy równie¿ o udzielenie informacji, czy w zwi¹zku z zaistnia³¹ sy-
tuacj¹ prowadzona bêdzie kampania informacyjna na temat mo¿liwych spo-
sobów minimalizacji skutków braku kwalifikowanego materia³u siewnego.

£¹czymy wyrazy szacunku
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch
Beata Gosiewska

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 maja 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora Grzegorza Biereckiego, z³o¿one wspólnie

z innymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r.,
otrzymane przy piœmie znak: BPS/043-11-401/12 z dnia 15 maja br. uprzejmie wyjaœ-
niam, ¿e deficyt kwalifikowanego materia³u siewnego obserwowany wiosn¹ 2012 r.
zwi¹zany by³ ze znacznie zwiêkszonym popytem na materia³ siewny odmian jarych wy-
nikaj¹cym z wykorzystania tego materia³u do ponownego zasiewu po zaoraniu wymarz-
niêtych upraw zbó¿ ozimych i rzepaku ozimego.

128 11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r.



Zgodnie z informacj¹ opublikowan¹ na stronie G³ównego Urzêdu Statystycznego
w dniu 25 kwietnia br. „Wstêpna ocena przezimowania upraw ozimych w 2012 r.”,
w sezonie 2011/2012 warunki dla przezimowania zasiewów by³y bardzo niekorzystne.
Z uwagi na wyj¹tkowo d³ug¹ jesieñ roœliny zbó¿ ozimych oraz rzepaku i rzepiku na ogó³
nadmiernie wyros³y i rozkrzewi³y siê. Nieco s³absze wyroœniêcie ozimin obserwowano
jedynie w tych rejonach kraju, gdzie w listopadzie wyst¹pi³ znaczny niedobór opadów.
W grudniu wysoka temperatura powietrza, wzrastaj¹ca okresami powy¿ej 10 �C, powo-
dowa³a w wielu rejonach kraju przejœciowe pobudzenie procesów ¿yciowych ozimin, co
doprowadzi³o do zmniejszenia ich mrozoodpornoœci. Dodatkowo dobowe wahania tem-
peratury powietrza powodowa³y naprzemiennie zamarzanie i rozmarzanie wierzchniej
warstwy gleby, co os³abia³o system korzeniowy roœlin. W I dekadzie stycznia nadal
utrzymywa³y siê znacznie wy¿sze od normy temperatury powietrza (by³a to IV z kolei
dekada z temperatur¹ znacznie powy¿ej normy), podczas gdy notowane w III dekadzie
stycznia oraz w I i II dekadzie lutego spadki temperatury dochodz¹ce do -25 �C i poni-
¿ej, przy niedostatecznej pokrywie œnie¿nej lub jej braku, spowodowa³y wymarzanie
ozimin. Dodatkowo wystêpuj¹ce podczas bardzo mroŸnych dni i nocy silne wysusza-
j¹ce wiatry powodowa³y wysmalanie roœlin.

Ostatnia zima, bior¹c pod uwagê wieloletnie obserwacje, rzeczywiœcie nie by³a zim¹
stulecia, jednak warunki atmosferyczne w sezonie 2011/2012 by³y wyj¹tkowo nie-
sprzyjaj¹ce dobremu zahartowaniu roœlin, a co za tym idzie dobremu przezimowaniu
upraw.

Uprzejmie informujê, ¿e pomimo strat poniesionych przez hodowców wynikaj¹cych
z wymarzniêcia zasiewów, zgodnie z przewidywaniami Polskiej Izby Nasiennej nie za-
braknie w tym roku materia³u na jesienne zasiewy. W chwili obecnej przedsiêbiorcy
posiadaj¹ zapasy magazynowe materia³u siewnego w nastêpuj¹cych iloœciach:

– pszenica – 7727 ton
– pszen¿yto – 437 ton
– ¿yto – 115 ton
– jêczmieñ – 84 tony
– rzepak ozimy – 817 ton
Powy¿sze dane s¹ niekompletne, poniewa¿ nie wszyscy przedsiêbiorcy dostarczyli

informacji.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z danymi Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin

i Nasiennictwa, wed³ug stanu na dzieñ 8 maja 2012 r., wnioskodawcy zg³osili do oceny
w roku 2012 plantacje materia³u siewnego o powierzchni wiêkszej ni¿ w roku 2011:

– ¿yto ozime – 6 124 ha (w roku 2011 – 4 407 ha)
– pszen¿yto ozime – 12 102 ha (w roku 2011 – 10 373 ha)
– pszenica zw. ozima – 28 488 ha (w roku 2011 – 25 720 ha)
– jêczmieñ ozimy – 4 518 ha (w roku 2011 – 3 835 ha)
W zwi¹zku z powy¿szym nie ma potrzeby prowadzenia kampanii informacyjnej na

temat mo¿liwych sposobów minimalizacji skutków braku kwalifikowanego materia³u
siewnego, poniewa¿ przewidywane zbiory pokryj¹ zapotrzebowanie na kwalifikowany
materia³ siewny, natomiast pozosta³e zasiewy zostan¹ wykonane jak dotychczas na-
sionami odmian pochodz¹cymi z w³asnych rozmno¿eñ rolników.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Bogdan Dombrowski
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jana Stanis³awa Ciechanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach oœwiadczenia senatorskiego zwracam siê do Pana z proœb¹

o zajêcie stanowiska i podjêcie dzia³añ rozstrzygaj¹cych w sprawie, z któr¹
zwróci³ siê do mnie pan Antoni R., kombatant II wojny œwiatowej, inwalida
I grupy mieszkaj¹cy w Domu Pomocy Spo³ecznej „Chemik” i nieposiadaj¹cy
rodziny.

Uskar¿a siê on na dolegliwoœæ wynikaj¹c¹ z ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej, na podstawie której pobierana jest od niego
op³ata za pobyt w wy¿ej wymienionym domu, po w³¹czeniu do dochodu
dodatku kombatanckiego, jaki ma przyznany.

Nadmieniam, ¿e nie jest to jedyna taka skarga kombatanta, jaka wp³ynê-
³a do mojego biura, gdzie „biorcy” dodatków kombatanckich uskar¿aj¹ siê na
tego typu dzia³ania, ich zdaniem niesprawiedliwe.

Przedstawione przez pana Antoniego R. za³¹czniki przekazane zostan¹
drog¹ pocztow¹. Liczê na rozpatrzenie nabrzmia³ego problemu.

£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Szanowna Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma Szanownej Pani Marsza³ek z dnia 15 maja 2012 roku

nr BPS/043-11-402/12, dotycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator
Barbarê Borys-Damiêck¹ podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 ro-
ku, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) op³atê za
pobyt w domu pomocy spo³ecznej wnosi mieszkaniec domu, nie wiêcej jednak ni¿ 70%
swojego dochodu. Je¿eli mieszkaniec domu nie ponosi pe³nej odp³atnoœci, obowi¹zani
do wniesienia op³aty s¹ ma³¿onek, zstêpni przed wstêpnymi oraz gmina, z której osoba
zosta³a skierowana do domu pomocy spo³ecznej, która jednak op³atê wnosi w wysoko-
œci ró¿nicy miêdzy œrednim kosztem utrzymania w domu pomocy spo³ecznej a op³ata-
mi wnoszonymi przez ww. osoby.

Z kolei obliczanie wysokoœci dochodu osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej (w tym z pobytu w domu opieki spo³ecznej) okreœlony zosta³ w art. 8 ust. 3
ustawy o pomocy spo³ecznej. Zgodnie z powy¿szym przepisem za dochód uwa¿a siê su-
mê miesiêcznych przychodów bez wzglêdu na tytu³ i Ÿród³o ich uzyskania, je¿eli usta-
wa nie stanowi inaczej, pomniejszon¹ o miesiêczne obci¹¿enie podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych, sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia spo³ecz-
ne oraz kwotê alimentów œwiadczonych na rzecz innych osób. Z uwagi zatem na pomi-
niêcie œwiadczeñ kombatanckich w ww. przepisie, organy realizuj¹ce zadania pomocy
spo³ecznej postêpuj¹ prawid³owo wliczaj¹c je do dochodu kombatantów przebywa-
j¹cych w domach opieki spo³ecznej.
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W zwi¹zku z tym pragnê uprzejmie poinformowaæ Szanown¹ Pani¹ Marsza³ek, i¿
dostrzegaj¹c poruszany problem i w pe³ni podzielaj¹c koniecznoœæ zmiany prawa
w kierunku umo¿liwiaj¹cym wy³¹czenie œwiadczeñ kombatanckich z dochodu branego
pod uwagê w trakcie ustalania wysokoœci op³aty za pobyt w domach opieki spo³ecznej,
Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych analizuje obecnie rozwi¹za-
nia, które mog³yby doprowadziæ do zmiany prawa w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

p.o. KIEROWNIKA
Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jan Stanis³aw Ciechanowski
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszê o zmianê treœci

zarz¹dzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W wyniku wprowadzenia tego zarz¹dzenia w samym województwie lu-
buskim zamkniêto a¿ czterdzieœci dwie poradnie specjalistyczne. S¹ to miê-
dzy innymi poradnie: diabetologiczna w Zb¹szynku, hematologiczna
w ¯arach, nefrologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, neurologii dzieciêcej
w Lubsku, onkologiczne w ¯arach i Zielonej Górze, neurochirurgiczna w Drez-
denku, okulistyczna w Oœnie Lubuskim, leczenia bólu w Czerwieñsku. Treœæ
zarz¹dzenia najbardziej dotknê³a poradnie ginekologiczno-po³o¿nicze. Za-
mkniêto ich a¿ dwanaœcie: w £agowie Lubuskim, Bogdañcu, Kostrzynie,
Siedlisku, Kalsku, Ma³omicach, Bledzewie, Kargowej, Chlebowie, Grabicach,
¯arach i Czerwieñsku.

Zgodnie z zarz¹dzeniem jednym z warunków istnienia poradni specjali-
stycznych jest ich funkcjonowanie co najmniej trzy dni w tygodniu po cztery
godziny dziennie, w tym co najmniej raz w godzinach przedpo³udniowych
i raz w godzinach popo³udniowych. W przeciwnym razie nastêpuje wypowie-
dzenie umowy przez NFZ.

Przychodnie czynne kilka razy w tygodniu dawa³y mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z us³ug lekarzy specjalistów. Dojazd do wiêkszych oœrodków miejskich
jest czêsto du¿ym problemem i wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami po stronie
pacjentów. Wyrównywanie szans dostêpu do us³ug zdrowotnych dla ludzi
z mniejszych oœrodków miejskich nie powinno polegaæ na zamykaniu przy-
chodni, lecz na zwiêkszaniu dostêpu do poradni specjalistycznych. W du¿ych
miastach problem ten nie jest tak widoczny jak w ma³ych miejscowoœciach.
Obecnie pacjenci s¹ zmuszeni do d³ugiego, trwaj¹cego czêsto kilka miesiêcy,
oczekiwania na leczenie u lekarzy specjalistów.

Ponownie apelujê o zmianê za³o¿eñ powy¿szego zarz¹dzenia. Rozumiem,
i¿ prowadzenie poradni specjalistycznych wi¹¿e siê z wysokimi kosztami ich
funkcjonowania, jestem jednak przekonany, ¿e ¿ycie i zdrowie ludzkie jest od
tych kosztów wa¿niejsze.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Roberta Dowhana – Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, przekazane przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej – Wicemarsza³ka Senatu
z dnia 15 maja 2012 r. (znak: BPS/043-11-403/12) w sprawie zasad kontraktowania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, uprzej-
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mie wyjaœniam, i¿ podstaw¹ prawn¹ przeprowadzenia postêpowañ o zawarcie umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycz-
na na 2012 rok jest zarz¹dzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z przepisu §11 ust. 5 ww.
zarz¹dzenia wynika, i¿ harmonogram poradni specjalistycznych powinien spe³niaæ na-
stêpuj¹ce warunki: poradnia specjalistyczna powinna byæ czynna nie krócej ni¿ trzy
dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach
przedpo³udniowych w przedziale czasowym miêdzy godz. 7.30 a 14.00, oraz co naj-
mniej raz w tygodniu w godzinach popo³udniowych w przedziale czasowym miêdzy
godz. 14.00 a 20.00.

Powy¿szy przepis nie zawiera natomiast zastrze¿enia o mo¿liwoœci przyjêcia przez
strony, w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy, odmiennego harmonogramu, od-
powiadaj¹cego ustalonej liczbie œwiadczeñ. Tak¹ mo¿liwoœæ przewidywa³ przepis §11
ust. 5 zarz¹dzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
14 czerwca 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, w ramach
procedury badania decyzji podejmowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia (zarz¹dzeñ), o której mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Prezesa Fundu-
szu o przedstawienie stosownych wyjaœnieñ w sprawie. Zgodnie z brzmieniem §11 ust. 5
zarz¹dzenia Nr 81/2011/DSOZ, warunek czasu pracy poradni (minimalny warunek)
bêdzie obowi¹zywa³ wszystkich œwiadczeniodawców w 2012 roku. W nastêpstwie no-
wego brzmienia przepisu §11 ust. 5, organizacja pracy poradni powinna spe³niaæ wy-
magany, wskazany w ww. zarz¹dzeniu warunek. Jako uzasadnienie eliminacji
dotychczasowej mo¿liwoœci okreœlania odmiennego harmonogramu pracy poradni
specjalistycznych wskazano koniecznoœæ zagwarantowania œwiadczeniobiorcom mini-
malnego (12-godzinnego) dostêpu do poradni specjalistycznych, niezale¿nie od regio-
nu kraju przez nich zamieszkanego, czy rodzaju wykonywanej pracy (praca
zmianowa). Jednoczeœnie, analogicznie jak w poprzednich latach, w prowadzonych po-
stêpowaniach konkursowych, premiowane s¹ poradnie oferuj¹ce d³u¿szy ni¿ minimal-
ny czas pracy poradni.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ instrumenty ingerencji Ministra Zdrowia w treœæ zarz¹dzeñ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, realizowane w ramach sprawowanego nadzo-
ru, okreœlone s¹ w art. 163 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych. Zgodnie z tym przepisem, Minister Zdrowia bada decyzje po-
dejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza niewa¿noœæ decyzji w ca³oœci lub
w czêœci, w przypadku gdy:

1) narusza ona prawo lub
2) prowadzi do niew³aœciwego zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej lub
3) prowadzi do niezrównowa¿enia przychodów i kosztów Funduszu.
Zgodnie natomiast z art. 165 ust. 3 ww. ustawy, przes³ank¹ wydania zaleceñ Preze-

sowi Funduszu jest ustalenie, i¿ jego dzia³alnoœæ narusza prawo lub interes œwiadcze-
niobiorców. Naruszenie interesu œwiadczeniobiorców oraz niew³aœciwe zabezpieczenie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej mog¹ byæ zatem podstaw¹ do zastosowania przez Mini-
stra Zdrowia instrumentów nadzoru. Przes³anki te jednak¿e powinny mieæ wymierny
i rzeczywisty charakter, a przede wszystkim rozstrzygniêcia nadzorcze powinny byæ
wydawane w jednoznacznym stanie faktycznym. Do postêpowania przed Ministrem
Zdrowia w zakresie nadzoru stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administra-
cyjnego (art. 181 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych).

Stwierdzenie niewa¿noœci przez Ministra Zdrowia nastêpuje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej i musi byæ poprzedzone postêpowaniem administracyjnym, przeprowadzo-
nym zgodnie z wymogami okreœlonymi w Kodeksie postêpowania administracyjnego,
w tym z wymogami w zakresie materia³u dowodowego do ustalenia stanu faktycznego.
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Badaj¹c zgodnoœæ wskazanych w zarz¹dzeniu rozwi¹zañ z prawem, stwierdziæ na-
le¿y, i¿ mo¿liwoœæ wprowadzenia wymogu dotycz¹cego czasu pracy poradni specjali-
stycznej znajduje swoj¹ podstawê prawn¹ w przepisie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), z którego wynika, i¿
Prezes Funduszu okreœla warunki wymagane od œwiadczeniodawców.

Badaj¹c rozwi¹zania zawarte w ww. zarz¹dzeniu pod k¹tem drugiej z przes³anek
(tj. pod k¹tem poziomu zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej), Minister Zdrowia
prowadzi bie¿¹c¹ korespondencjê, dotycz¹c¹ poziomu zabezpieczenia œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Z informacji uzyskanej od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, ¿e za-
warte zosta³y na 2012 rok umowy na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w rodzaju am-
bulatoryjna opieka specjalistyczna z 22 640 podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
lecznicz¹ w poszczególnych zakresach.

W toku postêpowañ o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych odrzucone zosta³y oferty
³¹cznie 379 podmiotów leczniczych – oferentów, którzy przyst¹pili do konkursu ofert,
mimo ¿e oferty nie spe³nia³y warunków dotycz¹cych harmonogramu. Liczba oferentów,
których oferty odrzucono stanowi 2% ogólnej liczby œwiadczeniodawców Funduszu.

Z uwagi na niespe³nienie warunku dotycz¹cego harmonogramu, nie zawarto umów ze
192 œwiadczeniodawcami, którzy udzielali œwiadczeñ w 2011 r., co stanowi 1% ogólnej licz-
by œwiadczeniodawców Funduszu. Zwiêkszeniu natomiast uleg³a jednoczeœnie wartoœæ
œredniego kontraktu z kwoty 154 666 z³ w roku 2011 do kwoty 172 224 w roku 2012.

Minister Zdrowia pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. wszcz¹³ postêpowanie admini-
stracyjne, celem stwierdzenia niewa¿noœci zarz¹dzenia nr 81/2011/DSOZ, jako pro-
wadz¹cego do niew³aœciwego zabezpieczenia dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
lub w celu wydania zaleceñ zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo-
œci. Wydanie ww. decyzji poprzedzone musi byæ jednak¿e, zgodnie z przepisami kodek-
su postêpowania administracyjnego, szczegó³ow¹ i kompleksow¹ analiz¹ materia³u
dowodowego. Wskazane postêpowanie jest aktualnie w toku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Agnieszka Pachciarz
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym podzieliæ siê z pañstwem problemem, z którym ostatnio siê

spotka³em w ramach prowadzenia interwencji. Chodzi o uchylanie siê komor-
ników s¹dowych od odpowiedzi na interwencjê senatorsk¹.

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê osoba, przeciwko której pro-
wadzona jest egzekucja komornicza. Osoba ta poprosi³a mnie o wyjaœnienie
szczegó³ów prowadzonego postêpowania.

Podj¹³em wiêc interwencjê jako senator RP w imieniu mojego wyborcy,
zgodnie z prawem, jakie daje mi art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy po miesi¹cu, po kilkakrotnych interwen-
cjach telefonicznych, otrzyma³em od komornika faks, w którym poinformowa³
mnie, ¿e odmawia mi – de facto osobie, przeciwko której prowadzi egzekucjê –
udzielenia informacji, o które prosi³em. Wed³ug komornika informacje te wy-
kraczaj¹ poza dyspozycje art. 20 wy¿ej wspomnianej ustawy, a komornik nie
mieœci siê w zakresie podmiotów wymienionych w ustawie.

Rzeczywiœcie komornik nie jest tam literalnie wymieniony, ale jest funk-
cjonariuszem publicznym i zapewne intencj¹ prawodawcy nie by³o – jak mo¿-
na domniemywaæ – wy³¹czenie akurat tego zawodu z obowi¹zków na³o¿o-
nych na innych funkcjonariuszy publicznych i pracowników administracji
rz¹dowej oraz samorz¹dowej. Art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy nie podaje po-
szczególnych funkcji, zawodów i stanowisk, bo inaczej objêtoœæ naszego pra-
wa przekracza³aby wszelki rozs¹dek.

Wiem, ¿e s¹ komornicy, którzy nie stwarzaj¹ problemów i odpowiadaj¹
na interwencje, gdy¿ nawet, jeœli nie musz¹, to mog¹ to zrobiæ. To jest kwestia
dobrej woli. Przecie¿ podjêcie interwencji senatorskiej nie jest moim kapry-
sem, nie wystêpujê te¿ w swojej sprawie, tylko na proœbê wyborcy, obywate-
la pañstwa, który w kontaktach z kancelari¹ komornicz¹ czuje siê zagubiony.

Problem, z którym siê zetkn¹³em, zainspirowa³ mnie do próby sprawdze-
nia, czy takie przypadki mia³y miejsce wczeœniej. I rzeczywiœcie w czerwcu
2009 r. by³a z³o¿ona interpelacja poselska w sprawie uchylania siê komorni-
ków s¹dowych od odpowiedzi na interwencjê poselsk¹, na przyk³adzie ko-
mornika s¹dowego w Sieradzu (interpelacja nr 23121, VI kadencja Sejmu).

W odpowiedzi na interpelacjê pojawi³o siê stwierdzenie, cytujê:
„Z treœci powo³anego przepisu (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja

1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora) niew¹tpliwie wynika pra-
wo pos³a i senatora do podjêcia interwencji, ale wy³¹cznie we wskazanych
w powo³anym przepisie podmiotach, wœród których ustawodawca nie wy-
mieni³ komornika. Zgodnie z literaln¹ wyk³adni¹ powy¿szego przepisu ko-
mornik nie ma zatem obowi¹zku udzielania odpowiedzi na interwencje
sk³adane przez parlamentarzystów”.

Ja nawet próbowa³em zrozumieæ komornika, który najpierw zas³ania³ siê
ochron¹ danych osobowych, a potem tajemnic¹ s³u¿bow¹, ale nie potrafi³em
zrozumieæ, przed kim jest ta tajemnica. Przed osob¹, której sprawa bezpoœred-
nio dotyczy? Bo przecie¿ to cz³owiek, przeciwko któremu prowadzona jest eg-
zekucja, prosi³ mnie o interwencjê. Nie rozumiem te¿ – i to jest du¿o bardziej
smutne – braku dobrej woli komornika.

Anga¿owanie w ca³¹ sprawê ministra sprawiedliwoœci jest dla mnie zbêd-
n¹ biurokracj¹ i zabieraniem cennego czasu w tak naprawdê prostej sprawie,
któr¹ mo¿na za³atwiæ jednym pismem.

Moje uwagi s¹ gorzkie zw³aszcza w obliczu opinii o naszym pañstwie, ja-
k¹ niedawno zaserwowa³ „The Economist”, à propos przerostu polskiej biuro-
kracji, mno¿enia papierów, dokumentów, pism, piecz¹tek.

Mo¿e warto by³oby siê zastanowiæ, czy komornik jako funkcjonariusz
publiczny nie powinien sam poczuwaæ siê do obowi¹zku odpowiadania na in-
terwencje parlamentarzystów.

Stanis³aw Gorczyca
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 15.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r., przy którym przedstawiono, w try-

bie art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu, oœwiadczenie z³o¿one podczas jedenastego po-
siedzenia Senatu w dniu 10 maja 2012 r. przez Pana Senatora Stanis³awa Gorczycê,
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Poruszona w oœwiadczeniu Pana Senatora problematyka dotyczy uchylania siê
przez komornika s¹dowego od odpowiedzi na interwencjê senatora podjêt¹ w trybie
art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senato-
ra (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, ze zm.).

Wskazany przepis przewiduje, i¿ pose³ lub senator ma prawo podj¹æ – w wykony-
waniu swoich obowi¹zków poselskich lub senatorskich – interwencjê w organie admi-
nistracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, zak³adzie lub przedsiêbiorstwie
pañstwowym oraz organizacji spo³ecznej, a tak¿e w jednostkach gospodarki niepañ-
stwowej dla za³atwienia sprawy, któr¹ wnosi we w³asnym imieniu albo w imieniu wy-
borcy lub wyborców, jak równie¿ zaznajamiaæ siê z tokiem jej rozpatrywania.

Analiza treœci tego przepisu prowadzi do wniosku, i¿ uprawnienie pos³a i senatora
do podjêcia interwencji nie obejmuje komorników s¹dowych, albowiem ustawodawca
nie wymieni³ komornika jako podmiotu w stosunku do którego interwencja taka mo¿e
byæ skierowana. Ewentualna wyk³adnia rozszerzaj¹ca art. 20 ust. 1 i 2 wskazanej
ustawy, nie znajduje dostatecznych podstaw.

Pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ powy¿sze zagadnienie by³o ju¿ przedmiotem ana-
lizy Ministerstwa Sprawiedliwoœci, na skutek interpelacji Pani Pose³ Krystyny Grabic-
kiej z dnia 13 czerwca 2011 r., nr 23121. W udzielonej w dniu 20 lipca 2011 r.,
odpowiedzi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci – Pan Stanis³aw Chmie-
lewski zaj¹³ analogiczne stanowisko do obecnie przedstawionego.

Natomiast, w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, interwencja podjêta przez parla-
mentarzystê w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora,
dotycz¹ca prowadzonego przez komornika s¹dowego postêpowania egzekucyjnego,
mo¿e byæ skierowana do Ministra Sprawiedliwoœci.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych
i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zm.), Minister Sprawiedliwoœci
sprawuje zwierzchni nadzór nad dzia³alnoœci¹ komorników i samorz¹du komornicze-
go. W ramach tego nadzoru ma prawo wygl¹du w czynnoœci komorników, mo¿e rów-
nie¿ ¿¹daæ stosownych wyjaœnieñ. Zatem Minister Sprawiedliwoœci, który nadzór nad
komornikami sprawuje za poœrednictwem prezesów s¹dów i sêdziów wizytatorów, ma
mo¿liwoœæ wszechstronnego wyjaœnienia skarg i zastrze¿eñ zg³aszanych pod adresem
komorników s¹dowych. W przypadku potwierdzenia siê zarzutów, Minister Sprawied-
liwoœci mo¿e wszcz¹æ przeciwko komornikowi postêpowanie dyscyplinarne. Co wiêcej,
w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego lub uporczywego naruszenia prawa przez komor-
nika, na wniosek w³aœciwego prezesa s¹du okrêgowego lub apelacyjnego, ma mo¿li-
woœæ odwo³ania komornika ze stanowiska.

Niezale¿nie od powy¿szych wywodów warto zauwa¿yæ, ¿e problem nieudzielenia
przez komornika s¹downego informacji dotycz¹cych postêpowania egzekucyjnego pro-
wadzonego z udzia³em strony tego¿ postêpowania znajduje rozwi¹zanie na tle obo-
wi¹zuj¹cego kodeksu postêpowania cywilnego.
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Zgodnie z art. 763 k.p.c., komornik zawiadamia stronê o ka¿dej dokonanej czynno-
œci, o której terminie nie by³a zawiadomiona i przy której nie by³a obecna, a nadto na
¿¹danie strony udziela jej wyjaœnieñ o stanie sprawy. Zatem sama strona mo¿e ¿¹daæ
od komornika stosownych wyjaœnieñ co do toku dotycz¹cego jej postêpowania egzeku-
cyjnego. Ewentualne zaniechanie odpowiedzi, wzglêdnie jej odmowa, mo¿e byæ przed-
miotem skargi na czynnoœci komornika – w trybie art. 767 k.p.c., a nadto mo¿e
podlegaæ kwalifikacji ra¿¹cego naruszenia prawa i byæ podstaw¹ wszczêcia przeciwko
komornikowi postêpowania dyscyplinarnego w trybie art. 71 pkt 2 w zw. z art. 74 ust. 1
i 2 ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, ¿e
szczególnie ra¿¹cy przypadek naruszenia art. 763 k.p.c., zw³aszcza wówczas gdy zanie-
chanie mia³oby charakter uporczywy, móg³by prowadziæ do odwo³ania komornika ze
stanowiska – w trybie art. 15a ust. 1 pkt 6 wskazanej ustawy.

Koñcz¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e komornik s¹dowy jest funkcjonariuszem publicz-
nym dzia³aj¹cym przy s¹dzie rejonowym i wykonuje orzeczenia s¹dowe w sprawach cy-
wilnych w imieniu pañstwa. Jest wiêc pomocniczym organem wymiaru sprawied-
liwoœci, ustawowo upowa¿nionym, obok s¹du, do prowadzenia egzekucji. Wykonuje
zatem zadania z zakresu w³adztwa publicznego. St¹d te¿, w przypadku skierowania do
niego interwencji pos³a lub senatora, powinien niezw³ocznie przekazaæ j¹ sprawuj¹ce-
mu zwierzchni nadzór nad komornikami Ministrowi Sprawiedliwoœci i o fakcie tym za-
wiadomiæ parlamentarzystê.

Z powa¿aniem

Grzegorz Wa³ejko
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera o podjêcie przez rz¹d RP dzia³añ ma-
j¹cych na celu ratowanie zabytkowego mostu w Tczewie. Obiekt ten przecina
doln¹ Wis³ê, zosta³ zbudowany w po³owie XIX wieku jako most drogowo-
-kolejowy, zaprojektowany przez Carla Lentza. By³ on wówczas najd³u¿szym
mostem w Europie. Budowla ta zosta³a doceniona przez zagranicznych budow-
niczych z Ameryki i Niemiec – stawiano j¹ na równi z wie¿¹ Eiffla czy Statu¹
Wolnoœci. Obecnie obiekt zosta³ zamkniêty ze wzglêdu na fatalny stan tech-
niczny i grozi mu zag³ada.

Jakie dzia³anie zamierza podj¹æ kierowany przez Pana rz¹d w celu ura-
towania tego unikatowego dziedzictwa in¿ynierskiego i kulturowego?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 19 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. nr BPS/043-11-405/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie mo-
stu drogowego na Wiœle w Tczewie, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego uprzejmie informujê, ¿e kwestia zmiany kategorii drogi w ci¹gu której le¿y
zabytkowy most, stanu technicznego oraz mo¿liwoœci sfinansowania jego remontu by-
³a ju¿ wielokrotnie analizowana w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.

Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samo-
rz¹du województwa, powiatu lub gminy. Dokonanie zmiany w³asnoœci drogi musi byæ
poprzedzone zmian¹ kategorii drogi.

Zaliczenie do kategorii drogi krajowej mostu w Tczewie nie spe³nia kryteriów za-
wartych w art. 5 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o drogach publicznych dla zaliczenia go do kate-
gorii dróg krajowych. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w niewielkiej odleg³oœci od
przeprawy mostowej usytuowanej w ci¹gu dróg powiatowych przebiega droga krajowa
nr 22, która zapewnia obs³ugê komunikacyjn¹ regionu w zakresie po³¹czenia obszarów
po³o¿onych po dwóch stronach rzeki Wis³y.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej realizowany jest program
wieloletni pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 ustanowiony
uchwa³¹ Rady Ministrów dnia 25 stycznia 2011 r. Program zak³ada stworzenie sieci
sprawnych po³¹czeñ autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak i re-
mont ju¿ istniej¹cych, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianê parametrów tech-
nicznych. Podstawowym celem podejmowanych dzia³añ jest stworzenie sieci drogowej
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o znacznie wy¿szych ni¿ obecnie parametrach u¿ytkowych, w tym powstanie zasadni-
czego szkieletu dróg o du¿ej przepustowoœci, stanowi¹cych sieæ po³¹czeñ pomiêdzy
najwiêkszymi oœrodkami gospodarczymi kraju. Maj¹c na uwadze, ¿e Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zobowi¹zana jest do realizacji zadañ inwe-
stycyjnych okreœlonych w Programie, fakt zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
nie spowoduje automatycznie poprawy ich stanu technicznego i warunków ruchu.
Zwiêkszenie d³ugoœci dróg krajowych nie oznacza proporcjonalnie wzrostu œrodków fi-
nansowych, którymi dysponuje GDDKiA na budowê, przebudowê, remonty oraz utrzy-
manie i ochronê dróg krajowych.

W myœl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, zarz¹dc¹ dróg powiato-
wych jest zarz¹d powiatu. W myœl art. 20 ww. ustawy do obowi¹zków zarz¹dcy drogi
nale¿y m.in.: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie na-
wierzchni drogi, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
in¿ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu
na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie robót interwencyjnych,
robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych oraz przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez
ich u¿ytkowników.

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu l¹do-
wego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) zadania w zakresie budowy, prze-
budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi finansowane s¹
przez samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych wraz obiektami in¿y-
nierskimi.

Informujê równie¿, ¿e przeprowadzona analiza mo¿liwych do pozyskania przez po-
wiat œrodków finansowych na odnowê mostu w Tczewie wskazuje kilka mo¿liwoœci –
œrodki z programów UE, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub z re-
zerwy subwencji ogólnej, tworzonej w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.).

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e kwestia dofinansowania przebudowy mostu tczew-
skiego z rezerwy subwencji ogólnej by³a ju¿ dyskutowana w roku 2008. Ówczesne Mi-
nisterstwo Infrastruktury proponowa³o Staroœcie Tczewskiemu, aby zwróci³ siê do
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, która corocznie ustala dodatko-
we kryteria s³u¿¹ce do oceny i weryfikacji wniosków sk³adanych przez samorz¹dy o do-
finansowanie zadañ drogowych z tej rezerwy, o ustanowienie wyj¹tku dla realizacji
przebudowy mostu i odst¹pienie od wymogu 50% udzia³u œrodków w³asnych. Powiat
Tczewski takiego wniosku nie przed³o¿y³.

Tak¿e z uwagi na zabytkowy charakter mostu wpisanego na listê zabytków techni-
ki, proponowano, aby wsparcia finansowego poszukiwaæ równie¿ w resorcie kultury
i dziedzictwa narodowego w ramach programów, którymi resort dysponuje.

Podkreœliæ jednak¿e nale¿y, i¿ wyst¹pienie Starosty Tczewskiego z 2008 r. dotyczy-
³o remontu mostu, którego koszt szacowano wówczas na kwotê ok. 50 mln z³. Obecnie
koszty te szacowane s¹ na poziomie ok. 100 mln z³.

W korespondencji kierowanej ostatnio do Starosty Tczewskiego, z uwagi na zakres
rzeczowy i finansowy tego przedsiêwziêcia, sugerowane by³o opracowanie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, rozk³adaj¹cego w czasie zarówno ro-
boty, jak i konieczne wydatki oraz wypracowanie monta¿u finansowego wœród
samorz¹dów zainteresowanych funkcjonowaniem przeprawy, przewiduj¹cego dofi-
nansowanie robót równie¿ z rezerwy subwencji ogólnej.

Tak przygotowane dokumenty stanowi³yby podstawê wyst¹pienia Starosty Tczew-
skiego do Ministra Finansów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej oraz Strony Samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego
o zgodê na indywidualne rozpatrzenie kwestii dofinansowania przebudowy mostu
w Tczewie (z rezerwy mo¿na dofinansowaæ jedynie zadania inwestycyjne). Prace nad
podzia³em rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 zosta³y ju¿ zakoñczone. Kwestia
ewentualnego wsparcia dzia³añ Powiatu Tczewskiego mo¿e byæ rozpatrywana jedynie
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dla perspektywy roku 2013, pod warunkiem, ¿e omawiana rezerwa zostanie utworzo-
na w bud¿ecie pañstwa oraz ¿e wniosek spe³ni kryteria ustalone na 2013 r. dla zadañ
na drogach powiatowych (prace nad kryteriami powinny zostaæ rozpoczête pod koniec
I pó³rocza br.) lub dla Powiatu Tczewskiego zostanie uzgodniony specjalny tryb oceny
wniosku.

Reasumuj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dysponuj¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci
formalnych finansowania dróg zarz¹dzanych przez samorz¹dy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
W pañstwie demokratycznym to obywatele powinni decydowaæ o sobie

i swoim ¿yciu. Zwykle przedstawiane s¹, jako argument za zwiêkszeniem
ingerencji pañstwa w ¿ycie rodzinne, przypadki nadu¿ywania w³adzy przez
rodziców bêd¹cych opiekunami prawnymi, a nie biologicznymi rodzicami.
Jak wskazuj¹ badania, tak zwana przemoc domowa najczêœciej dotyczy
konkubinatów i wolnych zwi¹zków. Znane s¹ tragiczne historie o wyrodnym
konkubencie lub partnerce ojca, którzy znêcaj¹ siê nad nie swoimi dzieæmi.
Znane s¹ równie¿ przypadki nadinterpretowania przepisów prawa i zdarza
siê, ¿e kurator lub pracownik opieki spo³ecznej odbiera dziecko jego
biologicznym rodzicom, bo wydaje mu siê, ¿e dziecko jest zaniedbane, nie
nosi modnych ubrañ.

Czy rz¹d RP podejmie kroki zmierzaj¹ce do ograniczenia uprawnieñ
urzêdników i jednoczesnego zagwarantowania ochrony praw rodzicielskich
pe³nym rodzinom?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 19 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do treœci Oœwiadczenia Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego z³o-

¿onego podczas 11. posiedzenia Senatu w sprawie zagwarantowania ochrony praw ro-
dzicielskich pe³nym rodzinom, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej udziela
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Kwestie dotycz¹ce sposobu ochrony dzieci przed krzywdzeniem ze strony rodziców
i opiekunów zosta³y uregulowane w ostatnich zmianach do ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póŸn. zm.).

Uznano bowiem, ¿e dzieci s¹ szczególn¹ kategori¹ ofiar przemocy w rodzinie – bez-
bronne i pozbawione jakichkolwiek mo¿liwoœci zwrócenia siê o pomoc. Przemoc wobec
dzieci, w ró¿nych jej wymiarach, nale¿y traktowaæ jako najwiêksze okrucieñstwo. Dla-
tego te¿ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 czerwca 2010 r. uchwali³ przepisy, dziêki
którym podjêto skuteczn¹ walkê ze zjawiskiem przemocy wobec dzieci.

Jednym z. wprowadzonych od 1 sierpnia 2010 r. przepisów jest regulacja zawarta
w art. 961 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 59, z póŸn. zm.), która zakazuje osobom wykonuj¹cym w³adzê rodzicielsk¹
oraz sprawuj¹cym opiekê lub pieczê nad ma³oletnim, stosowania kar cielesnych.

Celem wprowadzenia tego przepisu do Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego by³o
wskazanie rodzicom i opiekunom, i¿ bicie dzieci nie jest prawid³ow¹ metod¹ wycho-
wawcz¹.
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Oznacza to, ¿e ta regulacja ma charakter i wymiar typowo edukacyjny. W tym miej-
scu pragnê przypomnieæ, i¿ znêcanie siê fizyczne lub psychiczne nad osob¹ najbli¿sz¹
lub nad inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noœci od
sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, karane jest w oparciu o przepis art. 207 Kodeksu karnego. Ta regulacja
obowi¹zuje w polskim prawodawstwie od wielu lat i nigdy nie budzi³a zastrze¿eñ.

Kolejn¹ regulacj¹, której celem jest bardziej skuteczna ochrona dzieci przed krzyw-
dzeniem jest przepis art. 12a ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie w nowym
brzmieniu, zgodnie z którym w razie bezpoœredniego zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia
dziecka w zwi¹zku z przemoc¹ w rodzinie pracownik socjalny wspólnie z Policjantem
i pracownikiem ochrony zdrowia mo¿e zabraæ z rodziny dziecko i umieœciæ je w bezpiecz-
nym dla niego miejscu.

Jest to zmiana przede wszystkim jakoœciowa, bowiem w poprzednim porz¹dku praw-
nym w podobnych sytuacjach, mo¿na by³o umieœciæ dziecko w placówce opiekuñ-
czo-wychowawczej b¹dŸ rodzinie zastêpczej.

Obecnie dziecku zapewniamy bezpieczeñstwo poprzez przewiezienie równie¿ do in-
nej niezamieszkuj¹cej rodziny najbli¿szej czyli babci lub cioci. Oznacza to, ¿e w sytua-
cjach ekstremalnych dziecko dodatkowo nie prze¿ywa traumy zwi¹zanej z umieszcze-
niem go w obcym œrodowisku.

Ponadto, wspólna decyzja przedstawicieli trzech s³u¿b pozwala w sposób profesjo-
nalny i obiektywny oceniæ stopieñ zagro¿enia ¿ycia i zdrowia dziecka, a w zwi¹zku
z tym koniecznoœæ zapewnienia mu bezpieczeñstwa.

Przy tej okazji pragnê poinformowaæ Pana Senatora, i¿ od czasu wejœcia w ¿ycie
przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie w nowym brzmieniu tj. od
1 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2011 r., na terenie ca³ego kraju, przypadków zabez-
pieczenia dziecka w trybie powy¿szego artyku³u by³o 588. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e
gdyby nie ingerencja s³u¿b, w bez ma³a szeœciuset polskich rodzinach mog³oby dojœæ
do tragedii.

Nie mogê wiêc zgodziæ siê ze stanowiskiem Pana Senatora, i¿ przepisy prawa dopro-
wadzi³y do zbyt daleko id¹cej ingerencji pañstwa w ¿ycie rodzinne.

Z ca³¹ moc¹ pragnê podkreœliæ, ¿e wyznaczone s³u¿by nie ingeruj¹ w ¿ycie prawid-
³owo funkcjonuj¹cych rodzin, a takich, które nie potrafi¹ sobie poradziæ ze swoimi pro-
blemami, które agresj¹ i okrucieñstwem próbuj¹ zmniejszyæ swoj¹ frustracjê.

To prawda, ¿e obywatele powinni decydowaæ o sobie i o swoim losie, ale nie maj¹
prawa krzywdziæ swoich najbli¿szych.

Dlatego te¿ w takich sytuacjach ingerencja pañstwa jest ze wszech miar konieczna.
Mam nadziejê, ¿e treœci¹ powy¿szych wyjaœnieñ przekona³em Pana Senatora co do

s³usznoœci wprowadzonych zmian w przepisach prawa.

Z szacunkiem

Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera w sprawie mienia obywateli polskich
przejêtego w latach 1939–1945 przez III Rzeszê.

Czy struktury kierowanego przez Pana rz¹du RP dysponuj¹ informacjami
dotycz¹cymi zwrotu mienia – nieruchomoœci obywateli II RP – które to mienie
w latach 1939–1945 zosta³o przejête przez III Rzeszê? Jak wygl¹da³, jeœli
chodzi o wartoœæ i geografiê, zwrot mienia w czasach PRL, w jakim odbywa³
siê trybie i na jakiej podstawie prawnej? Jak wygl¹da³ zwrot mienia
w odniesieniu do poszczególnych grup narodowoœciowych?

Czy obywatele II Rzeczypospolitej otrzymali rekompensatê w przypadku
braku zwrotu mienia – nieruchomoœci przejêtych w latach 1939–1945 przez
III Rzeszê? Jaka instytucja, na jakiej podstawie prawnej i w których latach
wyp³aca³a te rekompensaty, a tak¿e jaka by³a ich wartoœæ? Jak wygl¹da³a
kwestia wyp³aty rekompensat za mienie zabrane przez III Rzeszê w odniesie-
niu do poszczególnych grup narodowoœciowych?

Jan Maria Jackowski

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Adama Jassera – Podsekretarza Stanu wykonuj¹cego

zadania Sekretarza do spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2012 r. (znak: DSPA-4813-403-(l)/12) dotycz¹cym oœwiadczenia Sena-
tora Jana Marii Jackowskiego (znak: DPS/043-11-405/12 w sprawie mienia obywateli
polskich przejêtego w latach 1939-1945 przez III Rzeszê, uprzejmie informujê, ¿e Mini-
sterstwo Skarbu Pañstwa wyst¹pi³o do Ministra Spraw Zagranicznych z proœb¹
o przedstawienie stanowiska w podniesionych przez Pana Senatora kwestiach.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przesuniêcie terminu
udzielenia odpowiedzi na powy¿sze oœwiadczenie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ zostanie udzielona bez zbêdnej
zw³oki.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 18 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Marii

Jackowskiego (znak: BPS/043-11-405/12) w sprawie mienia obywateli polskich prze-
jêtego u latach 1939–1945 przez III Rzeszê, Minister Skarbu Pañstwa w porozumieniu
z Ministrem Spraw Zagranicznych wyjaœnia, co nastêpuje.

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ zgodnie z polskim systemem prawnym mienie oby-
wateli polskich skonfiskowane w czasie II wojny œwiatowej przez okupanta hitlerow-
skiego podlega³o pod dzia³anie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 listopada 1939 r. o niewa¿noœci aktów prawnych w³adz okupacyjnych.

Jednoczeœnie po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i powstaniu tzw. rz¹du PKWN
w wiêkszoœci przypadków mienie to podlega³o procesom nacjonalizacyjnym przepro-
wadzonym przez w³adze komunistyczne i przesz³o na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Pocz¹wszy od roku 1989 osoby – lub ich spadkobiercy – które dozna³y uszczerbku
na mieniu w wyniku procesów nacjonalizacyjnych przeprowadzonych przez Pañstwo
Polskie w latach 1944–1962 posiadaj¹ mo¿liwoœæ odzyskania mienia lub mog¹ doma-
gaæ siê stosownego odszkodowania w toku indywidualnych postêpowañ przed s¹dami
polskimi, wskazuj¹c na naruszenie obowi¹zuj¹cego wówczas prawa. Osoby te korzy-
staj¹ ze swoich praw i tego typu postêpowania tocz¹ siê przed polskimi s¹dami.

Odszkodowania ustalone w powy¿szym trybie realizowane s¹ ze œrodków pañstwo-
wego funduszu celowego pn. Fundusz Reprywatyzacji na podstawie prawomocnych
wyroków i ugód s¹dowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych ustalaj¹cych
wysokoœæ odszkodowania z tytu³u bezprawnej nacjonalizacji mienia.

Dochodzenie roszczeñ reprywatyzacyjnych na powy¿szych zasadach jest mo¿liwe
bez wzglêdu na narodowoœæ by³ych w³aœcicieli lub ich spadkobierców.

Niezale¿nie od powy¿szego ustaw¹ z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do re-
kompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej rozwi¹zana zosta³a kwestia zadoœæuczynienia za mienie pozostawione
przez obywateli polskich w wyniku zmiany granic, która nast¹pi³a po II wojnie œwiato-
wej. Na podstawie ww. ustawy od pocz¹tku jej obowi¹zywania do koñca maja 2012 r.
wyp³acono ogó³em 45 195 rekompensat na ³¹czn¹ kwotê 2,14 mld z³.

Rzeczpospolita Polska uregulowa³a tak¿e sprawê mienia komunalnego spo³eczno-
œci ¿ydowskiej. Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pañstwa do
gmin wyznaniowych ¿ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej utworzona zosta³a Komi-
sja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich. W wyniku postêpowañ
przeprowadzonych przed ww. Komisj¹ gminy ¿ydowskie otrzyma³y zwrot setek nieru-
chomoœci oraz rekompensaty pieniê¿ne.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Przepisy §1 pkt 2 rozporz¹dzenia ministra gospodarki i pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny
pracy okreœlaj¹, ¿e przez pojêcie jednostki organizacyjnej prowadz¹cej dzia-
³alnoœæ szkoleniow¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy nale¿y ro-
zumieæ placówkê kszta³cenia ustawicznego, placówkê kszta³cenia praktycz-
nego, oœrodek dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, szko³ê ponadgim-
nazjaln¹, jednostkê badawczo-rozwojow¹, szko³ê wy¿sz¹ lub inn¹ placówkê
naukow¹, stowarzyszenie, którego celem statutowym jest dzia³alnoœæ
zwi¹zana z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, a tak¿e osobê prawn¹ lub fizycz-
n¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ na zasadach okreœlonych w przepi-
sach o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli prowadz¹ dzia³alnoœæ
szkoleniow¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Zgodnie z §4 ust. 1 cytowanego aktu, o ile pracodawca nie zorganizowa³
i nie przeprowadzi³ szkolenia BHP samodzielnie, mo¿e zleciæ wykonanie tego
zadania opisanym na wstêpie jednostkom organizacyjnym „prowadz¹cym
dzia³alnoœæ szkoleniow¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy”. Jed-
nostki te z mocy §4 ust. 2 rozporz¹dzenia s¹ ponadto uprawnione do szkole-
nia „osób bêd¹cych pracodawcami, pracowników s³u¿by BHP oraz instrukto-
rów i wyk³adowców tematyki bezpieczeñstwa i higieny pracy”. W dalszej
czêœci rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e organizator szkolenia, czyli pracodaw-
ca lub wspomniana jednostka organizacyjna, powinien zapewniæ „wyk³a-
dowców i instruktorów posiadaj¹cych zasób wiedzy, doœwiadczenie
zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniaj¹ce w³aœciw¹ realizacjê
programów szkolenia”. Reguluje to §5 pkt 3 wskazanego aktu.

Zatem przepisy prawa pracy dosyæ ogólnie okreœlaj¹ katalog podmiotów
uprawnionych do organizowania szkoleñ BHP na zlecenie pracodawcy. Rów-
nie ogólnie traktuj¹ one kwestiê kompetencji i innych wymagañ, jakie stawia-
ne s¹ osobom prowadz¹cym te szkolenia. W efekcie powstaje ryzyko, ¿e
pracownicy mimo formalnego dope³nienia przez pracodawcê wymogów praw-
nych faktycznie nierzadko nie maj¹ mo¿liwoœci zdobycia niezbêdnej wiedzy
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Z³e przeszkolenie pracowników
znajduje bezpoœrednie prze³o¿enie na poziom wypadkowoœci w pracy. Z da-
nych Pañstwowej Inspekcji Pracy za rok ubieg³y wynika, ¿e w przewa¿aj¹cej
mierze przyczyn¹ wypadków przy pracy by³y: nieprawid³owe zachowanie
pracownika, niew³aœciwe wykorzystanie powierzonego mu sprzêtu lub nieu-
¿ywanie sprzêtu ochronnego.

Niew¹tpliwie problem naœwietlony w niniejszym oœwiadczeniu jest z³o¿o-
ny. Potrzeba bowiem wielu skoordynowanych dzia³añ, aby zmieniæ podejœcie
zarówno pracodawców, jak i pracowników do przestrzegania zasad i przepi-
sów BHP. Jednym z kluczowych elementów systemu zapewniaj¹cego bezpie-
czeñstwo w pracy powinien byæ funkcjonuj¹cy prawid³owo system szkoleñ.
W tym kontekœcie uwa¿am za konieczne okreœlenie katalogu standardów
i kompetencji, które mia³yby zastosowanie do firm i wyk³adowców prowa-
dz¹cych szkolenia pracownicze z zakresu BHP. Priorytetem powinno byæ stwo-
rzenie takiego œrodowiska prawnego, które sprzyja³oby uczynieniu ze szkoleñ
BHP realnego narzêdzia s³u¿¹cego poprawie bezpieczeñstwa w pracy.

Proszê zatem Pana Ministra o przeanalizowanie opisanego problemu pod
k¹tem mo¿liwoœci podjêcia stosownej inicjatywy legislacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23.05.2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z przes³aniem przy piœmie z dnia 15 maja br. znak: BPS/043-11-406/12

oœwiadczenia Pana Senatora Ryszarda Knosali dotycz¹cego przepisów rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z póŸn. zm.) – przedstawiam
ni¿ej stanowisko w tej sprawie.

Podzielam pogl¹d wynikaj¹cy z oœwiadczenia o du¿ym znaczeniu szkolenia w dzie-
dzinie bhp w dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa i higieny pracy,
w tym zapobieganie wypadkom przy pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy oraz wydanego na jej podstawie ww.
rozporz¹dzenia – za zapewnienie odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy (spe³niaj¹cego wymagania przepisów) odpowiedzialnoœæ ponosi praco-
dawca. Pracodawca nie mo¿e dopuœciæ pracownika do pracy, do której wykonywania
nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejêtnoœci, a tak¿e dosta-
tecznej znajomoœci przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy (art. 2373 §1
Kodeksu pracy). Zatem zarówno w przypadku jeœli szkolenia organizuje sam praco-
dawca jak i w sytuacji kiedy zleca ich przeprowadzenie jednostce zewnêtrznej – to pra-
codawca powinien byæ przeœwiadczony, ¿e szkolenia zapewniaj¹ pracownikom
wystarczaj¹ce zaznajomienie ich z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W wy¿ej wymienionym rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. zosta³y okreœlone wymagania jakie powinni spe³niaæ organizatorzy szkolenia
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e ramowe programy szkolenia.
Spe³nienie wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu powinno zapewniæ w³aœciwy po-
ziom prowadzonych szkoleñ, a co za tym idzie – po¿¹dane efekty tych szkoleñ.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na istniej¹ce ograniczenia odnosz¹ce siê do zakresu re-
gulacji zawartych w omawianym rozporz¹dzeniu, wynikaj¹ce z ustawy – Kodeks pracy
(bêd¹cej podstaw¹ prawn¹ wydania rozporz¹dzenia). Kodeks pracy okreœla prawa
i obowi¹zki pracowników i pracodawców; nie jest zatem mo¿liwe okreœlenie w akcie
wykonawczym obowi¹zków i wymagañ dla innych podmiotów, w tym dla jednostek
prowadz¹cych dzia³alnoœæ szkoleniow¹ w dziedzinie bhp i wyk³adowców.

Przedstawiaj¹c powy¿sze stanowisko uprzejmie informujê, ¿e podczas najbli¿szej
nowelizacji ww. rozporz¹dzenia zostanie rozwa¿ona mo¿liwoœæ uszczegó³owienia jego
przepisów w celu zwiêkszenia efektów przeprowadzanych szkoleñ w dziedzinie bhp.

Pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e poprawa efektywnoœci omawianych szkoleñ mo-
¿e nast¹piæ w wyniku wzmo¿enia nadzoru nad przestrzeganiem przez pracodawców
przepisów dotycz¹cych szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, okreœlo-
nych w Kodeksie pracy i ww. rozporz¹dzeniu. Nadzór taki sprawuje przede wszystkim,
podleg³a Sejmowi RP, Pañstwowa Inspekcja Pracy. Od skutecznoœci tego nadzoru zale-
¿¹ równie¿ efekty szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.

MINISTER
z up. Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Jak wynika ze stanowiska przyjêtego w dniu 28 marca 2010 r. przez Ko-
mitet Wolnoœci Zwi¹zkowych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), nie-
które przepisy krajowej ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach
zawodowych nie wype³niaj¹ w dostatecznym stopniu postanowieñ ratyfiko-
wanych przez Polskê umów miêdzynarodowych (przyjête przez MOP: kon-
wencja nr 87, konwencja nr 98 oraz konwencja nr 135).

Problem dotyka okreœlonego w ustawie katalogu osób, którym przyznano
prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Art. 2 ust. 1 ustawy przewi-
duje ¿e „prawo tworzenia i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych maj¹
pracownicy bez wzglêdu na podstawê stosunku pracy, cz³onkowie rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych oraz osoby wykonuj¹ce pracê na podstawie umo-
wy agencyjnej, je¿eli nie s¹ pracodawcami”. Ustawa nadto wskazuje, ¿e pra-
wo do wstêpowania do zwi¹zków zawodowych przys³uguje równie¿
pracownikom wykonuj¹cym pracê nak³adcz¹.

Tymczasem, zgodnie ze stanowiskiem MOP, prawo do zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych powinno byæ zagwarantowane nie tylko osobom
przed chwil¹ wskazanym, ale równie¿ osobom zatrudnionym na podstawie
umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzie³o) i osobom samoza-
trudnionym. W taki sposób nale¿y bowiem odczytywaæ przepisy wskaza-
nych na wstêpie konwencji.

Bior¹c to pod uwagê, nale¿y stwierdziæ, ¿e zachodzi pilna koniecznoœæ
wprowadzenia odpowiednich zmian dostosowawczych nie tylko w zakresie
cytowanego art. 2 ustawy, ale równie¿ w innych jej przepisach. Celem zmian
winno byæ dostosowanie naszego prawa do wytycznych zawartych w reko-
mendacji MOP.

Proszê zatem o podjêcie stosownych dzia³añ w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 15 maja 2012 r., znak BPS/043-11-

-406/12, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê podczas 11. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r. uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W trakcie posiedzenia Komitetu Wolnoœci Zwi¹zkowych Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy w marcu 2012 r. sformu³owane zosta³o zalecenie dla Rz¹du RP dotycz¹ce
zagwarantowania prawa do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych m.in. osobom wy-
konuj¹cym pracê nak³adcz¹, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz osobom samozatrudnionym. Jednoczeœnie Komitet Wolnoœci Zwi¹zkowych
przekaza³ sprawê Komitetowi Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceñ, który
bêdzie monitorowa³ wprowadzenie zgodnoœci legislacji i praktyki z zasadami wolnoœci
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zrzeszania siê w trybie regularnego systemu kontrolnego, tj. poprzez badanie sk³ada-
nych przez Rz¹d RP sprawozdañ z ratyfikowanych konwencji.

W zwi¹zku z tym, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przedstawi w najbli¿-
szym czasie partnerom spo³ecznym, reprezentowanym w Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych, zalecenia Komitetu Wolnoœci Zwi¹zkowych w celu
rozwa¿enia mo¿liwoœci dokonania zmian w aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisach,
w szczególnoœci w art. 2 ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej roz-
poczê³o ju¿ prace legislacyjne dotycz¹ce nowelizacji ww. ustawy, na mocy której zosta-
nie przyznane prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych osobom wyko-
nuj¹cym pracê nak³adcz¹. Prace te zwi¹zane s¹ z konkluzjami negatywnymi Komitetu
Niezale¿nych Ekspertów dotycz¹cymi sprawozdania z wykonywania przez Polskê po-
stanowieñ Europejskiej Karty Spo³ecznej.

Pragnê ponadto podkreœliæ, ¿e opracowywanie krajowych sprawozdañ z wykonania
ratyfikowanych konwencji MOP nastêpuje w œcis³ej wspó³pracy z partnerami spo³ecz-
nymi – w ramach Zespo³u ds. Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. W tym trybie opracowane zostan¹ stosowne in-
formacje dla Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceñ MOP.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Z sygna³ów, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e niektóre oddzia³y Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w wydawanych przez siebie komunikatach infor-
muj¹, i¿ zespo³y ratownictwa medycznego nie mog¹ byæ wysy³ane do
pacjentów, którym udzielane s¹ œwiadczenia szpitalne w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej. Stanowisko takie mo¿e wydawaæ siê s³uszne z per-
spektywy du¿ych wieloprofilowych szpitali, które w ramach w³asnej struktu-
ry organizacyjnej dysponuj¹ szpitalnym oddzia³em ratunkowym, jednak ju¿
w przypadku podmiotów mniejszych i bardziej wyspecjalizowanych pojawia-
j¹ siê powa¿ne w¹tpliwoœci co do zasadnoœci wskazanego postêpowania.

Przyjêcie przytoczonej na wstêpie interpretacji prowadzi bowiem do kon-
kluzji, ¿e na w³aœciw¹ pomoc specjalistycznego zespo³u ratownictwa medycz-
nego nie mog¹ liczyæ pacjenci szpitali psychiatrycznych ani te¿ osoby
znajduj¹ce siê pod opiek¹ zak³adu uzdrowiskowego lub zak³adu rehabilita-
cyjnego. Podmioty tego typu s¹ z regu³y podmiotami jednoprofilowymi, wy-
specjalizowanymi, zatem w ich strukturze nie ma oddzia³ów ratunkowych
lub oddzia³ów intensywnej terapii. Jeœli zatem pacjent szpitala psychiatrycz-
nego lub kuracjusz przebywaj¹cy na leczeniu w uzdrowisku znajdzie siê
w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, wspomniana placówka lecznicza
bêdzie musia³a na w³asn¹ rêkê, wykorzystuj¹c choæby posiadane œrodki
transportu sanitarnego, dowieŸæ takiego pacjenta do podmiotu leczniczego,
który dysponuje szpitalnym oddzia³em ratunkowym.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwi¹zanie takie rodzi potencjalne niebezpie-
czeñstwo nara¿enia zdrowia i ¿ycia pacjentów. Warto w tym miejscu podkreœ-
liæ, ¿e art. 1 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym przes¹dza, ¿e system ten zosta³ powo³any „w celu realizacji za-
dañ pañstwa polegaj¹cych na zapewnieniu pomocy ka¿dej osobie znajduj¹cej
siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego”. Co wiêcej, ustawa z dnia 6 lis-
topada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 7 ust. 1
stanowi, i¿ „pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych, jeœli potrzebuje ich ze wzglêdu na zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia”.

Proszê zatem Pana Ministra o przeanalizowanie opisanego problemu
i, jeœli to konieczne, o podjêcie stosownej inicjatywy prawodawczej w celu
zapobie¿enia mo¿liwoœci zaistnienia przypadków ograniczania praw pa-
cjenta w opisany wy¿ej sposób.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko

Warszawa, 2012.06.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pani Marii Pañczyk-Pozdziej zastêpuj¹cej Marsza³ka Senatu

RP z dnia 15 maja 2012 r.. znak BPS/043-l 1-407/12, przy którym przes³ano oœwiad-
czenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 11. posiedzenia Senatu RP
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w dniu 10 maja 2012 r., dotycz¹ce udzielania œwiadczeñ przez zespo³y ratownictwa
medycznego pacjentom, którym udzielane s¹ œwiadczenia szpitalne w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³al-
noœci leczniczej, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi z uwa-
gi na zawi³oœæ sprawy.

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Agnieszka Pachciarz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.09.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Ryszarda Knosali z³o¿one podczas 11. posie-

dzenia Senatu RP, przes³ane przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka
Senatu, z dnia 15 maja 2012 r., znak: BPS/043-11-407/12, w sprawie dysponowania
zespo³ów ratownictwa medycznego w celu wykonania medycznych czynnoœci ratunko-
wych pacjentom, którym udzielane s¹ œwiadczenia opieki zdrowotnej przez szpitale,
zak³ady rehabilitacyjne czy te¿ zak³ady uzdrowiskowe, na wstêpie uprzejmie informu-
jê, i¿ zgodnie z treœci¹ art. 1 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹ o PRM”,
system Pañstwowe Ratownictwo Medyczne zosta³ utworzony w celu realizacji zadañ
pañstwa polegaj¹cych na zapewnieniu pomocy ka¿dej osobie znajduj¹cej siê w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego. Jak wynika z definicji legalnej pojêcia „stan nag³ego
zagro¿enia zdrowotnego”, wprowadzonej w art. 3 pkt 8 ustawy o PRM, stanem tym
okreœla siê stan polegaj¹cy na nag³ym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawie-
niu siê objawów pogarszania zdrowia, którego bezpoœrednim nastêpstwem mo¿e byæ
powa¿ne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie cia³a lub utrata ¿ycia, wyma-
gaj¹cy podjêcia natychmiastowych medycznych czynnoœci ratunkowych i leczenia. Na-
stêpnie nale¿y wskazaæ, i¿ jak stanowi treœæ art. 32 ust. 1 ustawy o PRM, do jednostek
systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne zalicza siê:

1) szpitalne oddzia³y ratunkowe,
2) zespo³y ratownictwa medycznego,w tym lotnicze zespo³y ratownictwa medycznego
– na których œwiadczenia zawarto umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowot-

nej. Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ z systemem Pañstwowe Ratownictwo Medyczne
wspó³pracuj¹ centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych niezbêdnych dla ratownictwa medycz-
nego, które zosta³y ujête w wojewódzkim planie dzia³ania systemu Pañstwowe Ratow-
nictwo Medyczne (art. 32 ust. 2 ustawy o PRM).

Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ jak tak¿e wynika z treœci art. 15 ust. 2 pkt 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), zwanej dalej
„ustaw¹ o œwiadczeniach”, œwiadczenia z zakresu ratownictwa medycznego stanowi¹
jeden z rodzajów œwiadczeñ gwarantowanych. W przypadku transportu sanitarnego
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nale¿y zauwa¿yæ, i¿ tego rodzaju œwiadczenia s¹ œwiadczeniami towarzysz¹cymi udzie-
lanymi œwiadczeniobiorcy w przypadku wype³nienia przes³anek ustawowych wskaza-
nych w art. 41 ustawy o œwiadczeniach. Zgodnie z treœci¹ art. 41 ust. 1 tej ustawy,
œwiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub fel-
czera ubezpieczenia zdrowotnego, przys³uguje bezp³atny przejazd œrodkami transpor-
tu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbli¿szego podmiotu leczniczego udzielaj¹cego
œwiadczeñ we w³aœciwym zakresie, i z powrotem, m.in. w przypadkach:

1) koniecznoœci podjêcia natychmiastowego leczenia,
2) wynikaj¹cych z potrzeby zachowania ci¹g³oœci leczenia.
Nale¿y wskazaæ, i¿ kwalifikacja pacjenta do transportu powinna byæ ka¿dorazowo

poprzedzona ocen¹ jego stanu zdrowia przez lekarza zlecaj¹cego i to on podejmuje de-
cyzjê co do tego, w jakim trybie (pilnym lub planowym) oraz w jakich warunkach trans-
port powinien siê odbywaæ (np. z towarzyszeniem personelu medycznego).

W tym miejscu mo¿na tak¿e zwróciæ uwagê na odrêbnoœæ zadañ wykonywanych
przez zespó³ ratownictwa medycznego oraz zespó³ wykonuj¹cy zadania transportu sa-
nitarnego. Jak wynika z treœci art. 3 pkt 10 ustawy o PRM, zespó³ ratownictwa medycz-
nego jest jednostk¹ systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne, podejmuj¹c¹
medyczne czynnoœci ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spe³niaj¹c¹ wymaga-
nia okreœlone w tej ustawie. Natomiast w odniesieniu do zespo³ów wykonuj¹cych zada-
nia transportu sanitarnego nale¿y wskazaæ, i¿ zespo³y te nie nale¿¹ do katalogu
jednostek powy¿szego systemu, a ich zadania s¹ wykonywane w oparciu o treœæ Dzia³u
VIa ustawy o œwiadczeniach „Transport sanitarny”, tj. na podstawie umowy zawieranej
w tym zakresie pomiêdzy NFZ lub podmiotem leczniczym a podmiotem dysponuj¹cym
œrodkami transportu sanitarnego (art. 161c ustawy o œwiadczeniach). Podkreœliæ nale-
¿y, i¿ jest to inna umowa ni¿ umowa zawarta z dysponentami zespo³ów ratownictwa
medycznego na wykonywanie przez nie zadañ na podstawie ustawy o PRM.

Natomiast szczegó³owy sposób funkcjonowania zespo³ów ratownictwa medycznego
okreœla umowa zawarta pomiêdzy dysponentem zespo³u ratownictwa medycznego a wo-
jewod¹, na rzecz którego i w imieniu dzia³a dyrektor wojewódzkiego oddzia³u NFZ. Dodaæ
mo¿na, i¿ zgodnie z treœci¹ §8 ust. 16 Zarz¹dzenia Nr 71/2011/DSM Prezesa NFZ z dnia
20 paŸdziernika 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju ratownictwo medyczne zespo³y ratownictwa medycznego zapewniaj¹ce, zgod-
nie z planem dzia³ania systemu PRM, gotowoœæ do udzielania œwiadczeñ, nie mog¹ reali-
zowaæ w tym czasie zleceñ od innych podmiotów oraz udzielaæ œwiadczeñ wynikaj¹cych
z realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w innych rodzajach œwiad-
czeñ, a w szczególnoœci leczenia szpitalnego, nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej,
transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

W tym miejscu wskazaæ tak¿e nale¿y, i¿ jak wynika z treœci §8 ust. 2 Ogólnych wa-
runków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej stanowi¹cych za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), œwiadczenio-
dawca, w ramach œrodków finansowych okreœlonych w umowie zawieranej pomiêdzy
nim a dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego NFZ, zosta³ zobowi¹zany do zapewnienia
us³ug transportu sanitarnego w przypadkach okreœlonych w ustawie, z wyj¹tkiem
œwiadczeniodawców udzielaj¹cych œwiadczeñ z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej, o ile nie zawarli oni odrêbnej umowy w tym zakresie.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, w³aœciwe jest uznanie, i¿ transporty sanitarne miêdzy
podmiotami leczniczymi powinny byæ realizowane z u¿yciem innych si³ i œrodków, ni¿
te, które pozostaj¹ na wyposa¿eniu zespo³ów ratownictwa medycznego.

Odnosz¹c siê tak¿e do treœci ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci lecz-
niczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.) wskazaæ trzeba art. 8, który stanowi, i¿:

rodzajami dzia³alnoœci leczniczej s¹:
1) stacjonarne i ca³odobowe œwiadczenia zdrowotne:

a) szpitalne,
b) inne ni¿ szpitalnej,

2) ambulatoryjne œwiadczenia zdrowotne.
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Ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowotnych udziela siê w ambulatorium (przychod-
ni, poradni, oœrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izb¹ chorych), a tak¿e za-
k³adzie badañ diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym (art. 12
ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej).

Natomiast stacjonarnych i ca³odobowych œwiadczeñ zdrowotnych innych ni¿ szpi-
talne udziela siê w:

1) w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym;
2) w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym;
3) w zak³adzie rehabilitacji leczniczej;
4) w hospicjum (art. 12 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej).
Z powy¿szych przepisów, z uwzglêdnieniem powy¿ej zacytowanego art. 3 pkt 10

ustawy o PRM, który stanowi, i¿ zespó³ ratownictwa medycznego jest jednostk¹ syste-
mu, podejmuj¹c¹ medyczne czynnoœci ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych wy-
nika, ¿e zespo³y mog¹ byæ dysponowane do pacjentów w stanie nag³ym przeby-
waj¹cych na leczeniu jedynie w podmiotach wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Do pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych
(w tym w szpitalach jednoprofilowych np. psychiatrycznych lub rehabilitacyjnych) ze-
spo³y ratownictwa medycznego nie mog¹ byæ dysponowane. Realizacja przez zespó³ ra-
townictwa medycznego transportu miêdzyszpitalnego powodowa³aby wy³¹czenie go
z pozostawania w gotowoœci w przypisanym mu rejonie operacyjnym, wynikaj¹cym
z wojewódzkiego planu dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne i naru-
sza³aby umowê zawart¹ z NFZ. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³by jednoczeœnie
brak zabezpieczenia œwiadczeñ z zakresu ratownictwa medycznego na rzecz np. po-
szkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, osób, które ucierpia³y w wyniku ura-
zów, b¹dŸ nag³ych zachorowañ w domu lub w miejscu pracy. Tymczasem pacjentowi
w stanie nag³ym przebywaj¹cemu na leczeniu w warunkach szpitalnych, bez wzglêdu
na profil dzia³alnoœci, pomocy udziela personel medyczny szpitala, który ma kwalifika-
cje w tym zakresie, a w razie koniecznoœci mo¿liwe jest zlecenie transportu sanitarnego
do innego podmiotu leczniczego. Szpital mo¿e zabezpieczaæ transport sanitarny na
rzecz swoich pacjentów w ramach w³asnych si³ i œrodków lub zlecaæ jego wykonanie in-
nemu podmiotowi. Dlatego te¿ nie jest w³aœciwe obci¹¿anie tymi zadaniami zespo³ów
ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie powy¿szego stanowiska wynika tak¿e z treœci rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z póŸn. zm.), zgodnie z którym,
jednym z podstawowych warunków stawianych œwiadczeniodawcom udzielaj¹cym
œwiadczeñ gwarantowanych, z powy¿szego zakresu, w trybie hospitalizacji i hospitali-
zacji planowej, z wy³¹czeniem œwiadczeñ realizowanych w szpitalnym oddziale ratun-
kowym, izbie przyjêæ oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N”, jest obowi¹zek
zapewnienia co najmniej dostêpu do œrodka transportu sanitarnego oraz, w przypad-
kach uzasadnionych medycznie, dostêpu do opieki lekarskiej porównywalnej do udzie-
lanej przez specjalistyczny zespó³ ratownictwa medycznego (§4 ust. 1 pkt 5 ww.
rozporz¹dzenia).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
S³awomir Neumann

152 11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r.



Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z pytaniami kierowanymi do mojego biura zwracamy siê do

Pana Ministra w nastêpuj¹cej sprawie. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi przesy³owe daleko-
siê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (DzU nr 243, poz. 2063), wydane z delegacji ustawy – Prawo
budowlane wskazuje, ¿e zbiorniki u¿ytkowane na stacji paliw powinny byæ
dwup³aszczowe lub z podwójnym dnem, dodatkowo wyposa¿one w urz¹dze-
nia do kontroli szczelnoœci przestrzeni miêdzypaliwowej.

Akt ten zosta³ znowelizowany rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 12 grudnia 2007 r. (DzU nr 240, poz. 1753), które zmieni³o jedynie ter-
min, w jakim bazy i stacje paliw p³ynnych musz¹ zostaæ zmodernizowane
w taki sposób, aby spe³nia³y wymogi wspomnianego rozporz¹dzenia. Mini-
sterstwo Gospodarki przed³u¿y³o czas na modernizacjê o piêæ lat, to znaczy
do 31 grudnia 2012 r.

Prosimy Pana Ministra o udzielenie informacji w nastêpuj¹cym zakresie.
Czy termin 31 grudnia 2012 r. okreœlony w wymienionym wy¿ej rozporz¹dze-
niu jest terminem obligatoryjnym? Czy brana jest pod uwagê mo¿liwoœæ wy-
d³u¿enia tego terminu?

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia panów senatorów: Marka Konopki i Piotra Grusz-

czyñskiego, przekazanej przy piœmie znak: BPS/043-11-408/12 z 15 maja 2012 r.,
w sprawie wymogu dostosowania stacji paliw w odpowiednie urz¹dzenia do monitoro-
wania wycieków i zabezpieczenia zbiorników paliwowych zgodnie z §176 rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi przesy³owe
dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuo-
wanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z póŸn. zm.) do 31 grudnia 2012 r., przedsta-
wiam poni¿ej stanowisko Ministerstwa Gospodarki.

Sprawa terminu wyposa¿enia baz i stacji paliw p³ynnych w odpowiednie urz¹dze-
nia do monitorowania wycieków i zabezpieczenia zbiorników paliwowych nie wynika
jedynie z ww. rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.

Po raz pierwszy powy¿szy obowi¹zek dostosowania (modernizacji) zbiorników zo-
sta³ wprowadzony rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 30 sierpnia
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1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje
paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów nafto-
wych i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 122, poz. 576), w którym w §234 i §235
przyjêto nastêpuj¹ce rozwi¹zania:

§234. W terminie oœmiu lat od dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia istniej¹ce bazy
paliw p³ynnych powinny byæ dodatkowo wyposa¿one w urz¹dzenia i instalacje zabez-
pieczaj¹ce przed:

1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz do wód powierzchniowych
i gruntowych,

2) emisj¹ par benzyn do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania baz paliw
oraz w procesach prze³adunku i wydawania benzyn do cystern samochodowych
i kolejowych.

§235. W terminie oœmiu lat od dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia istniej¹ce stacje
paliw p³ynnych powinny byæ wyposa¿one:

1) w urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe sygnalizuj¹ce wycieki silnikowych paliw
p³ynnych do gruntu i wód gruntowych,

2) w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed emisj¹ par benzyn do powietrza atmosferycz-
nego przy nape³nianiu zbiorników magazynowych stacji paliw,

3) w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ograniczenie emisji par benzyn przy tankowaniu po-
jazdów samochodowych.

W rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeœnia 2000 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruro-
ci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuo-
wanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067, z póŸn. zm.) zastêpuj¹cym wspomniane rozpo-
rz¹dzenie z dnia 30 sierpnia 1996 r., mijaj¹cy w styczniu 2005 r. oœmioletni termin wy-
posa¿enia stacji w dodatkowe urz¹dzenia zosta³ przesuniêty na dzieñ 31 grudnia 2005 r.

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi
przesy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063) zastêpuj¹ce rozporz¹dzenie
z dnia 20 wrzeœnia 2000 r., przesunê³o o kolejne dwa lata termin dostosowania zbiorni-
ków zgodnie z poni¿szymi paragrafami:

§176. Bazy paliw p³ynnych wybudowane albo u¿ytkowane przed dniem wejœcia
w ¿ycie rozporz¹dzenia powinny byæ do dnia 31 grudnia 2007 r. wyposa¿one w instala-
cje, urz¹dzenia lub systemy przeznaczone do:

1) zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód po-
wierzchniowych i gruntowych;

2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz
sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych
i gruntowych.

§177. Stacje paliw p³ynnych u¿ytkowane albo wybudowane przed dniem wejœcia
w ¿ycie rozporz¹dzenia powinny byæ wyposa¿one do dnia 31 grudnia 2007 r. w urz¹dze-
nia, o których mowa w §97 ust. 1 pkt 2 i 3 (czyli w odpowiednie, œciœle okreœlone
urz¹dzenia pomiarowo-monitoruj¹ce i sygnalizacyjne).

Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi prze-
sy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 240, poz. 1753) ww. termin 31 grudnia 2007 r. za-
st¹piono nowym terminem – 31 grudnia 2012 r.

Tak wiêc ³¹czny okres, który bran¿a mia³a na dostosowanie siê do nowych wymo-
gów to kilkanaœcie lat (w dniu 31 grudnia 2012 r. minie ponad 16 lat), a termin na wy-
posa¿enie ju¿ istniej¹cych baz i stacji paliw p³ynnych w stosowne urz¹dzenia,
instalacje i systemy by³ ju¿ czterokrotnie przesuwany.

Wed³ug danych Urzêdu Dozoru Technicznego (UDT), nadzoruj¹cego z mocy prawa
stan techniczny zbiorników, na dzieñ 30 kwietnia 2012 r. odsetek zbiorników spe³nia-
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j¹cych wymagania wymienionych przepisów wynosi³: dla stacji paliw – 57%, dla baz
paliw – 47%. W latach poprzednich liczby te wynosi³y: we wrzeœniu 2011 r. dla stacji
paliw 54% i dla baz paliw 43% oraz, odpowiednio, w czerwcu 2010 r. – 49% i 39%,
w maju 2009 r. 46% i 36%, w maju 2008 r. – 43% i 35%. Powy¿sze dane statystyczne
dot. postêpu implementowania postanowieñ rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
w okresie 16 lat od ich wprowadzenia wyraŸnie wskazuj¹, ¿e jedynie zagwarantowanie
stabilnoœci przepisów oraz konsekwencja w ich egzekwowaniu mog¹ zapewniæ dalszy
postêp w tym zakresie.

Kolejna zmiana terminu, która umo¿liwia³aby dalsze eksploatowanie zbiorników
niedostosowanych do obowi¹zuj¹cych przepisów, bêdzie powodowaæ nierównoœæ trak-
towania podmiotów. Pokrzywdzeni byliby przedsiêbiorcy, którzy dostosowali siê do
obowi¹zuj¹cych przepisów i dokonali modernizacji lub wymienili zbiorniki na nowe,
tym bardziej, ¿e z docieraj¹cych do ministerstwa informacji wynika, i¿ czêœæ przedsiê-
biorców z góry za³o¿y³a nieprzeprowadzanie modernizacji i eksploatowanie stacji tak
d³ugo jak tylko bêdzie siê to udawa³o, a¿ do momentu ostatecznego zakoñczenia okre-
su przejœciowego przewidzianego w przepisach prawa. Kolejne przesuniêcie terminu
dostosowania podwa¿a tak¿e zasadê stabilnoœci prawa, o któr¹ podmioty tak czêsto
apeluj¹.

Pragnê równie¿ zwróciæ uwagê, i¿ eksploatacja zbiorników a¿ do ich „naturalnego
zu¿ycia” mo¿e byæ bardzo niebezpieczna. Zdecydowanie przeciwny takiemu podejœciu
w odniesieniu do urz¹dzeñ technicznych, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego oraz mienia i œrodowiska jest UDT, który w swojej praktyce spotyka
siê z ró¿nym stanem technicznym zbiorników. Z informacji otrzymanej z UDT wynika
tak¿e, i¿ po ostatniej zmianie przepisów (grudzieñ 2007 r.) Urz¹d Dozoru Technicznego
regularnie informowa³ w³aœcicieli zbiorników o koniecznoœci dostosowania siê do wy-
mogów §176 Rozporz¹dzenia w terminie do 31 grudnia 2012 r. przy okazji odbywa-
j¹cych siê co najmniej raz w roku inspekcji stanu technicznego zbiorników na stacjach
i w bazach paliw. Urz¹d ten nie zg³asza³ te¿ potrzeby kolejnego przed³u¿enia terminu
realizacji modernizacji zbiorników, a nawet wskazywa³ na szkodliwoœæ podejmowania
takich dzia³añ. O zbli¿aj¹cym siê terminie implementacji przypomina³o tak¿e Minister-
stwo Gospodarki.

Niezale¿nie od powy¿szego, Ministerstwo Gospodarki opracowuje obecnie uzu-
pe³nienie przedstawionej analizy stanu dostosowania wspomnianych instalacji do wy-
magañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu i skutków wy³¹czenia z eksploatacji instalacji,
które nie zostan¹ zmodernizowane w obowi¹zkowym terminie.

Odnosz¹c siê wprost do pytañ zawartych w oœwiadczeniu, pragnê poinformowaæ:
1. okreœlony w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. ter-

min 31 grudnia 2012 r. jest obligatoryjny,
2. Ministerstwo Gospodarki nie prowadzi obecnie prac dot. przed³u¿enia terminu

dostosowania baz i stacji paliw p³ynnych do ww. wymogów rozporz¹dzenia.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie ekspertyzy Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznaw-

stwa – PIB w Pu³awach „Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie nara¿onych na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego” zleconej przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie przeprowadzi³ weryfikacjê wyznaczenia wód i obszarów w celu uwzglêd-
nienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.

Dokument oparty jest na danych statystycznych otrzymanych na podsta-
wie ostatniego i przedostatniego Powszechnego Spisu Rolnego. Czêœæ gospo-
darstw rolnych, na przyk³ad z terenu województwa mazowieckiego, ju¿ od
dawna nie prowadzi produkcji zwierzêcej, tym samym wody powierzchniowe
i podziemne, miêdzy innymi na tych obszarach, nie s¹ zagro¿one zanieczysz-
czeniem zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego. Bêd¹ one jednak objête
obszarem OSN.

Co najmniej dziwne jest rozszerzenie obszarów szczególnie nara¿onych,
poniewa¿ z informacji przekazanych na nadzwyczajnej sesji rady powiatu
w P³ocku przez pana Andrzeja Hasa, kierownika Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Œrodowiska w Warszawie Delegatura w P³ocku, wynika, ¿e w tym
regionie nie ma zagro¿enia zanieczyszczeniem wód i rzek azotanami pocho-
dzenia rolniczego. WskaŸnik zanieczyszczeñ kszta³tuje siê poni¿ej 10 mg/l
i w przeci¹gu ostatnich dziesiêciu lat systematycznie spada³.

Programy OSN realizowane w latach 2004–2012 powodowa³y, ¿e rolni-
cy ponosili koszty finansowe oraz spotykali siê z utrudnieniami organizacyj-
nymi zwi¹zanymi z uczestnictwem w tych programach. Programy mia³y byæ
zakoñczone do koñca 2012 r., jednak wszystko wskazuje na to, ¿e bêd¹
kontynuowane i rozszerzone na nowe obszary. Spowoduje to kolejne ob-
ci¹¿enia finansowe dla rolników z powodu koniecznoœci posiadania odpo-
wiednich p³yt do przechowywania nawozów naturalnych, zabezpieczenia
kiszonek przed wyciekami do gruntu i wód, badania gleby, prowadzenia
kart pól uprawnych, sporz¹dzenia planów nawo¿enia. Ponadto rolnicy objê-
ci programem OSN nie bêd¹ mogli korzystaæ z wielu programów pomoco-
wych, a zostan¹ zobowi¹zani do wprowadzenia w swoich gospodarstwach
wielu czasoch³onnych i kosztownych dzia³añ, takich jak: opracowywanie bi-
lansu azotu, planu nawozowego, budowa p³yt obornikowych czy te¿ zbiorni-
ków na gnojowicê. Dla wiêkszoœci rolników posiadaj¹cych mniejszy area³
lub gospodaruj¹cych na s³abszych glebach taki ciê¿ar bêdzie trudny do
udŸwigniêcia z racji rosn¹cych kosztów produkcji, zmniejszenia plonów na
skutek intensywnego u¿ytkowania gruntów i zmniejszania siê stale wyso-
koœci dochodów.

Zwracam równie¿ uwagê na sposób prowadzenia przez Regionalny Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie kampanii informacyjnej w omawia-
nym zakresie, odbiegaj¹cy dalece od standardów europejskich: konsultacje
by³y prowadzone poza powiatami, których te kwestie dotycz¹, ponadto wrêcz
niedopuszczalne jest organizowanie przygotowanych przez RZGW spotkañ
informacyjnych dotycz¹cych terenu powiatu p³ockiego na przyk³ad we W³oc-
³awku bez powiadamiania zainteresowanych mieszkañców.

W zwi¹zku z przedstawionymi informacjami zwracam siê do Pana Mini-
stra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Dlaczego stosuje siê przymus wejœcia do programu, a jednoczeœnie nie
zaprasza siê rolników na konsultacje spo³eczne dotycz¹ce kolejnego wdra¿a-
nia dyrektywy azotanowej?

2. Czy wyznaczenie strefy OSN w projekcie zosta³o poprzedzone d³ugolet-
nimi i dok³adnymi badaniami dotycz¹cymi zanieczyszczenia wód azotanem
ze Ÿróde³ innych ni¿ rolnicze? Jak to wyznaczenie ma siê do informacji kierow-
nika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska Delegatura w P³ocku?
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3. Czy policzono, ile p³yt i zbiorników, które zosta³y wybudowane ze œrod-
ków UE, stoi nieu¿ywanych ze wzglêdu na likwidacjê produkcji zwierzêcej?

4. Czy przeprowadzono jakiekolwiek wyliczenia, o ile zmniejszy siê pro-
dukcja rolna w Polsce po wprowadzeniu nowych obszarów OSN i jaki to bê-
dzie mia³o wp³yw na wzrost cen ¿ywnoœci?

5. Czy i ewentualnie jakie wsparcie finansowe jest przewidziane dla rol-
ników w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych stref OSN?

Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Marka Martynowskiego

podczas 11. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozszerzania ob-
szarów szczególnie nara¿onych na azotany pochodzenia rolniczego na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, przekazanym przy piœmie z dnia 15 maja 2012 r. znak:
BPS/043-11-409/12, uprzejmie informujê.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, z póŸn. zm.) transponuj¹cej do krajowego porz¹dku prawnego
przepisy dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony
wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
s³u¿by podleg³e Ministrowi Œrodowiska tj. regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej
(RZGW) zobowi¹zane s¹ na podstawie stanu zanieczyszczenia wód zweryfikowaæ (co
4 lata) i na nowo okreœliæ w drodze rozporz¹dzeñ, wody powierzchniowe i podziemne
wra¿liwe na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz obszary szcze-
gólnie nara¿one na te zanieczyszczenia tzw. OSN-y, z których odp³yw azotu ze Ÿróde³
rolniczych nale¿y ograniczyæ.

Ponadto ww. przepisy nak³adaj¹ na regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej obo-
wi¹zek ustanowienia w drodze rozporz¹dzeñ programu dzia³añ maj¹cego obowi¹zywaæ
na OSN w nowym okresie ich programowania tj. maj 2012 – kwiecieñ 2016 r.

Obszary szczególnie nara¿one na azotany pochodzenia rolniczego po raz pierwszy
wyznaczane by³y w 2004 r. po akcesji Polski do Unii Europejskiej i objê³y one 2% po-
wierzchni kraju oraz ponownie w 2008 r., kiedy to ich powierzchnia zmniejszona zosta-
³a do 1,49%.

Wielkoœæ powierzchni objêtej obszarami szczególnie nara¿onymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonej na podstawie dyrektywy azotanowej, by³a wie-
lokrotnie kwestionowana przez Komisjê Europejsk¹, która ju¿ w 2007 r. przekaza³a ar-
gumenty naukowe, potwierdzaj¹ce i¿ istnieje potrzeba objêcia ca³ego terytorium Polski
stref¹ OSN. Zg³aszane uwagi by³y przedmiotem wielokrotnych dyskusji i wyjaœnieñ po-
miêdzy przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej, a s³u¿bami Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska w swojej opinii z 2010 r. zarzuci³a Polsce niewystarczaj¹ce
dzia³ania w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolni-
czego w tym niewystarczaj¹ce wyznaczenie OSN. Ponadto, Komisja Europejska wezwa-
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³a Polskê do usuniêcia naruszeñ we wdra¿aniu dyrektywy azotanowej, gro¿¹c przy tym
wniesieniem skargi do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w przypadku gdyby
w³adze nie podjê³y odpowiednich kroków.

Maj¹c na uwadze, i¿ skutki wyznaczenia nowych granic OSN i programów dzia³añ
na nich obowi¹zuj¹cych dotycz¹ g³ównie rolników, resort œrodowiska w porozumieniu
z resortem rolnictwa przyjê³y wspóln¹ strategiê w zakresie wyznaczania OSN w Polsce
na lata 2012–2016. Spe³nieniem tego zobowi¹zania by³o zlecenie wykonania przez In-
stytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
w Pu³awach ekspertyzy pt. „Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia azo-
tanami pochodzenia rolniczego”.

W wykonanej przez IUNG-PIB ocenie presji rolniczej na stan jakoœci wód, zastoso-
wano jednolite podejœcie i kryteria dla ca³ego terytorium Polski, uwzglêdniaj¹ce m.in.
nastêpuj¹ce elementy:

1. mapy zanieczyszczenia azotanami wód podziemnych i powierzchniowych;
2. warstwy informacji „przepuszczalnoœæ profilu glebowego” na podstawie mapy

glebowo-rolniczej w skali 1:25 000;
3. strefy zagro¿enia zmywem powierzchniowym (erozja wodna);
4. bilans wody w okresie od jesieni do wiosny na podstawie danych wieloletnich;
5. intensywnoœæ produkcji rolniczej na podstawie zu¿ycia azotu mineralnego;
6. obci¹¿enie azotem pochodz¹cym z nawozów naturalnych w oparciu o dane Insty-

tutu Zootechniki – PIB w Krakowie.
Wykonane opracowanie IUNG-PIB zawiera ocenê presji rolniczej i jej wp³ywu na

stan wód. Ekspertyza ta stanowi³a materia³ wyjœciowy dla RZGW do weryfikacji wska-
zanych obszarów du¿ej presji rolniczej w stosunku do obszarów presji zidentyfikowa-
nych w zlewniach wód wra¿liwych, wyznaczonych na podstawie danych Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska (PMŒ) i rozpoznania Ÿróde³ zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu
(w tym z rolnictwa, komunalne, i inne), dokonanego we wspó³pracy z wojewódzkimi in-
spektorami ochrony œrodowiska (WIOŒ) oraz innych czynników charakteryzuj¹cych
dany rejon.

W zwi¹zku z ustaleniami ze spotkania z dnia 27 kwietnia 2012 r. pomiêdzy Panem
Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Panem Stanis³awem Gaw-
³owskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Œrodowiska dot. potrzeby ponownego
przegl¹du przez okreœlone RZGW wyznaczonych OSN, Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Warszawie dokona³ ponownej weryfikacji granic OSN, we wszystkich nadzo-
rowanych przez niego województwach. Nowa propozycja wyznaczenia obszarów OSN
dokonana przez RZGW w Warszawie powinna zostaæ powtórnie uzgodniona na szczeb-
lu lokalnym z przedstawicielami administracji terenowej.

Nale¿y wyjaœniæ, i¿ zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne jak i rozporz¹dzeniem
Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze Ÿróde³ rolniczych (Dz. U. z 2003 r., Nr 4, poz. 44) nie ma obowi¹zku uzgadnia-
nia z zainteresowanymi u¿ytkownikami gruntów rolnych powierzchni nowo wyznacza-
nych obszarów OSN. Natomiast, istnieje obowi¹zek uzgodnienia projektu programu
dzia³añ na OSN z zainteresowanymi u¿ytkownikami gruntów rolnych, przedstawiciela-
mi organizacji rolniczych, przedstawicielami u¿ytkowników wód oraz w³aœciwymi orga-
nami administracji samorz¹dowej, s³u¿bami ochrony œrodowiska i organizacjami
ekologicznymi dzia³aj¹cymi na danym terenie.

Zgodnie z uzgadnianym programem dzia³añ gospodarstwa rolne po³o¿one na OSN
zobligowane bêd¹ do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z okreœlonymi wymogami
tj. prowadzenie dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych oraz informacji
o plonach i zbiorach, przestrzeganie okreœlonych terminów stosowania nawozów, prze-
strzegania okreœlonych maksymalnych limitów ca³kowitej iloœci N w zale¿noœci od
uprawy (z uwzglêdnieniem generalnej zasady maj¹cej zastosowanie na terenie ca³ego
kraju dot. niestosowania dawek nawozów naturalnych wy¿szych ni¿ 170 kg/ha), spo-
rz¹dzenie planu nawozowego dla gospodarstw posiadaj¹cych powy¿ej 100 ha na ob-

158 11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r.



szarach OSN, posiadanie przez gospodaruj¹cych na OSN-ach zbiorników do przecho-
wywania gnojówki i gnojowicy o pojemnoœci pozwalaj¹cej na gromadzenie pó³rocznej
produkcji tych nawozów. Jednoczeœnie rolnik, który udokumentuje w odpowiedni spo-
sób fakt zagospodarowania nadmiaru produkowanych w gospodarstwie nawozów na-
turalnych np. w drodze przekazania ich dla innego rolnika lub do biogazowni mo¿e
unikn¹æ potrzeby realizacji okreœlonych inwestycji. Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ zgod-
nie z projektowanym programem dzia³añ przechowywanie obornika musi odbywaæ siê
w taki sposób, aby unikn¹æ przedostawania siê odcieków do wód i gruntu, co nie skut-
kuje obligatoryjnym wymogiem posiadania p³yty obornikowej (poza gospodarstwami
wielkotowarowymi, o których mowa w art. 18 ustawy o nawozach i nawo¿eniu), dopusz-
czona jest równie¿ mo¿liwoœæ sk³adowania obornika w budynku inwentarskim lub na
polu przy zachowaniu wskazanych w programie warunków.

Przy tym, zgodnie z zapisami ww. programu dzia³añ wprowadzenie wymagañ na
OSN bêdzie poprzedzone akcj¹ szkoleniow¹ prowadzon¹ m.in. przez Oœrodki Doradz-
twa Rolniczego. Jednoczeœnie, na dostosowanie siê rolników do spe³nienia wymagañ
okreœlonych w programie przewidziano okres przejœciowy, wiêkszoœæ wymagañ ma
obowi¹zywaæ od 1 marca 2013 r. natomiast na wyposa¿enie gospodarstw w odpowiednie
zbiorniki przewidziano okres przejœciowy trwaj¹cy do koñca obowi¹zywania programu.

Nale¿y wyjaœniæ, i¿ opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie program dzia³añ na OSN nie jest programem ostatecz-
nym, gdy¿ aktualnie w zwi¹zku z przeprowadzonym procesem uzgodnieniowym trwaj¹
prace zwi¹zane z analiz¹ uwag zg³oszonych przez rolników, organizacje i instytucje rol-
nicze do projektu programu.

Wymagania okreœlone dla rolników gospodaruj¹cych na OSN w programie dzia³añ
maj¹ równie¿ zasadniczy wp³yw na zakres wdra¿ania Programu rolnoœrodowiskowego.
Zgodnie z Programem rolnoœrodowiskowym PROW 2007–2013 okreœlonym w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania
„Programu rolnoœrodowiskowego” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, na podstawie §12 p³atnoœæ rolnoœrodowiskowa nie przys³uguje do
dzia³ek rolnych za realizacjê zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego w ramach okreœlo-
nych pakietów lub ich wariantów, je¿eli wymogi tych pakietów lub wariantów s¹ objête
programami dzia³añ maj¹cymi na celu ograniczenie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych
na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu. Uregulo-
wanie takie wynika z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambu³y oraz art. 39 ust. 3
rozporz¹dzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. gdzie wskazuje siê, i¿
zgodnie z zasad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci” p³atnoœci udzielane w ramach Programu
Rolnoœrodowiskowego powinny pokrywaæ jedynie te zobowi¹zania, które wykraczaj¹
poza w³aœciwe normy obowi¹zkowe.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ obecnie konsultowany program dzia³añ na OSN znacznie ró¿-
ni siê od programów, które obowi¹zywa³y w poprzednim okresie programowania. tj.
2008–2012, których zapisy skutkowa³y ograniczeniem w uzyskiwaniu p³atnoœci z Pro-
gramu rolnoœrodowiskowego: Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa¿one i Pakietu 8. Ochrona
gleb i wód. W projekcie programu na lata 2012–2016 zmniejszone zosta³y wymogi na
OSN wy³¹czaj¹ce rolników z p³atnoœci rolnoœrodowiskowej. Jedyn¹ przeszkod¹ w ko-
rzystaniu z programów rolnoœrodowiskowych jest wymóg posiadania planu nawo¿enia
w gospodarstwach o powierzchni powy¿ej 100 ha na OSN. Oznacza to, ¿e w gospodar-
stwach do 100 ha nie ma ¿adnych ograniczeñ w realizacji wszystkich pakietów Progra-
mu rolnoœrodowiskowego w tym pakietu 1. Rolnictwo zrównowa¿one. Natomiast dla
gospodarstw powy¿ej 100 ha na OSN realizuj¹cych zobowi¹zanie pakiet Rolnictwo Zrów-
nowa¿one, p³atnoœæ bêdzie równie¿ wyp³acana, ale tylko do powierzchni 100 ha.

Jednoczeœnie, rolnicy uczestnicz¹cy w Programie rolnoœrodowiskowym, którzy zo-
stan¹ objêci OSN od maja 2012 r., powoduj¹cym wy³¹czenie z p³atnoœci bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ zakoñczenia zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego bez ¿adnych sankcji, na
mocy §35 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
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mach dzia³ania „Programu rolnoœrodowiskowego” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, zgodnie z którym inn¹ ni¿ wymienione w przepisach roz-
porz¹dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 kategori¹ si³y wy¿szej lub wyj¹tkow¹ okolicz-
noœci¹ w przypadku wyst¹pienia której zwrot pomocy nie jest wymagany, jest zmiana
zasiêgu obszarów objêtych programami maj¹cymi na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze Ÿróde³ rolniczych na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia zwi¹z-
kami azotu lub zmian¹ tych programów.

W przypadku rekompensat dotycz¹cych koniecznoœci wdro¿enia wymogów okreœ-
lonych w projektowanych obecnie Programach dzia³añ informujê, i¿ na obecnym eta-
pie nie jest mo¿liwe wskazanie takich instrumentów, gdy¿ na forum Pañstw
Cz³onkowskich Unii Europejskiej tocz¹ siê dyskusje dotycz¹ce kszta³tu rozporz¹dzeñ
wspólnotowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.

Resort rolnictwa popiera dzia³ania ukierunkowane na przyjêcie rozwi¹zañ, które
bêd¹ akceptowalne dla rolników a jednoczeœnie korzystne dla œrodowiska, st¹d te¿ ak-
tywny udzia³ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w procesie konsultacji i uzgodnieñ
programu dzia³añ. W ostatnim czasie pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi brali udzia³ w kilku spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez samo-
rz¹d lub organizacje rolnicze z rolnikami woj. mazowieckiego. Spotkania te mia³y na
celu wyjaœnienie problematycznych kwestii zwi¹zanych z ustanowieniem nowych gra-
nic OSN i programów dzia³añ obowi¹zuj¹cych na OSN.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Bogdan Dombrowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem spo³eczeñstwa regionu mazo-

wieckiego stanem zagro¿enia wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego
ze strony prywatnych firm, które przejmuj¹ kontrakty z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, mam zasadnicze pytanie do Pana Ministra: co zamierza Pan
zrobiæ, aby pañstwowe ratownictwo medyczne nadal funkcjonowa³o w takiej
formule jak dotychczas, czyli pozosta³o w rêkach publicznych? Doœwiadcze-
nia innych krajów, chocia¿by S³owacji, pokazuj¹, ¿e czêsto za prywatn¹ fir-
m¹ id¹ bylejakoœæ i nieliczenie siê z pracownikami, co z kolei skutkuje
pogorszeniem œwiadczeñ dla pacjentów.

Uwa¿am, ¿e nie mo¿e dochodziæ do sytuacji, ¿e pieni¹dze publiczne s¹ in-
westowane w wykszta³cenie ludzi, rozwój bazy, maj¹tek, a na konkurencyj-
nym rynku prywatnym pojawiaj¹ siê oferenci, którzy przy niewielkim
nak³adzie œrodków, stosowaniu dumpingowych cen i podkupywaniu perso-
nelu, a czêsto tak¿e wystawianiu tych samych za³óg karetek w wielu miej-
scach, wygrywaj¹ konkursy. Jestem równie¿ pe³en obaw o to, czy zwyciêski
prywatny podmiot, który wygrywa spor¹ czêœæ konkursów, bêdzie w stanie
zabezpieczyæ obsadzenie zespo³ów wyjazdowych lekarzami ze specjalizacj¹
w zakresie ratownictwa medycznego we wszystkich obs³ugiwanych rejonach
operacyjnych.

Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu
pañstwa oraz organów prowadz¹cych. Apelujê wiêc do Pana Ministra, by
z wielk¹ trosk¹ pochyli³ siê nad tym problemem i by ratownictwo medyczne
naprawdê by³o pañstwowe. Wieloletnie doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e taka for-
mu³a gwarantuje jakoœæ i dostêpnoœæ œwiadczeñ oraz zadowolenie pacjen-
tów, na których przecie¿ nie mo¿na oszczêdzaæ.

Ratownictwo medyczne to takie samo zaanga¿owanie w bezpieczeñstwo
pañstwa i obywateli, jak policja czy stra¿ po¿arna, a jednak jakoœ nie s³y-
chaæ, by takie jednostki mia³y byæ komercjalizowane czy prywatyzowane,
z ratownictwem zaœ tak siê niestety dzieje. Chyba ¿e Ministerstwo Zdrowia
planuje, ¿e Pañstwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) ma znikn¹æ, a prywat-
ne firmy zrobi¹ na tym niesamowity interes.

Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego w sprawie

proponowanych zmian w systemie Pañstwowe Ratownictwo Medyczne, przes³ane przy
piœmie z dnia 15 maja 2012 r., znak: BPS/043-11-410/12, uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.
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Na wstêpie nale¿y wskazaæ, i¿ ju¿ od pocz¹tku reformy systemu opieki zdrowotnej
w Polsce wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego, finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej odbywa siê na podstawie
umów zawieranych ze œwiadczeniodawcami. Tak wiêc ju¿ od 13 lat zak³ady opieki zdro-
wotnej, a obecnie podmioty lecznicze (publiczne i niepubliczne) mog¹ na równych pra-
wach i jednakowych zasadach przystêpowaæ do konkursów ofert og³aszanych na
pocz¹tku przez Kasy Chorych, a obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Procedura konkursowa wskazana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z póŸn. zm.) z jednej strony oparta jest na zasadzie równego traktowania
wszystkich œwiadczeniodawców (art. 134), zaœ z drugiej strony celem jej jest wy³onienie
takiego podmiotu leczniczego, który zaoferuje najwy¿sz¹ jakoœæ udzielanych œwiad-
czeñ w po³¹czeniu z kryterium cenowym. Takie postêpowanie jest zgodne z interesem
œwiadczeniobiorców i p³atnika (w przypadku Pañstwowego Ratownictwa Medycznego –
bud¿etu pañstwa).

Zarówno ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych jak i ustawa z dnia 8 wrzeœnia 2010 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medy-
cz- nym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.) zak³adaj¹ równoœæ traktowania pod-
miotów leczniczych (publicznych i niepublicznych) przystêpuj¹cych do konkursu ofert
w Narodowym Funduszu Zdrowia i nie pozwalaj¹ na stworzenie s³u¿by ratownictwa
medycznego, na wzór takich formacji jak Stra¿ Po¿arna czy Policja, tak¿e ze wzglêdu na
mo¿liwoœci i ramy prawne wykonywania zawodu przez kadry medyczne (lekarze, pie-
lêgniarki, ratownicy medyczni). Zmiany legislacyjne dokonuj¹ce przekszta³cenia sys-
temu PRM w s³u¿bê podleg³¹ np. wojewodzie wymaga³yby szerokiego zakresu zmian
organizacyjnych w wielu obszarach (wprowadzenie pionowej struktury organizacyj-
nej i zarz¹dczej, przekszta³cenia w³asnoœciowe, ograniczenie kompetencji jednostek
samorz¹du terytorialnego, zmiany sposobu finansowania i rozliczania œwiadczeñ lub
us³ug itp.).

Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze procesy prywatyzacyjne, jakie ju¿ zasz³y w ochronie
zdrowia, gdy¿ czêœæ publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (zw³aszcza szpitali powia-
towych) przekszta³ci³a siê w podmioty lecznicze bêd¹ce przedsiêbiorcami i s¹ to niekie-
dy jedyne podmioty na terenie danego powiatu udzielaj¹ce œwiadczeñ z zakresu
ratownictwa medycznego. Dokonane zmiany formy prawnej podmiotów leczniczych
zgodnych z Kodeksem spó³ek handlowych, daj¹ ograniczone mo¿liwoœci organom two-
rz¹cym prawo z zakresu organizacji opieki zdrowotnej do ingerowania w decyzje pod-
miotów tworz¹cych i prowadz¹cych spó³ki.

Reasumuj¹c, w opinii Ministra Zdrowia na obecnym etapie ograniczenie udziela-
nia œwiadczeñ pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego jedynie do publicz-
nych podmiotów, a tym bardziej przekszta³cenie ratownictwa w s³u¿bê by³oby
niezwykle trudnym – wrêcz niemo¿liwym do szybkiego przeprowadzenia procesem
i skutkowa³oby likwidacj¹ wielu podmiotów leczniczych. Zapewnienie odpowiedniej ja-
koœci i dostêpnoœci do œwiadczeñ ratowniczych powinno siê odbywaæ na drodze skutecz-
nego nadzoru powo³anych do tego instytucji – m.in. organów za³o¿ycielskich, jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wojewody, który
w myœl art. 19 ust. 2 ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym jest zobowi¹za-
ny do planowania, organizowania, koordynowania systemu oraz nadzoru nad syste-
mem na terenie województwa, niezale¿nie od przyjêtej organizacyjnej formu³y prawnej
podmiotów leczniczych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu £ukasza Kamiñskiego

Oœwiadczenie na rêce prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej £ukasza Ka-
miñskiego w sprawie zdarzenia w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca
1943 r. w Gibraltarze, w wyniku którego œmieræ poniós³ gen. W³adys³aw Si-
korski i towarzysz¹ce mu osoby.

Œmieræ premiera i naczelnego wodza w toku dzia³añ wojennych ma nie-
w¹tpliwie wp³yw na sytuacjê militarno-polityczn¹ kraju. W przypadku Pol-
ski implikacje wynikaj¹ce z niniejszego zdarzenia by³y wielow¹tkowe
i wielop³aszczyznowe. Dlatego te¿ nale¿y wyjaœniæ wszelkie okolicznoœci te-
go zdarzenia.

Dotychczasowe œledztwo w przedstawionej sprawie wykaza³o, i¿ osoby
znajduj¹ce siê na pok³adzie samolotu zginê³y w wyniku obra¿eñ charaktery-
stycznych dla ofiar wypadków lotniczych. Stwierdzenie takie upewnia jedy-
nie co do faktu, i¿ na pok³adzie samolotu, który uderzy³ w taflê morza,
znajdowa³y siê osoby, których zw³oki w 2008 r. poddano autopsji s¹dowo-
-lekarskiej, która wykaza³a, i¿ w momencie uderzenia by³y te osoby ¿ywe.
Poprzestanie na tym stwierdzeniu w ¿aden sposób nie wyklucza innych
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych mog¹cych prowadziæ do zdarzenia bê-
d¹cego przedmiotem oœwiadczenia (np. sabota¿, zamach).

Dlatego te¿ dziwne wydaje siê, i¿ zarz¹dzeniem nr 5/11 dyrektora G³ów-
nej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 2 wrzeœ-
nia 2011 r. œledztwo w sprawie œmierci gen. W³adys³awa Sikorskiego (sygn.
S 135/08/Zk) przekazano do dalszego prowadzenia do oddzia³owej komisji
w Warszawie, w momencie gdy mia³y byæ przeprowadzone czynnoœci
zwi¹zane z badaniem trajektorii lotu samolotu (miêdzy innymi poprzez
w³¹czenie do akt sprawy ekspertyzy prof. W³adys³awa Martyniaka, poda-
j¹cej w w¹tpliwoœæ tezê o awarii samolotu), a przede wszystkim ekshumacja
oraz badania s¹dowo-lekarskie cia³a osoby, która jest pochowana na cmen-
tarzu w Gibraltarze jako pu³kownik Jan Gralewski – osoby, która najprawdo-
podobniej nigdy nie istnia³a. Osoby, które u¿ywa³y jej personaliów, oraz sam
kapral Gralewski w kontekœcie wydarzeñ, jakie rozegra³y siê w okresie po-
przedzaj¹cym zdarzenie, mog¹ mieæ kluczowe znaczenie dla odkrycia prawdy.

Ponadto rodzi siê pytanie, dlaczego sprawa zosta³a przekazana do dal-
szego prowadzenia w Warszawie, co de facto mo¿e spowodowaæ sp³ycenie
prowadzonego œledztwa?

Czy w zwi¹zku z prowadzonym œledztwem zwrócono siê do odpowied-
nich instytucji krajowych i zagranicznych o przebadanie dokumentów daw-
nego Oddzia³u II i VI Sztabu Naczelnego Wodza, a tak¿e do osób prywatnych,
takich jak cz³onkowie rodzin oficerów pe³ni¹cych s³u¿bê w tych komórkach,
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ posiadania przez nich spisanych wspomnieñ?

Wreszcie, z jakich powodów zaniechano ekshumacji, identyfikacji oraz
badañ s¹dowo-lekarskich osoby pochowanej pod nazwiskiem Gralewski?

Andrzej Misio³ek
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Stanowisko

Warszawa, 24 maja 2012 r.

Pan
Andrzej Misio³ek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one podczas 11. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 10 maja 2012 roku, dotycz¹ce œledztwa w sprawie zbrodni komunistycz-
nej polegaj¹cej na sprowadzeniu niebezpieczeñstwa katastrofy w komunikacji po-
wietrznej w dniu 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze, w celu pozbawienia ¿ycia premiera
i Naczelnego Wodza Si³ Zbrojnych RP gen. W³adys³awa Sikorskiego, przez co dosz³o do
katastrofy samolotu „Liberator” Mk II nr ew. AL. 523 nale¿¹cego do 511 dywizjonu bry-
tyjskich Królewskich Si³ Powietrznych, w wyniku czego œmieræ ponieœli gen. W³adys³aw
Sikorski i towarzysz¹cy mu obywatele RP Zofia Leœniewska, gen. bryg. Tadeusz Kli-
mecki, p³k. Andrzej Marecki, por. mar. Józef Ponikiewski, Adam Ku³akowski oraz Jan
Gralewski, tj. o przestêpstwo z art. 225 §1 kk z 1932 roku, pragnê uprzejmie poinfor-
mowaæ, ¿e zarz¹dzenie numer 5/11 Dyrektora G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu z dnia 2 wrzeœnia 2011 roku o przekazaniu wskazanego
œledztwa z Oddzia³owej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Ka-
towicach do Oddzia³owej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie zosta³o wydane na podstawie §122 ust. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnêtrznego urzêdowania po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który stanowi, ¿e w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, ze wzglêdu na dobro prowadzonego postêpowania,
kierownik nadrzêdnej jednostki organizacyjnej prokuratury mo¿e przekazaæ podleg³ej
jednostce organizacyjnej do prowadzenia dan¹ sprawê. Zarz¹dzenie to, w œwietle prze-
pisów powo³anego Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, nie podlega zaskar¿eniu.

Wydanie zarz¹dzenia 5/11 zosta³o poprzedzone badaniem akt œledztwa Oddzia³o-
wej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, przepro-
wadzonym w ramach zewnêtrznego nadzoru s³u¿bowego przez prokuratora G³ównej
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Po przeprowadzeniu tych
czynnoœci prokurator nadrzêdny przedstawi³ Dyrektorowi G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pisemne stanowisko co do przebiegu tego¿ po-
stêpowania. Uznano wówczas, ¿e w niniejszej sprawie zachodz¹ przes³anki, o których
mowa we wskazanym wy¿ej §122 ust. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 24 marca 2010 roku, uzasadniaj¹ce przekazanie œledztwa innej oddzia³owej
komisji.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e oœwiadczenie Pana Senatora, w czêœci od-
nosz¹cej siê do przebiegu œledztwa, zosta³o przekazane Oddzia³owej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, której prokurator jest w³aœci-
wym do udzielenia informacji o tym postêpowaniu karnym, w oczekiwanym przez Pana
Senatora zakresie.

£ukasz Kamiñski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka
oraz senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
z dnia 1 lipca 2011 r. nak³ada na ministra œrodowiska obowi¹zek wydania
rozporz¹dzeñ wykonawczych w odniesieniu do:

— sposobu okreœlenia poziomów recyklingu, przygotowania do ponowne-
go u¿ycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowi¹zana osi¹gn¹æ
w poszczególnych latach;

— okreœlenia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-
gaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania, które gmina jest
obowi¹zana osi¹gn¹æ w poszczególnych latach;

— okreœlenia jednolitych wymagañ dotycz¹cych odbierania odpadów ko-
munalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów;

— okreœlenia wzorów sprawozdañ zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci
i porz¹dku w gminach;

— okreœlenia wymagañ dotycz¹cych mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagañ dla odpadów
powstaj¹cych z tych procesów.

Jak do tej pory rozporz¹dzenia wykonawcze w wy¿ej wymienionych za-
kresach nie zosta³y wydane.

St¹d te¿ pytanie bêd¹ce przedmiotem oœwiadczenia: w jakim terminie za-
mierza Pan Minister wydaæ akty prawne w opisanych zakresach, których
wydanie nak³ada na pana przytoczona ustawa?

Ponadto, czy w zwi¹zku z istniej¹cym uprawnieniem przewiduje Pan Mi-
nister wydanie rozporz¹dzeñ, o których mowa w art. 14d i art. 16 ust. 4 przy-
toczonej ustawy?

Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo, z dnia 15 maja 2012 r., przekazuj¹ce oœwiadczenie sena-

torów Andrzeja Misio³ka oraz Leszka Piechoty, w sprawie terminu wydania aktów wy-
konawczych do ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, uprzejmie
przedstawiam poni¿sze informacje.

W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) znajduje siê 8 delega-
cji dla Ministra Œrodowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

Jednym z najdok³adniej konsultowanych rozporz¹dzeñ jest rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci. Okreœli ono szczegó³owe wymagania, jakie powinien
spe³niæ podmiot, który prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komu-
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nalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Wymagania te zostan¹ okreœlone w porozu-
mieniu z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki. Planowany termin wejœcia
w ¿ycie tego rozporz¹dzenia to II–III kwarta³ 2012 r. Projekt rozporz¹dzenia zosta³
skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Jest to koñcowy etap,
po którym rozporz¹dzenie zostanie skierowane do podpisu Ministra Gospodarki oraz
Ministra Œrodowiska.

Kolejnym aktem wykonawczym jest rozporz¹dzenie w sprawie poziomów recyklin-
gu, przygotowania do ponownego u¿ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych. W rozporz¹dzeniu zostan¹ okreœlone poziomy, które gmina
bêdzie zobowi¹zana osi¹gn¹æ w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osi¹gn¹æ docelowo
poziomy wymagane w ustawie. Rozporz¹dzenie okreœli równie¿ sposób obliczania tych
poziomów. Projekt ten zosta³ skierowany do podpisu Ministra Œrodowiska, jego wejœcia
w ¿ycie mo¿na siê spodziewaæ w najbli¿szych tygodniach (14 dni od dnia og³oszenia).

W rozporz¹dzeniu w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania oraz sposobu ich oblicza-
nia, zostan¹ okreœlone poziomy, które gmina bêdzie zobowi¹zana osi¹gn¹æ w kolejnych
latach, tak aby docelowo osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania:

– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie wiêcej ni¿ 50%,
– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie wiêcej ni¿ 35%
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji prze-

kazywanych do sk³adowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
W rozporz¹dzeniu zostanie równie¿ okreœlony sposób obliczania tych poziomów.

Rozporz¹dzenie zosta³o w dniu 11 maja 2012 r. podpisane przez Ministra Œrodo-
wiska, obecnie jest wysy³ane do publikacji w Dzienniku Ustaw, wejdzie w ¿ycie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Rozporz¹dzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych okreœli wymagania dotycz¹ce prowadzenia mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla od-
padów powstaj¹cych z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych (stabilizatu). Wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia mo¿na siê
spodziewaæ w II–III kwartale b.r. Projekt zosta³ skierowany do notyfikacji technicznej
w Komisji Europejskiej, nastêpnie zostanie przed³o¿ony Ministrowi Œrodowiska do
podpisu.

Rozporz¹dzenie w sprawie wzorów sprawozdañ o odebranych odpadach komunal-
nych, odebranych nieczystoœciach ciek³ych oraz realizacji zadañ z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi okreœli:

– wzór kwartalnego sprawozdania sporz¹dzaj¹cego przez podmiot odbieraj¹cy odpa-
dy komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci;

– wzór kwartalnego sprawozdania sporz¹dzanego przez podmiot prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczy-
stoœci ciek³ych;

– wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadañ z zakresu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi sporz¹dzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

– wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadañ z zakresu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, sporz¹dzanego przez marsza³ka województwa.

Rozporz¹dzenie zosta³o w dniu 11 maja 2012 r. podpisane przez Ministra Œrodo-
wiska, obecnie jest wysy³ane do publikacji w Dzienniku Ustaw, wejdzie w ¿ycie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegó³o-
wego sposobu okreœlania wymagañ, jakie powinien spe³niæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy
siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania zbiorni-
ków bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, zosta³o w dniu 22 marca 2012 r.
opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 229) i wesz³o w ¿ycie w dniu 6 kwietnia 2012 r.

Rozporz¹dzenia fakultatywne, to rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu,
sposobu i formy sporz¹dzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego
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aktualizacji, a tak¿e rozporz¹dzenie dotycz¹ce szczegó³owego zakresu, sposobu i formy
sporz¹dzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
oraz jego aktualizacji. W przypadku pierwszego z tych rozporz¹dzeñ, na wniosek przed-
stawicieli urzêdów marsza³kowskich odst¹piono od jego procedowania, przyjmuj¹c ar-
gument, ¿e mo¿e to skomplikowaæ i wyd³u¿yæ prace nad aktualizacj¹ wojewódzkich
planów gospodarki odpadami. Odnoœnie do drugiego z wymienionych rozporz¹dzeñ,
na razie nie przyst¹piono do prac nad nim. Sprawozdania z realizacji s¹ sporz¹dzane 3
lata po uchwaleniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Potrzeba wydania te-
go rozporz¹dzenia zostanie ustalona z przedstawicielami urzêdów marsza³kowskich.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.

w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
(DzU nr 140 poz. 1145 z póŸn. zm.) warunkiem realizowania œwiadczeñ reha-
bilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych jest zapewnienie odpo-
wiedniego stanu osobowego personelu lekarskiego. Zgodnie z wymienionym
rozporz¹dzeniem (za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia) wymaga siê, aby zapew-
nione by³y etaty: lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w chorobach
narz¹du ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji, lub rehabilitacji me-
dycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i bal-
neoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii,
lub balneologii i medycyny fizykalnej – równowa¿nik co najmniej jednego eta-
tu (a dla oddzia³ów powy¿ej dwudziestu ³ó¿ek – zatrudnienie proporcjonalne
do liczby ³ó¿ek); lekarza specjalisty kardiologii lub lekarza specjalisty chorób
wewnêtrznych – równowa¿nik jednego etatu przeliczeniowego na dwadzie-
œcia ³ó¿ek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby ³ó¿ek w oddziale).

Standardy te zosta³y wprowadzone w celu zapewnienia wysokiej jakoœci
œwiadczeñ zdrowotnych z dziedziny rehabilitacji kardiologicznej. Niemniej la-
ta, które up³ynê³y od wejœcia w ¿ycie tych przepisów, pokaza³y, ¿e ze wzglê-
dów organizacyjnych wprowadzone wymogi wydaj¹ siê zbyt wygórowane
i oderwane od rzeczywistych mo¿liwoœci kadrowych polskiej s³u¿by zdrowia.
Skutkowaæ to mo¿e tym, ¿e szpitale, które do tej pory z powodzeniem leczy³y
pacjentów, nie otrzymaj¹ kontraktów z NFZ z uwagi na niespe³nianie wymo-
gów w³aœnie co do iloœci personelu medycznego. Wydaje siê, ¿e przepisy
ustalaj¹ce warunki udzielania œwiadczeñ powinny uwzglêdniaæ nie tylko za-
mierzony poziom œwiadczeñ, ale równie¿ fizyczne mo¿liwoœci, jeœli chodzi
o spe³nianie tych¿e wymogów.

Zwróci³a siê do mnie dyrektor Szpitala Specjalistycznego MSWiA w G³u-
cho³azach z pismem obrazuj¹cym skalê zjawiska i opisuj¹cym problemy, ja-
kie powsta³y w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie wymienionych przepisów.

Proszê zatem o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Zdrowia przed wprowadze-
niem wspomnianych wymogów dokona³o analizy sytuacji pod k¹tem dostêp-
noœci lekarzy specjalistów z dziedziny rehabilitacji. Ponadto proszê
o odpowiedŸ na pytanie, czy do Ministerstwa Zdrowia nie dociera³y dotych-
czas sygna³y, ¿e istnieje problem braku lekarzy specjalistów rehabilitacji.
Czy zostan¹ w zwi¹zku z tym podjête kroki maj¹ce na celu b¹dŸ to zmianê
stanu prawnego, b¹dŸ stanu faktycznego – braku lekarzy specjalistów reha-
bilitacji.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Rafa³a Muchackiego, Senatora

RP podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 roku w sprawie przepi-
sów okreœlaj¹cych realizacjê œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicz-
nej (znak: BPS/043-11-413/12), uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych okreœla ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z póŸn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu rehabi-
litacji leczniczej (Dz. U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1145 z póŸn. zm.). Wymienione rozpo-
rz¹dzenie okreœla m.in. wykaz oraz warunki realizacji œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi dotycz¹cymi iloœci specjalistów w zakre-
sie rehabilitacji medycznej na podstawie danych uzyskiwanych z Naczelnej Rady Le-
karskiej, oraz z informacji przekazywanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie
rehabilitacji medycznej, który zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan-
tach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z póŸn. zm.) we wspó³pracy
z Konsultantami Wojewódzkimi, na podstawie danych sporz¹dza opinie o liczbie spe-
cjalistów i o potrzebach kadrowych.

Wed³ug danych na dzieñ 30 kwietnia 2012 r. liczba lekarzy specjalistów rehabilita-
cji medycznej aktywnych zawodowo wynosi 1 695 osób. Dodatkowo realizacjê zadañ
specjalistów, wed³ug danych na dzieñ 31 grudnia 2011 roku, wspiera 445 lekarzy
w trakcie specjalizacji oraz 164 rezydentów. Ponadto, uprawnienia do wykonywania
œwiadczeñ w zakresie rehabilitacji medycznej posiadaj¹ tak¿e lekarze specjaliœci
w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej w liczbie 493. Jak wskazano powy¿ej licz-
ba specjalistów, o których mowa, wynosi razem 2 188, co zabezpiecza potrzeby w tym
zakresie.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ do podjêcia pracy w oddzia³ach rehabilitacji kardiologicznej
przygotowywani s¹ wszyscy lekarze odbywaj¹cy specjalizacjê z zakresu rehabilitacji
medycznej, poniewa¿ program specjalizacji obejmuje równie¿ kszta³cenie w zakresie
rehabilitacji kardiologicznej.

Ze wzglêdów medycznych istnieje bezwzglêdne wskazanie do utrzymania aktualne-
go zatrudnienia lekarzy, które nie jest wysokie jeœli zauwa¿ymy, ¿e na oddzia³ach reha-
bilitacji kardiologicznej przebywaj¹ chorzy bezpoœrednio po przebytym zawale miêœnia
sercowego, po ma³ych i du¿ych zabiegach kardiochirurgicznych, czêsto obci¹¿eni do-
datkowymi schorzeniami (np. cukrzyca, niewydolnoœæ p³ucna).

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e od dnia 1 paŸdziernika 2010 ro-
ku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzi³ nowy sposób finansowania i rozliczania
zrealizowanych œwiadczeñ gwarantowanych m.in. w rehabilitacji stacjonarnej kardio-
logicznej, oparty na Jednorodnych Grupach Pacjentów (JGP). Wprowadzenie JGP wy-
nika³o z potrzeby racjonalnego i szczegó³owego finansowania œwiadczeñ rehabilitacyj-
nych, jak równie¿ umo¿liwi³o uwzglêdnienie w ich rozliczaniu zró¿nicowanych kosztów
ponoszonych przez œwiadczeniodawców. Oznacza to, ¿e ka¿da z grup ma inn¹ wagê ko-
sztow¹, co umo¿liwia celowe przekazanie odpowiednich œrodków na œwiadczenia dla
pacjentów, z uwzglêdnieniem ciê¿koœci ich stanu klinicznego. Waga punktowa dla po-
szczególnych kategorii grup w rehabilitacji kardiologicznej, opisanych w za³¹czniku
nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiad-
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czeñ gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz w zarz¹dzeniu
Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 wrzeœnia 2010 r. w sprawie warunków zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zwanym dalej „zarz¹dze-
niem”, zosta³a zró¿nicowana od 160 do 90 pkt/osobodzieñ, przy wadze punktowej
wynosz¹cej 100 pkt/osobodzieñ przed wprowadzeniem JGP. Równolegle wraz ze wzro-
stem finansowania i zgodnie z przytaczanymi powy¿ej aktami prawnymi, zwiêkszono
jakoœæ udzielanych œwiadczeñ poprzez uszczegó³owienie w przepisach rozporz¹dzenia,
liczby personelu medycznego w celu zagwarantowania wy¿szej jakoœci œwiadczeñ dla
pacjentów kardiologicznych, których stan wymaga ca³odobowej opieki lekarskiej i pie-
lêgniarskiej.

Dodatkowo zaznaczam, i¿ liczba œwiadczeniodawców udzielaj¹cych œwiadczeñ
w zakresie rehabilitacji stacjonarnej kardiologicznej w roku 2011 po wprowadzeniu
JGP (tj. 52 w skali kraju) jest porównywalna z liczb¹ takich œwiadczeniodawców
w 2010 r., czyli 53 podmioty lecznicze. Na terenie dzia³ania Opolskiego Oddzia³u Woje-
wódzkiego NFZ liczba œwiadczeniodawców realizuj¹cych œwiadczenia na podstawie za-
wartej umowy w poszczególnych zakresach przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (lekarz specjalista w dziedzinie re-
habilitacji lub innej specjalizacji np. ortopeda – udziela œwiadczeñ w wymiarze
1/4 etatu) – 23 podmioty lecznicze, w których œwiadczenia udziela 17 lekarzy ze
specjalizacj¹ rehabilitacja medyczna;

2. fizjoterapia ambulatoryjna (brak wymogu zatrudniania lekarzy rehabilitacji) –
90 podmiotów leczniczych;

3. rehabilitacja ogólnoustrojowa w oœrodku/oddziale dziennym (lekarz specjalista
w dziedzinie rehabilitacji udziela œwiadczeñ w wymiarze 1/2 etatu) – 7 podmiotów
leczniczych, w których œwiadczenia udziela 5 lekarzy ze specjalizacj¹ rehabilitacja
medyczna;

4. rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oœrodku/oddziale
dziennym (lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub neurolog – udziela
œwiadczeñ w wymiarze 1/2 etatu) – 8 podmiotów leczniczych, w których œwiadcze-
nia udziela 6 lekarzy ze specjalizacj¹ rehabilitacja medyczna;

5. rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (lekarz specjalista
w dziedzinie rehabilitacji lub innej specjalizacji np. reumatolog równowa¿nik
1 etatu na 25 ³ó¿ek) – 4 podmioty lecznicze, w których œwiadczenia udziela 7 leka-
rzy ze specjalizacj¹ rehabilitacja medyczna;

6. rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych – 5 podmiotów leczni-
czych, w których zatrudnionych jest 5 lekarzy ze specjalizacj¹ rehabilitacja
medyczna;

7. rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 2 podmioty lecznicze,
w których œwiadczenia udziela 3 lekarzy ze specjalizacj¹ rehabilitacja medyczna.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Opolskim OW NFZ, jeden ze œwiadczenio-
dawców realizuj¹cych umowê w zakresie rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, za-
deklarowa³ spe³nienie wymogu dotycz¹cego obsady lekarskiej, od dnia 1 stycznia 2012 r.
Jak wynika z zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów w pozosta³ych za-
kresach, œwiadczeniodawcy spe³niaj¹ wymagania okreœlone w przepisach prawa
tj. w rozporz¹dzeniu i zarz¹dzeniu, w tym w czêœci dotycz¹cej zatrudnionego personelu.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ Pana Senatora, i¿ Zarz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 10 sierpnia 2011 r. zosta³ powo³any Zespó³ do spraw opracowania standar-
dów postêpowania w rehabilitacji medycznej, który realizuje zadania s³u¿¹ce dokona-
niu zmian w systemie opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Na mocy rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia

2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dokonano
reformy polegaj¹cej na znacznym skróceniu listy zawodów, w których mog¹
siê kszta³ciæ osoby doros³e.

Od momentu wejœcia w ¿ycie tego rozporz¹dzenia, tj. od 1 wrzeœnia
2012 r., zostanie ograniczona mo¿liwoœæ zdobywania wykszta³cenia w wielu
zawodach, w których dotychczas mog³y kszta³ciæ siê osoby doros³e (np. tech-
nik agrobiznesu, technik optyk, technik rolnik, technik ochrony œrodowiska,
technik ekonomista, technik logistyki, technik spedytor, technik technologii
drewna i wiele innych). Wymienione kierunki cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem osób doros³ych.

W przypadku wielu tych zawodów brakuje kadry na œrednim poziomie
technicznym. Jako przyk³ad podaæ mo¿na sytuacjê wielu zak³adów optycz-
nych w Szczecinie, w których brakuje wykwalifikowanych optyków wykonu-
j¹cych okulary. Prace te wykonuj¹ osoby po kilkudniowym przeszkoleniu.

Szko³y dla doros³ych w ca³ej Polsce ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
i dobrym poziomem nauczania, o czym œwiadczy znacz¹cy procent zdawal-
noœci zewnêtrznych egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe.
Warto wspomnieæ, ¿e w zwi¹zku z dbaniem o dobry poziom nauczania zawo-
dów wielu przedsiêbiorców prowadz¹cych placówki edukacyjne ponios³o
znacz¹ce nak³ady na wyposa¿enie sal dydaktycznych i pracowni.

Zgodnie z opini¹ osób zwi¹zanych ze szkolnictwem policealnym wprowa-
dzana reforma oœwiatowa znacz¹co ograniczy dostêp do zdobywania wiedzy
przez osoby doros³e w systemie szkolnym.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Czy, a jeœli tak, to w jaki sposób konsultowano nowelizacjê przedmio-
towego rozporz¹dzenia ze œrodowiskami zwi¹zanymi z kszta³ceniem poli-
cealnym?

2. Jakie argumenty przemawia³y za takim zakresem przedmiotowym no-
welizacji owego rozporz¹dzenia?

3. Dlaczego o planowanej nowelizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia
nie by³y informowane, ze stosownym wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym unik-
niêcie niepotrzebnych nak³adów i inwestycji, œrodowiska zwi¹zane
z kszta³ceniem policealnym?

Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (znak: BPS-043-11-414/12) z³o¿one przez Senato-

ra RP Norberta Obryckiego podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r.
uprzejmie wyjaœniam.

Rozporz¹dzenie ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania okreœlaj¹ce
klasyfikacjê zawodów szkolnictwa zawodowego jest wydawane na podstawie art. 24
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty. W upowa¿nieniu ustawowym do
wydania rozporz¹dzenia ustawodawca okreœli³, i¿ zawód do klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wprowadza siê na wniosek ministra w³aœciwego w zakresie
zawodu. Wnioski ministrów w³aœciwych dla zawodów s¹ dla ministra do spraw oœwiaty
i wychowania wi¹¿¹ce. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e to ministrowie w³aœciwi dla zawo-
dów w swoich wnioskach okreœlaj¹ typ szko³y, w której ma siê odbywaæ kszta³cenie
w danym zawodzie.

Nowe rozporz¹dzenie w sprawie klasyfikacji zawodów podlega³o uzgodnieniom miê-
dzyresortowym, w ramach których ministrowie zg³aszali uwagi i propozycje. Wszystkie
uwagi resortów w³aœciwych zosta³y uwzglêdnione. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego minister w³aœciwy dla zawodu okreœli³ w szczególnoœci typ szko³y, w któ-
rym mo¿e byæ kszta³cony dany zawód oraz mo¿liwoœæ organizowania kwalifikacyjnych
kursów zawodowych. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ prace nad ustaleniem nowej klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zosta³y rozpoczête ju¿ w 2009 r. – trwa³y
w tym zakresie szczegó³owe uzgodnienia i konsultacje z w³aœciwymi ministrami oraz
z partnerami spo³ecznymi, w tym z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców.
W efekcie tych prac nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje
200 zawodów – zaledwie o 16 mniej ni¿ dotychczasowa klasyfikacja. Ka¿dorazowo de-
cyzjê o wykreœleniu zawodu z klasyfikacji podejmowa³ minister w³aœciwy dla tego za-
wodu. Tak¿e w przypadku rezygnacji z kszta³cenia w szkole policealnej decyzja
nale¿a³a do ministra w³aœciwego dla zawodu.

Prace nad modernizacj¹ kszta³cenia zawodowego trwa³y w Ministerstwie Edukacji
od roku 2008. W czerwcu 2008 roku Minister Edukacji Narodowej powo³a³ Zespó³
opiniodawczo-doradczy do spraw kszta³cenia zawodowego, w sk³ad którego weszli
m.in. przedstawiciele ministrów w³aœciwych dla zawodów, organizacji zrzeszaj¹cych
pracodawców, samorz¹dów gospodarczych i stowarzyszeñ bran¿owych, a tak¿e kadry
zarz¹dzaj¹cej i pedagogicznej systemu oœwiaty oraz zwi¹zków zawodowych. Przyjêta
z inicjatywy poselskiej ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz niektórych innych ustaw jest w pe³ni zbie¿na z propozycjami zmian sfor-
mu³owanymi podczas prac ww. Zespo³u. Ponadto œrodowiska oœwiatowe, w tym tak¿e
œrodowisko zwi¹zane z kszta³ceniem w szko³ach policealnych, by³o szeroko informowa-
ne o przygotowywanych zmianach podczas konferencji, warsztatów, szkoleñ i narad.
By zapewniæ dyrektorom szkó³ i nauczycielom pomoc we wdra¿aniu nowej klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego i nowej podstawy programowej kszta³cenia w zawo-
dach, nadal organizowane s¹ szkolenia i warsztaty. Prowadzone s¹ tak¿e konsultacje
w poszczególnych szko³ach.

Jak wskazano powy¿ej, decyzjê o kszta³ceniu danego zawodu w szkole policealnej
podejmowa³ minister w³aœciwy dla tego zawodu. Nowa klasyfikacja obejmuje 50 zawo-
dów kszta³conych w szko³ach policealnych. Dla wiêkszoœci tych zawodów przewidziano
tak¿e mo¿liwoœæ kszta³cenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W szko³ach
policealnych bêdzie tak¿e prowadzone kszta³cenie w tych zawodach, dla których mini-
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strowie w³aœciwi w toku przygotowywania i uzgadniania projektu rozporz¹dzenia nie
wyrazili zgody na mo¿liwoœæ prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla
kwalifikacji wyodrêbnionych w zawodzie. Dotyczy to zawodów zwi¹zanych z ochron¹
zdrowia i opiek¹ spo³eczn¹ oraz transportem lotniczym i morskim. W tych zawodach
dla osób doros³ych tj. w wieku powy¿ej 18 lat i poza obowi¹zkiem nauki przewidziano
mo¿liwoœæ zdobywania kwalifikacji w³aœnie w szkole policealnej. W zale¿noœci od zawo-
du oraz wniosku w³aœciwego ministra okres kszta³cenia w szko³ach policealnych w da-
nych zawodach waha siê od 1 roku do 2,5 roku. Zasad¹ jest jednak, aby osoby doros³e
nabywa³y kwalifikacje zawodowe w drodze kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Do-
tyczy to m.in. zawodów technik agrobiznesu, technik optyk, technik rolnik, technik
ochrony œrodowiska, technik ekonomista, technik logistyk, technik technologii drew-
na. Kwalifikacje w tych zawodach mo¿na bêdzie zdobyæ w czteroletnim technikum
dla m³odzie¿y lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Osoba doros³a, która po-
siada wykszta³cenie œrednie po ukoñczeniu kursów z wszystkich kwalifikacji wyodrêb-
nionych w danym zawodzie oraz po zdaniu egzaminów przed okrêgow¹ komisj¹
egzaminacyjn¹, uzyska dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe. Natomiast oso-
ba doros³a nieposiadaj¹ca wykszta³cenia œredniego po ukoñczeniu kursu i zdaniu eg-
zaminu otrzyma œwiadectwo potwierdzaj¹ce dan¹ kwalifikacjê. Dyplom potwierdzaj¹cy
kwalifikacje zawodowe otrzyma po uzyskaniu wykszta³cenia œredniego (w liceum dla
doros³ych lub poprzez egzaminy eksternistyczne).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzglêdnia
podstawê programow¹ kszta³cenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji. Liczba
godzin realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ minimalna liczba godzin na kszta³cenie w danej kwalifikacji okreœlona w podstawie
programowej kszta³cenia w zawodach. Ukoñczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowe-
go umo¿liwia przyst¹pienie do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie, or-
ganizowanego przez okrêgowe komisje egzaminacyjne, dok³adnie takiego samego jak
w przypadku uczniów szko³y. Uczestnik kwalifikacyjnych kursów zawodowych z za-
kresu wszystkich kwalifikacji wyodrêbnionych w powy¿szych zawodach, po zdaniu eg-
zaminów potwierdzaj¹cych te kwalifikacje oraz po udokumentowaniu wymaganego
poziomu wykszta³cenia, otrzyma wydany przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹ dyp-
lom potwierdzaj¹cy kwalifikacje w zawodzie (dla tytu³u technika wymaganym poziomem
wykszta³cenia jest wykszta³cenie œrednie). Zgodnie z art. 68a ust. 2 kwalifikacyjne kursy
zawodowe bêd¹ mog³y byæ prowadzone przez szko³y w zakresie zawodów, w których
kszta³c¹, co pozwoli zabezpieczyæ wymogi w zakresie jakoœci edukacji zawodowej.

Wprowadzenie mo¿liwoœci kszta³cenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
nie ogranicza osobom doros³ym mo¿liwoœci kszta³cenia i uzyskiwania kwalifikacji za-
wodowych, ale stwarza mo¿liwoœæ wyboru œcie¿ki kszta³cenia odpowiedniej dla potrzeb
osoby doros³ej oraz oczekiwañ pracodawców. Dziêki kwalifikacyjnym kursom zawodo-
wym osoby zyskuj¹ mo¿liwoœæ szybkiego uzyskania konkretnych kwalifikacji zawodo-
wych, poszukiwanych na rynku pracy.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera, ¿eby zasygnalizowaæ problem dotycz¹cy

ratowania œwiatowego dziedzictwa kulturowego, technicznego i historyczne-
go, jakim jest tczewski most na Wiœle.

Z apelem o zainteresowanie siê tym zagadnieniem zwrócili siê do mnie ra-
d- ni Miasta Tczew. Licz¹cy 155 lat most tczewski posiada unikalne walory
z zakresu œwiatowego dziedzictwa techniki in¿ynieryjnej oraz wielk¹ war-
toœæ historyczn¹ – od ataku na ten most przecie¿ rozpoczê³a siê II wojna œwia-
towa. Ten wyj¹tkowy œlad historii ujêty w neogotyck¹ formê zosta³ zaliczony
do œwiatowego dziedzictwa techniki in¿ynieryjnej.

Powiat tczewski, jako jedyny w Polsce, jest w³aœcicielem historycznego
mostu drogowego przez Wis³ê, którego najstarsze trzy przês³a wpisane zosta-
³y do rejestru zabytków. Dziêki nadzwyczajnym wysi³kom powiatu tczew-
skiego przeprowadzono na nim elementarny remont, jednak ¿aden powiat
w Polsce nie jest w stanie utrzymaæ, konserwowaæ, remontowaæ i modernizo-
waæ zabytkowego mostu. Powa¿nym problemem s¹ ograniczone mo¿liwoœci
finansowe samorz¹du – dotacje i subwencje w 90% reglamentuj¹ wydatki
bud¿etu powiatowego.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e przez most tczewski prowadzi droga w kierunku
Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdañskiego, a tak¿e dalej do drogi krajowej
nr 7 Gdañsk – Warszawa. Tak wiêc most ten potrzebny jest mieszkañcom nie
tylko dwóch powiatów. Przyk³adowo z gminy Lichnowy codziennie przyje¿-
d¿a kilkaset samochodów – ludzie je¿d¿¹ do pracy, szko³y, przedszkoli, na
zakupy i do przychodni. Z kolei z Tczewa za Wis³ê je¿d¿¹ codziennie m.in. na-
uczyciele.

W dniu 18 paŸdziernika 2011 r. most tczewski zosta³ zamkniêty dla ru-
chu. Bezpoœrednim powodem podjêcia tej trudnej decyzji by³o zagro¿enie bez-
pieczeñstwa pojazdów oraz osób korzystaj¹cych z mostu, które wynik³o ze
zniszczenia kilku fragmentów nawierzchni jezdni na trzech historycznych
przês³ach (4–6). Teraz wszyscy musz¹ jeŸdziæ przez most knybawski oraz
Ba³dowo, co oznacza dodatkowe kilkanaœcie kilometrów.

Zatem ze wzglêdów historycznych oraz spo³ecznych konieczne jest po-
wa¿ne i kompleksowe podejœcie do remontu tego obiektu. Jednak tak powa¿-
nemu zadaniu inwestycyjnemu samodzielnie samorz¹d powiatowy nie
podo³a. Oszacowane przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
z Gdañska koszty wykonania projektu przebudowy tego historycznego obiek-
tu wynios³oby oko³o 2,8 miliona z³, zaœ realizacja zadania szacowana jest na
oko³o 103 milionów z³. Taka kwota to praktycznie roczny bud¿et powiatu
tczewskiego. Potrzebna jest wiêc pomoc ze strony rz¹du.

Wobec przedstawionych informacji uprzejmie proszê Pana Premiera o za-
interesowanie siê niniejsz¹ spraw¹ i o odniesienie siê do przedstawionych
argumentów, jak równie¿ proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce py-
tania.

1. Jaka by³a dotychczas ogólna polityka pañstwa wobec utrzymania
i funkcjonowania mostów na Wiœle?

2. Jakim stanem wiedzy i konsultacji na temat mostu tczewskiego dyspo-
nuje obecnie rz¹d Polski?

3. Czy i w jaki sposób rz¹d rozwa¿a mo¿liwoœæ zmian kompetencyjnych
w kierunku przejêcia mostu tczewskiego na Wiœle przez pañstwo (bud¿et
pañstwa)?

4. Czy i na ile jest mo¿liwe doraŸne wsparcie finansowe mostu tczewskie-
go w tegorocznym bud¿ecie (rezerwy lub oszczêdnoœci)?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 19 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. nr BPS/043-11-415/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla w sprawie mostu dro-
gowego na Wiœle w Tczewie, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego uprzejmie informujê, ¿e kwestia zmiany kategorii drogi w ci¹gu której le¿y
zabytkowy most, stanu technicznego oraz mo¿liwoœci sfinansowania jego remontu by-
³a ju¿ wielokrotnie analizowana w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.

Na podstawie art. 2a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samo-
rz¹du województwa, powiatu lub gminy. Dokonanie zmiany w³asnoœci drogi musi byæ
poprzedzone zmian¹ kategorii drogi.

Zaliczenie do kategorii drogi krajowej mostu w Tczewie nie spe³nia kryteriów za-
wartych w art. 5 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o drogach publicznych dla zaliczenia go do kate-
gorii dróg krajowych. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w niewielkiej odleg³oœci od
przeprawy mostowej usytuowanej w ci¹gu dróg powiatowych przebiega droga krajowa
nr 22, która zapewnia obs³ugê komunikacyjn¹ regionu w zakresie po³¹czenia obszarów
po³o¿onych po dwóch stronach rzeki Wis³y.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej realizowany jest program
wieloletni pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 ustanowiony
uchwa³¹ Rady Ministrów dnia 25 stycznia 2011 r. Program zak³ada stworzenie sieci
sprawnych po³¹czeñ autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak i re-
mont ju¿ istniej¹cych, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianê parametrów tech-
nicznych. Podstawowym celem podejmowanych dzia³añ jest stworzenie sieci drogowej
o znacznie wy¿szych ni¿ obecnie parametrach u¿ytkowych, w tym powstanie zasadni-
czego szkieletu dróg o du¿ej przepustowoœci, stanowi¹cych sieæ po³¹czeñ pomiêdzy
najwiêkszymi oœrodkami gospodarczymi kraju. Maj¹c na uwadze, ¿e Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zobowi¹zana jest do realizacji zadañ inwe-
stycyjnych okreœlonych w Programie, fakt zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
nie spowoduje automatycznie poprawy ich stanu technicznego i warunków ruchu.
Zwiêkszenie d³ugoœci dróg krajowych nie oznacza proporcjonalnie wzrostu œrodków fi-
nansowych, którymi dysponuje GDDKiA na budowê, przebudowê, remonty oraz utrzy-
manie i ochronê dróg krajowych.

W myœl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, zarz¹dc¹ dróg powiato-
wych jest zarz¹d powiatu. W myœl art. 20 ww. ustawy do obowi¹zków zarz¹dcy drogi
nale¿y m.in.: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie na-
wierzchni drogi, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
in¿ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu
na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie robót interwencyjnych,
robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych oraz przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez
ich u¿ytkowników.

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu l¹do-
wego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) zadania w zakresie budowy, prze-
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budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi finansowane s¹
przez samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych wraz obiektami in¿y-
nierskimi. Informujê równie¿, ¿e przeprowadzona analiza mo¿liwych do pozyskania
przez powiat œrodków finansowych na odnowê mostu w Tczewie wskazuje kilka mo¿li-
woœci – œrodki z programów UE, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
lub z rezerwy subwencji ogólnej, tworzonej w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.).

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e kwestia dofinansowania przebudowy mostu tczew-
skiego z rezerwy subwencji ogólnej by³a ju¿ dyskutowana w roku 2008. Ówczesne Mi-
nisterstwo Infrastruktury proponowa³o Staroœcie Tczewskiemu, aby zwróci³ siê do
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, która corocznie ustala dodatko-
we kryteria s³u¿¹ce do oceny i weryfikacji wniosków sk³adanych przez samorz¹dy o do-
finansowanie zadañ drogowych z tej rezerwy, o ustanowienie wyj¹tku dla realizacji
przebudowy mostu i odst¹pienie od wymogu 50% udzia³u œrodków w³asnych. Powiat
Tczewski takiego wniosku nie przed³o¿y³.

Tak¿e z uwagi na zabytkowy charakter mostu wpisanego na listê zabytków techni-
ki, proponowano, aby wsparcia finansowego poszukiwaæ równie¿ w resorcie kultury
i dziedzictwa narodowego w ramach programów, którymi resort dysponuje. Podkreœliæ
jednak¿e nale¿y, i¿ wyst¹pienie Starosty Tczewskiego z 2008 r. dotyczy³o remontu mo-
stu, którego koszt szacowano wówczas na kwotê ok. 50 mln z³. Obecnie koszty te sza-
cowane s¹ na poziomie ok. 100 mln z³.

W korespondencji kierowanej ostatnio do Starosty Tczewskiego, z uwagi na zakres
rzeczowy i finansowy tego przedsiêwziêcia, sugerowane by³o opracowanie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, rozk³adaj¹cego w czasie zarówno ro-
boty, jak i konieczne wydatki oraz wypracowanie monta¿u finansowego wœród
samorz¹dów zainteresowanych funkcjonowaniem przeprawy, przewiduj¹cego dofi-
nansowanie robót równie¿ z rezerwy subwencji ogólnej.

Tak przygotowane dokumenty stanowi³yby podstawê wyst¹pienia Starosty Tczew-
skiego do Ministra Finansów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej oraz Strony Samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego
o zgodê na indywidualne rozpatrzenie kwestii dofinansowania przebudowy mostu
w Tczewie (z rezerwy mo¿na dofinansowaæ jedynie zadania inwestycyjne). Prace nad
podzia³em rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 zosta³y ju¿ zakoñczone. Kwestia
ewentualnego wsparcia dzia³añ Powiatu Tczewskiego mo¿e byæ rozpatrywana jedynie
dla perspektywy roku 2013, pod warunkiem, ¿e omawiana rezerwa zostanie utworzo-
na w bud¿ecie pañstwa oraz ¿e wniosek spe³ni kryteria ustalone na 2013 r. dla zadañ
na drogach powiatowych (prace nad kryteriami powinny zostaæ rozpoczête pod koniec
I pó³rocza br.) lub dla Powiatu Tczewskiego zostanie uzgodniony specjalny tryb oceny
wniosku.

Reasumuj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dysponuj¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci
formalnych finansowania dróg zarz¹dzanych przez samorz¹dy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra, ¿eby zasygnalizowaæ problem dotycz¹cy

prac zwi¹zanych z budow¹ autostrady A4, które znacznie wp³ywaj¹ na de-
gradacjê dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Z apelem o zainteresowanie siê tym problemem zwrócili siê do mnie radni
gminy Ostrów. Samorz¹d gminy, przez której terytorium przebiega budowa-
na autostrada A4, jest œwiadomy tego, ¿e powstanie wspomnianej autostra-
dy spowoduje otwarcie na ca³¹ Europê zarówno Podkarpacia, jak i gminy
Ostrów. Jednak sam proces budowy autostrady jest bardzo uci¹¿liwy i k³o-
potliwy tak dla mieszkañców, jak i dla samorz¹du.

Wykonawcy buduj¹cy autostradê nie respektuj¹ zakazu ruchu dotycz¹ce-
go du¿ych ciê¿arówek i notorycznie psuj¹ lokalne drogi, które s³u¿¹ mieszkañ-
com gminy Ostrów jako w³aœciwie jedyne drogi dojazdowe do ich posesji.
Samo zobowi¹zanie wykonawcy do naprawy ewentualnych uszkodzeñ dróg
dojazdowych do placu budowy, czyli przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczê-
cia prac, nie jest wystarczaj¹ce, gdy¿ przez ca³y czas trwania inwestycji miesz-
kañcy musz¹ mieæ mo¿liwoœæ normalnego funkcjonowania i prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej. Prace budowlane wykonywane w systemie ci¹g³ym, licz-
ne objazdy i ograniczenia wyd³u¿aj¹ce drogê dojazdu do domów, miejsc pracy
i szkó³ powoduj¹ zdenerwowanie i frustracjê mieszkañców.

Dodatkowo z przedstawionych przez radnych gminy Ostrów informacji
wynika, ¿e wskutek prowadzonych prac zwi¹zanych z budow¹ autostrady A4
zosta³ mocno naruszony system odwadniania pól, co spowodowa³o powstanie
du¿ych zastoisk wody, a nawet podtopienia gospodarstw. Dlatego w³aœnie
niezbêdne jest przyspieszenie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê infrastruktu-
ry wzd³u¿ autostrady po to, by przywróciæ godne warunki bytowe mieszkañ-
ców oraz umo¿liwiæ rolnikom ponowne uprawianie obszarów rolnych.

Jestem zdania, ¿e sytuacja ta powinna byæ na bie¿¹co kontrolowana
i monitorowana po to, by realizowana budowa autostrady A4 w jak najmniej-
szym stopniu negatywnie oddzia³ywa³a na codzienne ¿ycie mieszkañców.

Jeœli chodzi o odbudowê zniszczonych dróg, to dobrym rozwi¹zaniem by-
³oby przejêcie zarz¹du nad tymi drogami przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA) na czas prowadzenia budowy, zgodnie
z ustaw¹ o drogach publicznych. To gwarantowa³oby nale¿yte wykonanie
napraw zniszczonej infrastruktury drogowej, gdy¿ to GDDKiA by³aby wierzy-
cielem wykonawcy. W takiej sytuacji, gdyby droga lokalna zosta³a zniszczo-
na i pozostawa³a nienaprawiona, GDDKiA nie zap³aci³aby wykonawcy
autostrady nale¿nego wynagrodzenia. Ponadto koszty zwi¹zane z napraw¹
zniszczonych dróg w przypadku nierzetelnego wykonawcy mog³yby byæ eg-
zekwowane z zabezpieczenia nale¿ytego wykonania zamówienia. Instru-
menty, jakimi dysponuje GDDKiA, s¹ zatem znacznie skuteczniejsze ni¿ te,
którymi dysponuj¹ poszczególne samorz¹dy.

Wobec przedstawionych informacji uprzejmie proszê Pana Ministra o zapo-
znanie siê z niniejsz¹ spraw¹ i o odniesienie siê do przedstawionych argumentów.

Proszê równie¿ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Co Pañskie ministerstwo zamierza uczyniæ, by chroniæ mieszkañców

przed negatywnymi skutkami prac podczas budowy autostrady?
Czy s¹ prawnie unormowane wyp³aty dotacji celowej dla samorz¹dów

lokalnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji dróg wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych degradowanych w zwi¹zku z budow¹ w ich pobli¿u dróg
krajowych, w szczególnoœci autostrad i dróg ekspresowych?

Na ile realne jest przejêcie zarz¹du nad drogami lokalnymi przez General-
n¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad na czas prowadzenia budowy auto-
strady?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. nr BPS/043-11-416/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla w sprawie degradacji
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych podczas budowy autostrady A4, uprzej-
mie wyjaœniam.

Praktyk¹ przyjêt¹ przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad jest za-
wieranie w kontraktach z firmami wykonawczymi na budowê autostrady zobowi¹zañ
dla Wykonawcy do podpisania odpowiednich umów lub porozumieñ z w³adzami samo-
rz¹dowymi, w sytuacji gdy chce korzystaæ z dróg lokalnych. U¿ywane przez Wykonaw-
ców drogi powiatowe i gminne, w za³o¿eniu nie s¹ przeznaczone pod ruch ciê¿ki o du¿ej
czêstotliwoœci jaki jest generowany przez budowê. Wykonawcy zawieraj¹ z zarz¹dcami
tych dróg stosowne porozumienia, które zezwalaj¹ pojazdom wykorzystywanym pod-
czas budowy autostrady na korzystanie z dróg lokalnych. Wykonawcy musz¹ dbaæ
o przejezdnoœæ tych dróg, prowadziæ naprawy konserwacyjne. Z regu³y ogranicza siê to
do remontów cz¹stkowych nawierzchni oraz uzupe³niania kruszywem i profilowania
poboczy. Po zakoñczeniu budowy autostrady Wykonawcy s¹ zobowi¹zani odtworzyæ
konstrukcjê lub czêœæ konstrukcji (warstwy bitumiczne) u¿ywanych dróg. Na odcin-
kach, na których nie jest dopuszczony ruch pojazdów wykorzystywanych do budowy
autostrady, zarz¹dcy wprowadzili ograniczenia dla ruchu pojazdów przekraczaj¹cych
8 ton. Natomiast na drogach krajowych, wojewódzkich bêd¹cych w korytarzach tras do
budowy z regu³y nie ma ograniczeñ dla ruchu pojazdów, do jakich nale¿¹ pojazdy bu-
dowy. Jednak nie dotyczy to wszystkich dróg wojewódzkich czy te¿ krajowych. Ewen-
tualny przejazd pojazdów nienormatywnych wymaga wówczas specjalnego zezwolenia,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Na podstawie art. 13 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z póŸn. zm.) korzystaj¹cy z dróg publicznych s¹ obowi¹zani do ponoszenia op³at m.in.
za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. Pod pojêciem pojaz-
du nienormatywnego rozumie siê pojazd lub zespó³ pojazdów, którego naciski osi wraz
z ³adunkiem lub bez niego s¹ wiêksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej
drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ³adunkiem
lub bez niego s¹ wiêksze od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu
drogowym, z wy³¹czeniem autobusów w zakresie nacisków osi. Op³atê ustala siê przy
udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej i pobiera przed wydaniem zezwolenia. Zaœ za przejazd po drogach publicz-
nych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia okreœlonego przepisami o ruchu
drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza siê karê pie-
niê¿n¹, w drodze decyzji administracyjnej.

Zatem przejazd wszelkich pojazdów lub zespo³u pojazdów, którego naciski osi wraz
z ³adunkiem lub bez niego s¹ wiêksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej
drogi w przepisach, wymaga udzielania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatyw-
nego, w drodze decyzji administracyjnej oraz uiszczenia odpowiedniej op³aty (art. 13c
ustawy o drogach publicznych oraz art. 64 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Reasumuj¹c nale¿y wyjaœniæ, i¿ wykonawcy robót drogowych powinni wykonywaæ
swoje obowi¹zki z poszanowaniem i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Zatem
równie¿ z ww. przepisami o poruszaniu siê po drogach publicznych pojazdów nienorma-
tywnych jak i zakazem dokonywania w pasie drogowym czynnoœci, które mog³yby powo-
dowaæ niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urz¹dzeñ albo zmniejszenie jej trwa³oœci.
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Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, i¿ istnieje dodatkowe Ÿród³o dofinansowania dróg
samorz¹dowych jakim jest rezerwa subwencji ogólnej, tworzona w bud¿ecie pañstwa na
mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.). Œrodki z rezerwy prze-
znacza siê na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach
miast na prawach powiatu. Drogi gminne nie s¹ objête dofinansowaniem z omawianej
rezerwy. Omawian¹ rezerw¹, dysponuje minister w³aœciwy ds. finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym ds. transportu, po zasiêgniêciu opinii reprezen-
tacji jednostek samorz¹du terytorialnego. Corocznie ustalane s¹ dodatkowe kryteria
s³u¿¹ce do oceny i weryfikacji wniosków nadsy³anych przez jednostki samorz¹du teryto-
rialnego ze Stron¹ Samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

W roku ubieg³ym ówczesny resort infrastruktury, w ramach ustalania dodatko-
wych kryteriów wyst¹pi³ z propozycj¹ na rok 2012 do Ministra Finansów, aby w zwi¹z-
ku z intensywnie realizowanym Programem Budowy Dróg Krajowych dofinansowaæ
z powy¿szej rezerwy zadania zwi¹zane z przebudow¹ dróg uszkodzonych w zwi¹zku
z budow¹ lub przebudow¹ dróg krajowych. Przedstawiona propozycja nie zosta³a zaak-
ceptowana przez resort finansów z uwagi na zapis w art. 20 w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, i¿ to zarz¹dca drogi zobowi¹zany jest do przeciwdzia³a-
nia niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników.

Reasumuj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dysponuj¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci
formalnych finansowania dróg zarz¹dzanych przez samorz¹dy oraz podejmowania in-
terwencji w sprawach pozostaj¹cych w kompetencji w³adz samorz¹dowych.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie, w zwi¹zku z planowanym przyst¹pieniem Polski to

systemu jednolitego patentu europejskiego, nasili³y siê w¹tpliwoœci ze strony
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w moim okrêgu wyborczym.
Polscy przedsiêbiorcy obawiaj¹ siê, i¿ du¿e koncerny zagraniczne zyskaj¹
dodatkowe narzêdzie pozwalaj¹ce na uzyskanie dominuj¹cej pozycji rynko-
wej, co w znacznym stopniu przyczyni siê do ograniczenia konkurencyjnoœci
polskich firm. A przecie¿ to ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ motorem napê-
dowym polskiej gospodarki.

Wa¿nym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki jest jej innowacyjnoœæ.
O innowacyjnoœci œwiadczy miêdzy innymi liczba zg³aszanych patentów.
Niestety nie mamy na tym polu du¿ych osi¹gniêæ. W 2010 r. polskie podmioty
uzyska³y ogó³em czterdzieœci piêæ patentów europejskich, podczas gdy w tym
samym czasie podmioty niemieckie uzyska³y ich a¿ dwanaœcie tysiêcy piêæ-
set (Europejski Urz¹d Patentowy udziela rocznie oko³o szeœædziesiêciu tysiê-
cy patentów).

Do przedsiêbiorców dotar³y informacje, i¿ w przypadku przyjêcia nowego
systemu bêd¹ dochodzili swoich praw poza granicami kraju, co bêdzie powo-
dowa³o koniecznoœæ ponoszenia dodatkowych kosztów. Co wiêcej, strac¹
mo¿liwoœæ porozumiewania siê w ojczystym jêzyku, gdy¿ jêzykami urzêdo-
wymi w tym systemie bêd¹ niemiecki, angielski czy francuski. Trudno sobie
wyobraziæ sytuacjê, w której tak zwany ma³y przedsiêbiorca bêdzie musia³
uczestniczyæ w rozprawach s¹dowych prowadzonych nie doœæ, ¿e poza gra-
nicami kraju, to jeszcze w obcym jêzyku.

Zgodnie z planowanym systemem polscy przedsiêbiorcy bêd¹ musieli li-
czyæ siê tak¿e z sankcjami takimi jak niespodziewane przeszukania, zajêcie
mienia ³¹cznie z zablokowaniem rachunków bankowych, nakazy przekaza-
nia informacji, które s¹d mo¿e wydaæ bez ich wiedzy, a co za tym idzie bez
mo¿liwoœci obrony.

Przedsiêbiorcy ju¿ teraz uprzedzaj¹ o tym, ¿e strac¹ motywacjê do paten-
towania swoich pomys³ów i rozwoju swoich przedsiêbiorstw, co mo¿e prze³o-
¿yæ siê na poziom innowacyjnoœci polskiej gospodarki. Polscy przedsiêbiorcy
chc¹ byæ aktywnymi kreatorami polskiej gospodarki, a nie odtwórcami korzy-
staj¹cymi z obcych wynalazków kosztem ponoszenia op³at licencyjnych.
Zg³aszaj¹ oni ponadto w¹tpliwoœci odnoœnie do tego, czy planowany jednolity
patent europejski jest zgodny z przepisami art. 45, 90 i 175 Konstytucji RP,
która gwarantuje obywatelom naszego kraju prawo do rzetelnej obrony w jê-
zyku ojczystym.

Zwracam siê zatem z proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Czy to prawda, ¿e podmioty zagraniczne bêd¹ zyskiwa³y ochronê paten-

tow¹ z pominiêciem polskich organów pañstwowych?
Przed jakim s¹dem polscy przedsiêbiorcy bêd¹ musieli dochodziæ swoich

praw wynikaj¹cych z ochrony patentowej (starych i nowych patentów)?
Kto bêdzie ponosi³ koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ t³umaczenia doku-

mentów?
Czy polski rz¹d planuje uruchomiæ systemy wsparcia w przypadku, gdy

sprawy bêd¹ odbywa³y siê poza granicami kraju?

£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek
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OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 18 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 15 maja 2012 r., znak: BPS/043-11-

-417/12, oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Andrzeja Owczarka w sprawie
planowanego przyst¹pienia Polski do systemu jednolitego patentu europejskiego,
uprzejmie przekazujê wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie oraz odpowiedŸ na posta-
wione w oœwiadczeniu pytania.

Czy to prawda, ¿e podmioty zagraniczne bêd¹ zyskiwa³y ochronê patentow¹ z po-
miniêciem polskich organów pañstwowych?

W przypadku zainteresowania ochron¹ na terytorium 25 pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, wyznaczenie do ochrony nast¹pi automatycznie na terytorium
pañstw uczestnicz¹cych we wzmocnionej wspó³pracy. Udzielone patenty na rzecz pod-
miotów z tych pañstw bêd¹ wówczas podlegaæ regu³om jednolitej ochrony patentowej.
W³aœciwy w sprawie udzielenia patentu bêdzie Europejski Urz¹d Patentowy podobnie
jak obecnie w przypadku patentu europejskiego. Zatem, okreœlony podmiot uzyska
ochronê bez koniecznoœci dokonywania walidacji w urzêdach krajowych pañstw cz³on-
kowskich (w tym w polskim urzêdzie).

Przed jakim s¹dem polscy przedsiêbiorcy bêd¹ musieli dochodziæ swoich praw wy-
nikaj¹cych z ochrony patentowej (starych i nowych patentów)?

Nawi¹zuj¹c do kwestii w³aœciwoœci prawa lub s¹du do rozpatrywania spraw infor-
mujê, ¿e powszechnie przyjêt¹ regu³¹ jest, ¿e zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 4 lu-
tego 2011 r. Prawo prywatne miêdzynarodowe, prawem w³aœciwym jest prawo pañstwa,
na terytorium którego dochodzi siê tego prawa. Jednolity S¹d Patentowy (JSP) bêdzie
siê sk³ada³ z S¹du Pierwszej Instancji (oddzia³ów lokalnych, regionalnych i oddzia³u
centralnego) oraz z S¹du Apelacyjnego. Co do zasady, sprawy bêd¹ rozstrzygane przed
oddzia³em lokalnym lub regionalnym S¹du Pierwszej Instancji JSP, a jêzykiem postê-
powania przed takim oddzia³em bêdzie jêzyk siedziby tego s¹du. W przypadku powo³a-
nia w Polsce oddzia³u lokalnego lub regionalnego JSP, w sytuacji naruszenia patentu
na obszarze w³aœciwoœci oddzia³u JSP, maj¹cego siedzibê w Polsce, postêpowanie to-
czy³oby siê w jêzyku polskim. Natomiast, w razie gdyby polski przedsiêbiorca naruszy³
patent w innym pañstwie cz³onkowskim, wówczas podobnie jak w chwili obecnej,
by³by zobowi¹zany do prowadzenia sporu poza granicami Polski.

Kto bêdzie ponosi³ koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ t³umaczenia patentów?
Odnosz¹c siê do poruszanych kwestii zwi¹zanych z t³umaczeniem patentów, prag-

nê wskazaæ, ¿e zasadniczo projekty rozporz¹dzeñ i umowy miêdzynarodowej opieraæ
siê bêd¹ na zasadach jêzykowych, które s¹ obecnie stosowane przez Europejski Urz¹d
Patentowy. Podstawowa ró¿nica pomiêdzy patentem europejskim, a projektowanym
patentem jednolitym, polega na tym, ¿e o ile patent europejski obowi¹zuje jedynie
w pañstwach wyznaczonych w zg³oszeniu patentowym i wymaga, po jego uzyskaniu,
zatwierdzenia w poszczególnych krajach cz³onkowskich, to patent jednolity bêdzie
obowi¹zywa³ automatycznie na terytorium wszystkich pañstw uczestnicz¹cych we
wzmocnionej wspó³pracy.

W odniesieniu do t³umaczeñ dokumentacji patentu jednolitego nale¿y pamiêtaæ, ¿e
dostêpny bêdzie system automatycznych t³umaczeñ, który bêdzie zapewnia³ ogólny
dostêp do informacji patentowej we wszystkich jêzykach urzêdowych UE (w tym w jê-
zyku polskim). System ten bêdzie dostêpny online, bez op³at. W chwili obecnej system
ten podlega systematycznemu doskonaleniu w celu zapewnienia jego pe³nej operacyj-
noœci najpóŸniej do dnia wejœcia w ¿ycie regulacji patentowych. Dnia 1 marca 2012 r.
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Europejski Urz¹d Patentowy poinformowa³ Ministra Gospodarki o tocz¹cych siê pra-
cach nad jego uruchomieniem, w tym równie¿ o pracy nad dostêpnoœci¹ t³umaczenia
pary jêzykowej angielsko-polskiej.

Gdyby dosz³o do sporu, to zgodnie z projektem rozporz¹dzenia ws. t³umaczeñ pa-
tentu jednolitego, t³umaczenia rêczne bêd¹ dostarczone do osoby naruszaj¹cej prawo
do patentu lub do s¹du na koszt w³aœciciela patentu. Oznacza to, ¿e w praktyce pe³ne
t³umaczenie na jêzyk polski bêdzie w takim przypadku zawsze do dyspozycji.

Wed³ug Komisji Europejskiej, koszt uzyskania patentu europejskiego z walidacj¹
dla 13 pañstw wynosi ok. 20 000 Euro, z czego ok. 14 000 Euro – to koszty t³umaczeñ
(dla porównania – koszt uzyskania patentu w USA wynosi ok. 1850 USD). Wed³ug da-
nych Komisji Europejskiej1 dot. kosztów zwi¹zanych z uzyskaniem patentu jednolitego
obejmuj¹cego wszystkie 27 pañstw cz³onkowskich op³aty mog³yby wynosiæ 6 200 EUR,
z czego jedynie 10% obejmowa³oby koszty t³umaczenia.

Ponadto, przyjêcie nowych regulacji w zakresie jednolitej ochrony patentowej nie
oznacza, ¿e wy³¹cznie pañstwa wysoko rozwiniête bêd¹ beneficjentami, a dla polskich
przedsiêbiorców bêd¹ one oznaczaæ wzrost ryzyka prawnego, kosztów prowadzenia
dzia³alnoœci oraz zmniejszenie zdolnoœci konkurowania z podmiotami zagranicznymi.

WskaŸniki ekonomiczne w raportach Komisji Europejskiej pokazuj¹, ¿e niespraw-
ny system patentowy dotyka wiele MŒP z mniejszych pañstw cz³onkowskich lub z tych,
które maj¹ mniej rozwiniête rynki. Wysokie koszty i fragmentaryzacja systemu s¹ jed-
nym z powodów tego, ¿e obecna aktywnoœæ patentowa jest niska w porównaniu do po-
tencja³u i wielkoœci kraju.

Obni¿enie kosztów uzyskania patentu w czêœci pañstw Unii Europejskiej zachêci
polskie podmioty gospodarcze do zwiêkszenia aktywnoœci innowacyjnej, co z kolei
przyczyni siê do podniesienia ich konkurencyjnoœci na rynku wewnêtrznym, jak rów-
nie¿ doprowadzi do zwiêkszenia zainteresowania tych podmiotów ochron¹ swoich roz-
wi¹zañ technicznych w Europie.

Czy polski rz¹d planuje uruchomiæ systemy wsparcia w przypadku, gdy sprawy bê-
d¹ odbywa³y siê poza granicami kraju?

Pragnê poinformowaæ, ¿e najwa¿niejszym programem w zakresie wsparcia innowa-
cyjnych rozwi¹zañ jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wdra¿aniem
tego programu zajmuje siê Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) w War-
szawie. W ramach i na warunkach tego Programu PARP przyznaje dofinansowanie dla
podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów dzia³aj¹cych
na rzecz innowacyjnoœci.

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w dzia³aniu 5.4 Zarz¹dzanie
w³asnoœci¹ intelektualn¹ s¹ dostêpne œrodki na uzyskanie ochrony patentowej poza
granicami Polski oraz na realizacjê praw w³asnoœci przemys³owej dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Instrument ten dotyczy³by równie¿ przysz³ego patentu jednolitego.
Przewiduje siê kontynuowanie tego instrumentu wsparcia na nastêpne lata programo-
wania 2014–2020, a tak¿e wprowadzenie szerszych instrumentów wsparcia na rzecz
ochrony praw w³asnoœci przemys³owej.

Wsparcie na rzecz ochrony praw w³asnoœci przemys³owej zosta³o przewidziane tak-
¿e w programie Patent Plus, którego beneficjentami mog¹ byæ w szczególnoœci uczelnie,
akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci, centra transferu technologii, jednostki
naukowe, parki technologiczne, konsorcja badawczo-rozwojowe z siedzib¹ w Polsce.

W ramach programu Patent Plus mo¿liwe jest dofinansowanie miêdzy innymi zg³o-
szeñ regionalnych (w tym równie¿ europejskich), a tak¿e procedury miêdzynarodowej
oraz czynnoœci a¿ do uzyskania patentu w szczególnoœci badania stanu techniki, op³at
za us³ugi rzecznika patentowego.

Ponadto informujê, ¿e utworzenie systemu jednolitej ochrony patentowej, w tym
ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych zosta³o uznane
w Unii Europejskiej za potencjalne Ÿród³o wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu
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ekonomicznego. Dossier patentowe stanowi jedno z priorytetowych dzia³añ Unii Euro-
pejskiej w obszarze rynku wewnêtrznego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dyskusja wokó³ koniecz-
noœci utworzenia jednolitego systemu patentowego w Unii Europejskiej toczy siê od
ponad 35 lat, przede wszystkim z uwagi na trudnoœci w osi¹gniêciu porozumienia co
do jêzyków i zasad postêpowania.

Celem ustanowienia systemu patentu jednolitego nie jest zast¹pienie krajowych
systemów patentowych lub europejskiego systemu patentowego lecz koegzystencja
z nimi, tak aby zg³aszaj¹cy mia³ swobodny wybór pomiêdzy dostêpnymi rodzajami
ochrony patentowej, dostosowanymi do jego potrzeb. Oznacza to, ¿e podmiot ubiega-
j¹cy siê o udzielenie patentu bêdzie mia³ swobodê wyst¹pienia o patent krajowy, patent
europejski obowi¹zuj¹cy w jednym lub wiêkszej liczbie pañstw umawiaj¹cych siê w ramach
Konwencji o udzielaniu patentów europejskich lub te¿ o projektowany patent jednolity.

Rz¹d RP wyrazi³ swoje poparcie dla prac nad stworzeniem jednolitego systemu
ochrony patentowej w stanowiskach Rz¹du RP przyjêtych przez KSE – w odniesieniu
do decyzji Rady upowa¿niaj¹cej do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy w dziedzinie two-
rzenia jednolitego systemu ochrony patentowej – w dniu 25 lutego 2011 r., a w odnie-
sieniu do dwóch projektów rozporz¹dzeñ ws. patentu jednolitego – w dniu 25 maja
2011 r.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
W ubieg³ym miesi¹cu przez wiele miast Polski przesz³y fale protestów ro-

dziców niepe³nosprawnych dzieci. Za³o¿eniem protestuj¹cych by³o zwrócenie
uwagi spo³eczeñstwa na problemy rodzin, w których znajduje siê osoba nie-
pe³nosprawna.

G³ównymi postulatami rodziców by³y uznanie dwudziestoczterogodzin-
nej opieki nad niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny za pracê, której sta¿ bê-
dzie naliczany do lat sk³adkowych, oraz podwy¿szenie œwiadczenia
pielêgnacyjnego do wysokoœci najni¿szego wynagrodzenia krajowego.

Rezygnacja rodzica z pracy na rzecz opieki nad niepe³nosprawnym dziec-
kiem zmniejsza wp³ywy do domowego bud¿etu. W zamian opiekun otrzymuje
520 z³ miesiêcznie z przeznaczeniem na opiekê nad osob¹ niepe³nosprawn¹.
Dodatkowo na osobê niepe³nosprawn¹ przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny
w wysokoœci 153 z³ miesiêcznie. Otrzymywane kwoty nie s¹ w ¿aden sposób
adekwatne do rzeczywistych kosztów utrzymania osoby niepe³nosprawnej:
koszt ca³odobowej opieki nad tak¹ osob¹ w specjalistycznym oœrodku wyno-
si oko³o 3 tysiêcy z³ miesiêcznie. Podniesienie wysokoœci œwiadczenia pielêg-
nacyjnego pozwoli na zakup wiêkszej liczby œrodków niezbêdnych do opieki
nad dzieckiem i podniesienie ich jakoœci.

Zdajê sobie sprawê, i¿ ¿yjemy w trudnych czasach, ale, jak uwa¿am,
staæ nas na odrobinê zrozumienia i uwzglêdnienie powy¿szych kwestii
w przygotowywanej nowelizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 15 maja 2012 r. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿o-

nego przez senatora Andrzeja Persona podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja
2012 r., uprzejmie informujê.

Aktualnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej nie s¹ prowadzone prace
w kierunku wprowadzenia zmian polegaj¹cych na uznaniu opieki nad osob¹ niepe³no-
sprawn¹, sprawowanej przez cz³onków rodziny osoby niepe³nosprawnej, za zatrudnie-
nie i przyznanie opiekunom z tego tytu³u uprawnieñ analogicznych do uprawnieñ
pracowniczych.

Uznanie ca³odobowej opieki nad niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny za pracê
wi¹za³oby siê z nadaniem osobom sprawuj¹cym opiekê statusu pracownika, wówczas
opieka ta musia³aby byæ sprawowana w ramach pracowniczego stosunku pracy na-
wi¹zanego na podstawie umowy o pracê zawartej pomiêdzy pracownikiem (czyli osob¹
sprawuj¹c¹ opiekê nad dzieckiem) i pracodawc¹ (nale¿a³oby wskazaæ podmiot bêd¹cy
pracodawc¹ osoby sprawuj¹cej opiekê).
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Zgodnie z definicj¹ stosunku pracy okreœlon¹ w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z któr¹ przez nawi¹zanie stosunku pracy pracownik
zobowi¹zuje siê do wykonywania pracy okreœlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê, a praco-
dawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Natomiast zakres wzajem-
nych praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z zatrudnienia pracowniczego okreœlaj¹ strony
w zawartej umowie o pracê, maj¹c na uwadze ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
pracy. Bior¹c pod uwagê przedstawiony stan prawny a przede wszystkim charakter
i zakres obowi¹zków zwi¹zanych ze sprawowaniem ca³odobowej opieki nad niepe³no-
sprawnym dzieckiem nie wydaje siê prawnie mo¿liwe i uzasadnione sprawowanie tej
opieki w ramach zatrudnienia pracowniczego.

Jednoczeœnie informujê, ¿e na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o œwiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne maj¹ zapewnione zabezpieczenie emery-
talno-rentowe – zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, za
osobê otrzymuj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne z bud¿etu pañstwa op³acane s¹ sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadaj¹cej wysokoœci œwiad-
czenia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego na podstawie przepisów o œwiadczeniach ro-
dzinnych przez okres niezbêdny do uzyskania okresu ubezpieczenia (sk³adkowego
i niesk³adkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietê i 25-letniego przez mê¿czyz-
nê, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 20 lat.

Odnosz¹c siê do kolejnego postulatu tj. podwy¿szenia wysokoœci œwiadczenia pie-
lêgnacyjnego do wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, nale¿y podkreœliæ, ¿e
istot¹ œwiadczenia pielêgnacyjnego jest czêœciowe zrekompensowanie osobie opieku-
j¹cej siê niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny faktu rezygnacji z aktywnoœci zawodo-
wej, a nie zast¹pienie wynagrodzenia. Z istoty rzeczy ka¿de œwiadczenie spo³eczne,
a wiêc tak samo œwiadczenie pielêgnacyjne, jak i renta lub emerytura, s³u¿y tylko czêœ-
ciowemu zrekompensowaniu utraty wynagrodzenia, a nie ma na celu w pe³ni wynagro-
dzenie to zast¹piæ. St¹d wysokoœæ œwiadczenia spo³ecznego zastêpuj¹cego utracone
wynagrodzenie, nie mo¿e byæ na tym samym poziomie co wynagrodzenie. W przypadku
œwiadczeñ spo³ecznych finansowanych przez bud¿et pañstwa, a nie w trybie sk³adek
ubezpieczeniowych, wysokoœæ takiego œwiadczenia jest bezpoœrednio zwi¹zana z sy-
tuacj¹ bud¿etu pañstwa.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e na wartoœæ wsparcia w postaci œwiadczenia pie-
lêgnacyjnego sk³ada siê kwota œwiadczenia tj. aktualnie 520 z³ oraz kwoty sk³adki
emerytalno-rentowej i zdrowotnej, które wynosz¹ odpowiednio 143,10 z³ i 46,80 z³. Za-
tem ³¹cznie wsparcie z bud¿etu pañstwa osoby pobieraj¹cej œwiadczenie pielêgnacyjne
wynosi 709,90 z³.

Dostrzegaj¹c, i¿ aktualna wielkoœæ wsparcia materialnego dla rodzin, w tym rodzin
z osobami niepe³nosprawnymi, jest niewystarczaj¹ca, prowadzone s¹ prace nad wpro-
wadzeniem ró¿nych rozwi¹zañ maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci istnie-
j¹cych form pomocy.

W zwi¹zku z powy¿szym, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o
projekt nowelizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych zak³adaj¹cy m.in. podwy¿sze-
nie od 1 stycznia 2013 r. wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego dla rodziców dzieci
niepe³nosprawnych do kwoty 620 z³. Wprowadzenie proponowanych zmian oznacza
wzrost wysokoœci wsparcia osoby pobieraj¹cej œwiadczenie pielêgnacyjne do kwoty
846,40 z³ (na co sk³ada siê kwota œwiadczenia 620 z³ oraz kwoty sk³adek emerytalno-
-rentowej i zdrowotnej, które wynios¹ odpowiednio: 170,60 z³ i 55,80 z³).

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie mia³em przyjemnoœæ porozmawiaæ z osobami prowa-

dz¹cymi okrêgowe stacje kontroli pojazdów, które to osoby zwróci³y moj¹
uwagê na kilka istotnych problemów zwi¹zanych z ich dzia³alnoœci¹. Jednym
z takich wa¿nych problemów jest trudnoœæ w uzyskaniu tytu³u diagnosty. Nie
ma ¿adnej relacji miêdzy ukoñczon¹ szko³¹, sta¿em a firm¹ rodzinn¹. Czêsto
dzieje siê tak, ¿e syn nie mo¿e zostaæ diagnost¹, mimo ¿e firmê tê prowadzi oj-
ciec, a to z powodu braku przepisów pozwalaj¹cych na dokszta³cenie osoby
bliskiej do prowadzenia wspomnianej dzia³alnoœci. W œwietle tego osoby te
postuluj¹ zmianê przepisów w taki sposób, aby umo¿liwiæ ich bliskim do-
kszta³cenie siê w celu zostania diagnost¹ w OSKP.

Co wiêcej, przedsiêbiorcy wskazuj¹, i¿ na rynku brakuje diagnostów,
a egzaminy przeprowadzane s¹ rzadko, wiêc w przypadku niepowodzenia
egzamin poprawkowy odbywa siê w odleg³ym terminie. Proponuj¹ oni zatem,
by terminy egzaminów by³y czêstsze.

Cennik us³ug jest regulowany rozporz¹dzeniem ministra infrastruktury
z dnia 29 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wysokoœci op³at zwi¹zanych z prowa-
dzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badañ technicz-
nych pojazdów. Cennik ten nie uleg³ zmianie od 2004 r., a w tym czasie
koszty funkcjonowania OSKP wzros³y, chocia¿by poprzez wzrost podatku
VAT o 1%.

Podsumowuj¹c, proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, czy do-
strzega Pan opisane problemy i w jaki sposób zamierza je Pan rozwi¹zaæ.

Z powa¿aniem
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 15 maja 2012 r. znak BPS/043-11-419/12 przeka-

zuj¹ce oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika w sprawie dostêpu do zawodu upraw-
nionego diagnosty, a tak¿e w sprawie op³at za przeprowadzanie badañ technicznych
pojazdów, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Wymagania dla kandydatów na diagnostów i diagnostów okreœlaj¹:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908, z póŸn. zm.);
– rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szcze-

gó³owychwymagañwstosunkudodiagnostów (Dz.U.Nr246,poz.2469, zpóŸn. zm.).
Ww. przepisy okreœlaj¹ w sposób jasny i klarowny warunki, jakie nale¿y spe³niæ

ubiegaj¹c siê o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badañ technicznych. W odnie-
sieniu do wymogu odbycia praktyki o stosownej d³ugoœci, poœród przes³anek zawar-
tych w ww. przepisach brak jest wskazania miejsca ich odbywania. Przepisy ww.
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rozporz¹dzenia okreœlaj¹, i¿ musi byæ to praktyka w stacji obs³ugi pojazdów lub zak³a-
dzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obs³ugi pojazdów, bez
nak³adania specjalnych, dodatkowo ostrych wymogów w odniesieniu do dzia³alnoœci
rodzinnej.

Odnosz¹c siê do poruszonej w oœwiadczeniu kwestii ma³ej czêstotliwoœci egzami-
nów na diagnostów informujê, i¿ w tej sprawie wyst¹pi³em do Transportowego Dozoru
Technicznego, który na mocy art. 84 ust. 2a ww. ustawy, powo³uje komisjê przeprowa-
dzaj¹c¹ egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegaj¹cych siê o uzyskanie uprawnienia do
wykonywania badañ technicznych. Z uzyskanych informacji wynika, i¿ egzaminy te or-
ganizowane s¹ w odstêpach ok. miesi¹ca. W sytuacji braku uzyskania wyniku pozytyw-
nego w czêœci specjalistycznej egzaminu, uczestnicy egzaminu kwalifikacyjnego, zgod-
nie z art. 7 ust. 4 ww. rozporz¹dzenia, mog¹ przyst¹piæ do kolejnego egzaminu z nieza-
liczonej czêœci teoretycznej, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy. Tak wiêc, osoby te
w przedmiotowym terminie mog¹ przyst¹piæ do egzaminu nawet 5 razy. W tym stanie
rzeczy, zdaniem resortu transportu brak jest koniecznoœci wprowadzania zmian legis-
lacyjnych.

Odnosz¹c siê do kwestii stawek za badania techniczne pojazdów informujê, i¿ obec-
nie resort finalizuje prace legislacyjne nad rozporz¹dzeniem w sprawie zakresu i spo-
sobu przeprowadzania badañ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stoso-
wanych przy tych badaniach. Kwestia stosowania nowych przepisów dotycz¹cych
badañ technicznych pojazdów, a co za tym idzie, tak¿e op³at za badania, bêdzie po wej-
œciu w ¿ycie rozporz¹dzenia szczególnie monitorowana, a ewentualna decyzja o zmia-
nie stawek bêdzie podjêta w wyniku analiz oraz konsultacji spo³ecznych i œrodowisko-
wych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê Pana Premiera o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do powstrzymania planowanego procesu prywatyzacji „Uzdrowis-
ka Busko-Zdrój” Spó³ka Akcyjna i pozostawienie tego uzdrowiska jako spó³ki
Skarbu Pañstwa.

Nieuzasadnione jest pozbywanie siê tego narodowego dobra, maj¹cego
ogromny wp³yw na funkcjonowanie samorz¹du gminy Busko-Zdrój, a tak¿e
umo¿liwiaj¹cego Polakom dostêp do us³ug leczniczo-uzdrowiskowych. Spó³-
ka systematycznie wypracowuje zyski, inwestuje w rozwój, a samorz¹d uno-
woczeœnia infrastrukturê komunaln¹. Uzdrowisko daje bezpoœrednie zatrud-
nienie ponad siedmiuset osobom. Zaniepokojenie planami prywatyzacji jest
uzasadnione równie¿ kompletn¹ pora¿k¹ niedawnej prywatyzacji Kieleckich
Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach. Spó³ka dysponuj¹ca ogromnym
kapita³em surowcowym, maszynowym, a przede wszystkim ludzkim zosta³a
postawiona w stan upad³oœci.

Swój sprzeciw wobec prywatyzacji pozosta³ych jeszcze siedmiu uzdro-
wisk wyrazi³ w ubieg³ym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz na mocy
rozporz¹dzenia podejmowane s¹ próby obejœcia zapisów ustawowych
i skreœlenia z listy Ministerstwa Skarbu Pañstwa szeœciu uzdrowisk, w tym
tak¿e tego w Busku. Jest to praktyka niedopuszczalna, tym bardziej ¿e doty-
czy tak wa¿nej spo³ecznie kwestii jak wyzbywanie siê przez pañstwo strate-
gicznych i rozwojowych dzia³ów gospodarki, wa¿nych nie tylko ze wzglêdu
na potencja³ ekonomiczny, ale tak¿e z uwagi na stan zdrowia tego i przy-
sz³ych pokoleñ Polaków.

Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Krzysztofa S³onia

podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 roku, znak DSPA-4813-
-397-(l)/12, w sprawie powstrzymania planowanego procesu prywatyzacji Uzdrowiska
Busko-Zdrój SA poni¿ej przedstawiam swoje stanowisko.

Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
Skarbowi Pañstwa, Minister Skarbu Pañstwa odpowiada za procesy przekszta³ceñ
w³asnoœciowych mienia Skarbu Pañstwa. Wobec przyjêcia przez Radê Ministrów Planu
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prywatyzacji na lata 2012–2013, który zak³ada m.in. zmiany w³asnoœciowe w spó³kach
uzdrowiskowych, aktualnie wy³¹czonych z prywatyzacji, pod warunkiem zmian prze-
pisów prawa, realizuj¹c powy¿sz¹ uchwa³ê oraz swoje ustawowe uprawnienia, Minis-
ter Skarbu Pañstwa zobowi¹zany bêdzie do podjêcia wobec tych podmiotów dzia³añ
prywatyzacyjnych.

W kontekœcie mo¿liwoœci wszczêcia procesów prywatyzacyjnych uzdrowisk, o któ-
rych mowa powy¿ej, wyszczególnionych w rozporz¹dzeniu z dnia 8 paŸdziernika 2008 r.
w sprawie wykazu zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jed-
noosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, które nie bêd¹ podlegaæ prywatyzacji (Dz. U.
z 2008 nr 192, poz. 1186) (dalej: Rozporz¹dzenie) – aktualnie wy³¹czonych z prywaty-
zacji, przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Pañstwa analizê sytuacji ekonomicz-
no-finansowej spó³ek uzdrowiskowych. Uzdrowisko Busko-Zdrój SA, jak i pozosta³e
spó³ki uzdrowiskowe, odczuwa niedobór œrodków finansowych na realizacjê planów
rozwojowych. Bez znacznych dodatkowych nak³adów inwestycyjnych Spó³ka mo¿e
mieæ trudnoœci w konkurencji z podmiotami finansowanymi przez prywatnych w³aœci-
cieli. Nie istniej¹ równie¿ ¿adne przes³anki, aby Pañstwo zarz¹dza³o przedsiêbiorstwa-
mi uzdrowiskowymi, które nie nale¿¹ do grupy przedsiêbiorstw strategicznych i nie
maj¹ wp³ywu na stan bezpieczeñstwa Pañstwa. Ministerstwo Skarbu Pañstwa przygo-
towa³o projekt Rozporz¹dzenia, który zak³ada wpisanie do wykazu zak³adów lecznic-
twa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa, które nie bêd¹ podlegaæ prywatyzacji spó³ki Uzdrowisko Krynica – ¯egiestów SA
z siedzib¹ w Krynicy-Zdroju. Po porozumieniu z Ministrem Zdrowia odnoœnie do doko-
nania weryfikacji aktualnie obowi¹zuj¹cego ww. wykazu zak³adów lecznictwa uzdro-
wiskowego, projekt zmieniaj¹cy Rozporz¹dzenie zostanie przes³any do uzgodnieñ
miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych. Za poœrednictwem Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji zostanie przekazany równie¿ do zaopiniowania wojewodom. Przeprowa-
dzenie pe³nych uzgodnieñ umo¿liwi dokonanie oceny czy przedmiotowy projekt
realizuje wytyczne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o leczni-
ctwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gmi-
nach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z póŸñ. zm.) (dalej: Ustawa). Zgodnie
z art. 17 Ustawy nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuj¹ minister w³aœciwy
do spraw zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowa-
dzonego w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony
Narodowej i ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, odpowiednio ci ministrowie
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia. Natomiast wojewoda spra-
wuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zak³ady lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowis-
ka. W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy w³aœciciel spó³ki uzdrowiskowej bêdzie podlegaæ
nadzorowi, o którym mowa powy¿ej.

Jednoczeœnie Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœla kierunki dzia³alnoœci
uzdrowisk w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, ustala kierunki lecznicze dla po-
szczególnych uzdrowisk w oparciu o naturalne surowce o potwierdzonych w³aœciwo-
œciach leczniczych i klimat, monitoruje zachowanie warunków leczniczych
i œrodowiskowych warunkuj¹cych przyznanie i utrzymanie statusu uzdrowiska albo
statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz okreœla wymagania, jakie powinny
spe³niaæ zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Natomiast równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych oraz zasady powszedniego obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego re-
guluj¹ odrêbne przepisy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póŸn. zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2008 r., fakt objêcia pro-
cesem prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych nie bêdzie ogranicza³ mo¿liwoœci zapew-
niania leczenia uzdrowiskowego ze œrodków publicznych tj. NFZ, ZUS itp., które kon-
traktuj¹c œwiadczenia opieki medycznej, kieruj¹ siê jakoœci¹ œwiadczonych us³ug i ich
cen¹, a nie struktur¹ w³asnoœciow¹ œwiadczeniodawcy.
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W ocenie Ministerstwa Skarbu Pañstwa, na podstawie dotychczasowych doœwiad-
czeñ prywatyzacja Spó³ki jest skutecznym sposobem pozyskania dodatkowego kapita-
³u i zapewnienia stabilnego jej rozwoju z korzyœci¹ nie tylko dla pracowników Spó³ki,
ale równie¿ mieszkañców gminy Busko-Zdrój. Nie bez znaczenia dla gminy jest równie¿
fakt, ¿e Ministerstwo Skarbu Pañstwa jest zainteresowane zachowaniem funkcji
leczniczo-uzdrowiskowych Spó³ki i utrzymaniem przez potencjalnego inwestora jej
statusu uzdrowiskowego.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê Pana Premiera o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do powstrzymania trwaj¹cego procesu prywatyzacji kopalni i za-
k³adów chemicznych siarki Siarkopol w Grzybowie.

Siarkopol przynosi rocznie kilkadziesi¹t milionów z³otych zysku –
w 2011 r. by³o to 50 milionów z³. Jako przedsiêbiorstwo o unikatowej w skali
œwiatowej kopalnianej technologii pozyskiwania siarki Siarkopol jest spó³k¹
strategiczn¹ i bezcenn¹, jeœli chodzi o interes narodowy Polski. Zak³ad ten,
zatrudniaj¹cy siedemset siedemdziesi¹t osób, jest jednym z najwiêkszych
producentów w województwie œwiêtokrzyskim, a jego ekspansja eksportowa
i obecnoœæ wytwarzanych przez niego produktów pochodzenia siarkowego
na g³ównych œwiatowych rynkach zapewnia województwu niezwykle stabil-
n¹ pozycjê gospodarcz¹. Znaczenie spó³ki dla regionu œwiêtokrzyskiego jest
nie do przecenienia, wiêc jej utrata by³aby trudna do powetowania.

Panie Premierze, nie prywatyzujmy za wszelk¹ cenê, szczególnie gdy do-
tyczy to spó³ek o znaczeniu strategicznym, stanowi¹cych o bezpieczeñstwie
wielu ga³êzi gospodarki. Takie przedsiêbiorstwo, tak¹ narodow¹ per³ê mo¿-
na, jak rodowe srebra, sprzedaæ tylko raz, osi¹gaj¹c w¹tpliwy, jednorazowy
zysk. Od m¹droœci rz¹dz¹cych zale¿y, czy ten bezcenny skarb naszej ziemi
nadal bêdzie móg³ s³u¿yæ rozwojowi wy³¹cznie rodzimej gospodarki, czy sta-
nie siê ³atwym ³upem na kapita³owym rynku. To pañstwo powinno zarz¹dzaæ
takimi przedsiêbiorstwami i, jeœli trzeba, bezwzglêdnie poprawiæ to, co w za-
rz¹dzaniu i funkcjonowaniu niedomaga oraz stanowi hamulec w rozwoju.
Trudno mi do takich dzia³añ zaliczyæ ³atw¹ i szybk¹ sprzeda¿ prywatyzacyjn¹.

Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 31 maja 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Krzysztofa S³onia na

posiedzeniu Senatu w dniu 10 maja 2012 r. (BPS-043-11-420/12). dotycz¹cego pry-
watyzacji spó³ki Kopalnie i Zak³ady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA, przekazujê na-
stêpuj¹ce informacje.

Prywatyzacja KiZChS „Siarkopol” SA prowadzona jest z trybie okreœlonym w art. 33
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.). tj. w trybie negocjacji podjêtych na podstawie pub-
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licznego zaproszenia. Publikacja zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia akcji
mia³a miejsce w dniu 13 stycznia 2012 r.; termin sk³adania pisemnych odpowiedzi na
publicznie og³oszone zaproszenie do negocjacji up³yn¹³ w dniu 16 lutego 2012 r. W wy-
znaczonym terminie oferty zosta³y z³o¿one przez 7 podmiotów, którymi byli:

1. Core Minerals Private Limited (Grupa Archean) z siedzib¹: Jersey,
2. Kancelaria „Leœnodorski. Œlusarek i wspólnicy” spó³ka komandytowa z siedzib¹

w Warszawie,
3. Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o. o. z siedzib¹ w miejscowoœci Micigózd,
4. Kopalnie Dolomitu SA z siedzib¹ w Sandomierzu,
5. PrzedsiêbiorstwoHandlowo-Produkcyjne „Saturn”Sp. zo. o. z siedzib¹wGrzybowie,
6. Siarka Polska SA z siedzib¹ w Krakowie, z udzia³em spó³ek Sobies³aw Zasada SA

z siedzib¹ w Krakowie i Huty Szk³a Gospodarczego Tadeusz Wrzeœniak Sp. z o. o.
z siedzib¹ w Skrzyszowie,

7. Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Moœcicach SA z siedzib¹ w Tarnowie.
W dniu 1 marca 2012 r. podjêta zosta³a decyzja o dopuszczeniu do dalszego etapu

tj. przeprowadzenia ograniczonego badania Spó³ki. 4 potencjalnych inwestorów, któ-
rych oferty uznane zosta³y za najkorzystniejsze zarówno w aspekcie cenowym, jak
i w zakresie dotycz¹cym dalszego funkcjonowania Spó³ki, byli to:

1. Core Minerals Private Limited,
2. Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o. o.,
3. Kopalnie Dolomitu SA,
4. Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Moœcicach SA.
Termin sk³adania wi¹¿¹cych propozycji warunków umowy wyznaczony zosta³ na

dzieñ 24 kwietnia 2012 roku, w wyznaczonym terminie oferty z³o¿yli wszyscy czterej
inwestorzy.

Po analizie z³o¿onych ofert wi¹¿¹cych w dniu 22 maja 2012 r. podjê³a zosta³a decy-
zja o dopuszczeniu do negocjacji nastêpuj¹cych podmiotów:

1. Core Minerals Private Limited,
2. Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o. o.,
3. Zak³ady Azotowe w Tarnowie – Moœcicach SA.
Odnosz¹c siê do postulatu Pana Senatora odnoœnie do nieprywatyzowania KiZChS

„Siarkopol” SA informujê, i¿ podjêcie, na tym etapie postêpowania tj. po z³o¿eniu ofert
wi¹¿¹cych, tak radykalnych kroków jak odst¹pienie od prywatyzacji Spó³ki, nie jest
brane pod uwagê. Oferty wi¹¿¹ce podlega³y szczegó³owej weryfikacji zarówno przez
przedstawicieli Ministerstwa, jak i Doradcê MSP w procesie prywatyzacji. Do dalszego
etapu tj. negocjacji szczegó³owych warunków umowy prywatyzacyjnej, dopuszczeni
zostali potencjalni inwestorzy, których oferty by³y najkorzystniejsze zarówno w aspek-
cie cenowym, jak i w zakresie dotycz¹cym dalszego funkcjonowania Spó³ki, jej rozwoju
i propozycji zawarcia pakietu socjalnego. Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, i¿ negocjowa-
nie zapisów umowy prywatyzacyjnej spó³ki znajduj¹cej siê w dobrej kondycji
ekonomiczno-finansowej daje zdecydowanie wiêksze mo¿liwoœci oddzia³ywania na po-
tencjalnego inwestora, ni¿ w przypadku spó³ek sukcesywnie trac¹cych p³ynnoœæ finan-
sow¹. Stwarza to mo¿liwoœæ wynegocjowania lepszych rozwi¹zañ gwarantuj¹cych
dalszy rozwój spó³ki, w tym okreœlonych nak³adów inwestycyjnych.

Ponadto informujê, i¿ zamierzenia prywatyzacyjne w odniesieniu do sektora: ko-
palnictwo surowców chemicznych, przemys³ chemiczny i tworzyw sztucznych zak³ada-
j¹ pe³n¹ realizacjê programu przekszta³ceñ w³asnoœciowych i ca³kowite wycofanie
zaanga¿owania pañstwa w ww. sektor gospodarki. Odnosz¹c siê do stwierdzenia Pana
Senatora o strategicznym znaczeniu Spó³ki, informujê, i¿ w ocenie Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa, trudno jest uznaæ siarkê za surowiec o strategicznym znaczeniu dla Pol-
ski, zw³aszcza ¿e mo¿e byæ pozyskiwana z innych Ÿróde³ ni¿ z³o¿a podziemne.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ procedura prywatyzacji przewiduje mo¿li-
woœæ przeprowadzenia przez reprezentantów pracowników Spó³ki negocjacji doty-
cz¹cych zawarcia pakietu socjalnego, co stanowi element bezpoœredniego udzia³u
partnerów spo³ecznych w procesie prywatyzacji. Z uwagi na to, ¿e MSP nie jest stron¹
pakietu socjalnego wszelkie ustalenia dotycz¹ce gwarancji dla pracowników Spó³ki po-
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zostan¹ w gestii negocjuj¹cych zapis tego porozumienia, tj. w gestii reprezentantów
pracowników i potencjalnego inwestora. Mo¿liwoœæ negocjacji zapisów pakietu socjal-
nego co do zasady stwarzana jest po wy³onieniu w ramach prowadzonego procesu po-
tencjalnego inwestora, który uzgodni ze Skarbem Pañstwa podstawowe parametry
umowy prywatyzacyjnej. O mo¿liwoœci rozpoczêcia ww. negocjacji przedstawiciele
Zwi¹zków Zawodowych zostan¹ poinformowani przez MSP na piœmie.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione powy¿ej wyjaœnienia oraz informacje zostan¹
uznane za satysfakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê Pana Premiera o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do wyjaœnienia powodów koniecznoœci zwrotu czêœci pomocy
udzielonej przedsiêbiorcom z Sandomierza, którzy ponieœli straty w zwi¹zku
z powodzi¹ w 2010 r., a w szczególnoœci wyjaœnienia, czy podjête przez woje-
wodê œwiêtokrzyskiego dzia³ania s¹ zgodne z ustaw¹ o usuwaniu skutków
powodzi i z deklaracjami rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej o wszechstronnej
i daleko id¹cej pomocy dla ofiar tej klêski ¿ywio³owej.

Poszkodowani przedsiêbiorcy z Sandomierza z wielkim trudem, choæ mi-
nê³y ju¿ dwa lata, odbudowuj¹ swoje firmy. Udzielone wczeœniej wsparcie
mia³o im w tym pomóc. Koniecznoœæ zwrotu czêœci przyznanych wczeœniej
œrodków postawi wielu z nich w dramatycznej sytuacji i mo¿e doprowadziæ
do likwidacji prowadzonej przez nich dzia³alnoœci, a tym samym – do za-
chwiania siê lokalnego rynku pracy.

Krzysztof S³oñ

Stanowisko
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na

oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Krzysztofa S³onia podczas 11. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r. w sprawie zwrotu czêœci pomocy udzielonej
przedsiêbiorcom z Sandomierza (BPS/043-11-420/12), ze wzglêdu na koniecznoœæ
uzyskania dodatkowych informacji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ zostanie udzielona w najbli¿szym
mo¿liwym terminie.

Z powa¿aniem

W³odzimierz Karpiñski
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OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 11 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Adama Jassera Podsekretarza Stanu wykonuj¹cego

zadania Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2012 r. (sygn. DSPA-4813-398-(1)/12) przekazuj¹cego tekst oœwiadcze-
nia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Krzysztofa S³onia podczas 11. posiedzenia Sena-
tu RP w dniu 10 maja 2012 r. w sprawie zwrotu czêœci pomocy udzielonej przedsiêbior-
com z Sandomierza (sygn. BPS/043-11-420/12), uprzejmie przedstawiam przekazane
przez Wojewodê Œwiêtokrzyskiego informacje dotycz¹ce podejmowanych dzia³añ
w zwi¹zku z monitorowaniem przez Wojewodê wysokoœci udzielonej pomocy publicznej
na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹za-
nych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 z póŸn. zm.) notyfi-
kowanej Decyzjami Komisji Europejskiej nr N 235a/2010, N 364/2010 oraz N 235b/2010
zawieraj¹cymi Program pomocy dotycz¹cy rekompensaty za szkody spowodowane
przez powodzie w Polsce w 2010 r. (Dz. Urz. UE C/283/2010, C309/2010).

Wojewoda Œwiêtokrzyski poinformowa³, i¿ na podstawie ww. ustawy o szczególnych
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. oœwiadczenia
o wysokoœci szkód materialnych powsta³ych na skutek powodzi z 2010 r. z³o¿y³o
74 przedsiêbiorców, którzy oszacowali szkody materialne na kwotê 54 985 127,57 z³.
Pomoc publiczna uzyskana przez przedsiêbiorców wynios³a 11 695 557,18 z³. Powy¿-
sza kwota zosta³a ustalona na podstawie oœwiadczeñ o uzyskanej pomocy publicznej
oraz dokumentów z³o¿onych przez przedsiêbiorców potwierdzaj¹cych uzyskanie po-
mocy, informacji uzyskanych z Powiatowego Urzêdu Pracy w Sandomierzu, Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Tarnobrzegu oraz z Oœrodka Promowania i Wspierania
Przedsiêbiorczoœci Rolnej w Sandomierzu. Z dokumentów i informacji z³o¿onych przez
przedsiêbiorców wynika, ¿e uzyskane przez nich odszkodowanie z tytu³u dobrowolne-
go ubezpieczenia wynios³o 25 207 729,46 z³.

Czynnoœci zwi¹zane z szacowaniem szkód zosta³y przeprowadzone w 2011 r. przez
rzeczoznawców i bieg³ych rewidentów na podstawie umowy Nr AG.1.272.3.45.2011 za-
wartej w dniu 22 sierpnia 2011 r. pomiêdzy Œwiêtokrzyskim Urzêdem Wojewódzkim
w Kielcach a Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomoœciami „LOCUM” Barbara ¯y³a,
ul. Koœciuszki 4, 27–600 Sandomierz, które zosta³o wybrane w wyniku postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.).
Rzeczoznawcy i biegli rewidenci ocenili szkody powsta³e u przedsiêbiorców na skutek
powodzi z 2010 r. wed³ug metodologii okreœlonych w ww. Decyzjach Komisji Europej-
skiej, a zweryfikowana w 2011 r. kwota szkód materialnych dla 66 przedsiêbiorców
wynios³a 57 060 987,00 z³. Dla 66 przedsiêbiorstw firma LOCUM sporz¹dzi³a odrêbne
sprawozdania z wyceny szkód materialnych, w których zosta³y przedstawione szkody
z podzia³em na szkody w zakresie nieruchomoœci oraz maszyn i urz¹dzeñ trwale
zwi¹zanych z gruntem, szkody w zakresie maszyn, urz¹dzeñ, pojazdów i wyposa¿enia
niezwi¹zanych trwale z gruntem (tzw. ruchomoœci) oraz szkody w zakresie zapasów
materia³ów i towarów oraz zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów z³o¿onych przez przedsiêbiorców
oraz opracowanych przez firmê LOCUM sprawozdañ z szacowania szkód stwierdzono
15 przypadków, w których wysokoœæ uzyskanej pomocy publicznej mo¿e przekraczaæ
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wysokoœæ strat materialnych, co mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ zwrotu pomocy publicz-
nej w kwocie przekraczaj¹cej wysokoœæ szkód materialnych. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sy-
tuacj¹ poinformowano przedsiêbiorców o wyniku analizy dokumentów, przekazano
kopie sprawozdañ opracowanych przez firmê LOCUM. Przedsiêbiorcy zostali poprosze-
ni o zapoznanie siê z przekazanymi sprawozdaniami i w przypadku uznania, ¿e dane
zawarte w sprawozdaniu nie s¹ prawid³owe, o z³o¿enie ewentualnych umotywowanych
zastrze¿eñ do konkretnych zapisów zawartych w sprawozdaniu. Uwagi lub zastrze¿e-
nia do sprawozdañ opracowanych przez firmê LOCUM z³o¿y³o 13 przedsiêbiorców. Ko-
pie pism przedsiêbiorców zawieraj¹cych uwagi oraz kopie za³¹czonych dokumentów
zosta³y przekazane do firmy LOCUM w celu ich rozpatrzenia. Do dnia 29 maja 2012 r.
firma LOCUM z³o¿y³a aneksy do 9 sprawozdañ z szacowania szkód powodziowych.
Uwagi zg³oszone przez przedsiêbiorców zosta³y rozpatrzone i czêœæ z nich zosta³a uwzglêd-
niona. Wziêto równie¿ pod uwagê dokumenty, których przedsiêbiorca (z ró¿nych
przyczyn) nie udostêpni³ w 2011 r., a które potwierdza³y powstanie szkód powodzio-
wych. Firmie LOCUM pozosta³y do rozpatrzenia uwagi i zastrze¿enia z³o¿one przez
4 przedsiêbiorców. Z informacji uzyskanych z firmy LOCUM wynika, ¿e pozosta³e do
wykonania prace s¹ zaawansowane, a wyniki zostan¹ przekazane w najbli¿szym cza-
sie. Po przeprowadzeniu dodatkowego szacowania szkód powodziowych u 9 przedsiê-
biorców oraz z analizy z³o¿onych dokumentów wynika, ¿e pomoc publiczna uzyskana
przez 7 (spoœród 15) przedsiêbiorców nie przekracza kwoty szkód materialnych ocenio-
nych przez rzeczoznawców i bieg³ych rewidentów.

Jednoczeœnie Wojewoda Œwiêtokrzyski poinformowa³a, i¿ oczekuje na stanowisko
Ministerstwa Gospodarki w zakresie interpretacji przepisów dotycz¹cych obowi¹zku
uwzglêdniania w procesie monitorowania wysokoœci pomocy uzyskanej przez przed-
siêbiorców na podstawie ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiêbior-
ców dotkniêtych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 992). Kwestia ta jest
niezwykle istotna, gdy¿ korzystna dla przedsiêbiorców interpretacja przepisów w tym
zakresie ograniczy iloœæ firm, które bêd¹ zmuszone do zwrotu pomocy publicznej
w kwocie przekraczaj¹cej wysokoœæ szkód materialnych.

Niezale¿nie od powy¿szego poni¿ej przedstawiam szczegó³owe dzia³ania podjête
przez s³u¿by Wojewody Œwiêtokrzyskiego w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z mo-
nitorowaniem przez Wojewodê Œwiêtokrzyskiego poziomu pomocy publicznej udzielonej
przedsiêbiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi z 2010 r.

1. W dniu 6 paŸdziernika 2010 r. Dyrektor Wydzia³u ŒUW (drog¹ mailow¹) zwróci³
siê do Ministerstwa Gospodarki z proœb¹ o wskazówki i wytyczne, co do kwestii
problemowych, jakie zosta³y stwierdzone na etapie sprawdzania dokumentacji
przesy³anej przez przedsiêbiorców. W za³¹czeniu do e-maila zosta³o przedstawio-
nych 16 pytañ i w¹tpliwoœci.

2. Pismem z dnia 11 paŸdziernika 2010 r. (sygn. IPOC.I.0711-9-20/10) Wojewoda
Œwiêtokrzyski wyst¹pi³a do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z proœb¹ o wskazówki i wytyczne, co do kwestii problemo-
wych, jakie by³y stwierdzane na etapie sprawdzania dokumentacji przesy³anej
przez przedsiêbiorców. W za³¹czeniu do pisma zosta³o przedstawionych 18 pytañ
i w¹tpliwoœci. Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji przes³a³o do wiadomoœci Wojewody
Œwiêtokrzyskiego pismo z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. (sygn. BUSK¯-III-5942-47/10),
które zosta³o skierowane do Biura Prawnego Ministerstwa Gospodarki z proœb¹
o odniesienie siê do pytañ i w¹tpliwoœci zg³oszonych przez Wojewodê Œwiêtokrzy-
skiego w sprawie monitorowania wysokoœci pomocy publicznej otrzymanej przez
przedsiêbiorców. W piœmie tym zwrócono uwagê, ¿e zgodnie z art. 42 ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
organem wy¿szego stopnia jest minister w³aœciwy do spraw gospodarki.
Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji przes³a³o do wiadomoœci Wojewody Œwiêtokrzyskiego
pismo z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. BUSK¯-III-5941-196/10), które zosta³o
skierowane do Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Minister-
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stwie Gospodarki. Pismem tym zosta³o przekazane wed³ug w³aœciwoœci pismo Woje-
wody Œwiêtokrzyskiego z dnia 11 paŸdziernika 2010 r. (sygn. IPOC.I.0711-9-20/10)
wraz z proœb¹ o zajêcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi w zakresie pytañ przed-
stawionych w za³¹czonym wyst¹pieniu Wojewody Œwiêtokrzyskiego.
Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki przekaza³ Woje-
wodzie Œwiêtokrzyskiemu do wiadomoœci pismo z dnia 26 listopada 2010 r. (sygn.
DIW-VI-073-184/10 skierowane do Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków
Klêsk ¯ywio³owych w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W piœ-
mie tym zawarto m.in. wyjaœnienie, ¿e fakt, i¿ minister w³aœciwy do spraw gospo-
darki jako organ wy¿szego stopnia w stosunku do decyzji wydanych przez woje-
wodê nie jest w³aœciwym organem do interpretacji przepisów ustawowych. Rol¹
ministra w³aœciwego do spraw gospodarki jest wyk³adnia przepisów ww. ustawy
w przypadku z³o¿enia przez przedsiêbiorcê odwo³ania od decyzji, gdy¿ w przypad-
ku postêpowania odwo³awczego organ odwo³awczy jest zobowi¹zany do zbadania
ca³oœci sprawy. Ponadto w piœmie poinformowano, ¿e przekazane pytania dotycz¹
kwestii proceduralnych, które nie zosta³y uregulowane we wspomnianej ustawie.

3. Pismem z dnia 21 lutego 2011 r. (sygn. IPOC.I.0711/9-28/10/11) Dyrektor Wy-
dzia³u Instytucji Poœrednicz¹cej w Certyfikacji Œwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego wyst¹pi³ do Wydzia³u Prawnego Nadzoru i Kontroli Œwiêtokrzyskiego Urzê-
du Wojewódzkiego z proœb¹ o wydanie opinii prawnej w kwestii stosowania zapi-
sów decyzji Komisji Europejskiej Nr 235a/2010. WPNiK w piœmie z dnia 28 lutego
2011 r. (sygn. PNK.1.054.80.2011) wyda³ opiniê prawn¹, zgodnie z któr¹ „ka¿dy
organ w tym wojewoda ma obowi¹zek stosowania wy¿ej wymienionej decyzji”.

4. Wojewoda Œwiêtokrzyski pismem z dnia 2 marca 2011 r. (sygn. IPOC.I.0711/9-31/10/11)
wyst¹pi³a do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji o wyjaœnienie kwestii
zwi¹zanych z monitorowaniem pomocy publicznej, w tym zapewnienia œrodków
na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców wchodz¹cych w sk³ad komisji ds. szaco-
wania szkód powodziowych. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w piœmie z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. BUSK¯-III-5941-66/11) udzieli³o odpo-
wiedzi w zakresie powo³ania komisji ds. szacowania szkód powodziowych. Ponad-
to, poinformowa³o o mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki z rezerwy celowej na pokry-
cie kosztów prac rzeczoznawców oraz, ¿e MSWiA nie przewiduje opracowania pro-
cedur wyznaczaj¹cych ramy pracy komisji odpowiedzialnej za ocenê rozmiaru
szkód oraz wzorów dokumentów. W zwi¹zku z powy¿szym wyst¹piono z wnios-
kiem do MSWiA o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie kosztów prac rzeczo-
znawców i bieg³ych rewidentów wchodz¹cych w sk³ad komisji odpowiedzialnej za
ocenê rozmiaru szkód zg³oszonych przez przedsiêbiorców po powodzi w 2010 r.
W dniu 14 kwietnia 2011 r. Minister Finansów wyda³ decyzjê (sygn.
FS7/4135/26W/IZJ/11/2735 PHMJ) w sprawie zwiêkszenia bud¿etu Wojewody
Œwiêtokrzyskiego na 2011 r. o œrodki przeznaczone na sfinansowanie kosztów
prac rzeczoznawców i bieg³ych rewidentów wchodz¹cych w sk³ad ww. komisji.

5. WojewodaŒwiêtokrzyskipismemzdnia14marca2011r. (sygn.IPOC.I.0711/9-34/10/11)
wyst¹pi³a do Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzê-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zajêcie stanowiska w kwestii interpre-
tacji pojêcia „inne rodzaje wsparcia finansowego” oraz czy pojêcie to mieœci w so-
bie wsparcie w postaci po¿yczek preferencyjnych.
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 19 maja 2011 r.
(sygn. DDO-52-80(2)/l l/M) przedstawi³ wyjaœnienia dotycz¹ce sumowania po-
mocy publicznej uzyskanej z ró¿nych Ÿróde³, w tym pomocy udzielonej w postaci
po¿yczek preferencyjnych oraz poinformowa³, ¿e dla potrzeb obliczania wielkoœci
pomocy w programie pomocowym wyceniane s¹ wy³¹cznie szkody materialne.
Pismem z dnia 26 maja 2011 r. (sygn. IPOC.IV.6356.6.2011) Wojewoda Œwiêto-
krzyski przekaza³a do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz do
Ministerstwa Gospodarki do wiadomoœci i s³u¿bowego wykorzystania kopie ww.
pism z dnia 14 marca 2011 r. (sygn. IPOC.I.0711/9-34/10/11) oraz z dnia 19 ma-
ja 2011 r. (sygn. DDO-52-80(2)/11/M).
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6. WojewodaŒwiêtokrzyskipismemzdnia01kwietnia2011r. (sygn.PNK.II.0521.1.8.2011)
przekaza³a do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji uwagi do pro-
jektu nowej ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi. Ponadto, pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. (sygn. IPOC.IV.6356.9.2011)
przekaza³a uwagi do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rz¹dowego projektu
ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych zusuwaniemskutków powodzi.

7. W 2011 r. w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.) zosta³o przeprowadzone postêpo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup us³ug œwiadczonych przez
rzeczoznawców maj¹tkowych, rzeczoznawców ds. ruchomoœci oraz bieg³ych re-
widentów wchodz¹cych w sk³ad Komisji ds. szacowania wysokoœci strat powo-
dziowych przedsiêbiorców". W wyniku przeprowadzonego postêpowania wy³onio-
no wykonawcê: Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomoœciami „LOCUM” Barbara ¯y-
³a, ul. Koœciuszki 4, 27–600 Sandomierz, z którym w dniu 22 sierpnia 2011 r. zo-
sta³a podpisana umowa Nr AG.I.272.3.45.2011.

8. W dniu 7 wrzeœnia 2011 r. powo³ana zosta³a komisja do spraw szacowania wyso-
koœci strat powodziowych przedsiêbiorców, której zadaniem by³a ocena strat zg³o-
szonych przez przedsiêbiorców powsta³ych na skutek powodzi z 2010 r.

9. W okresie od wrzeœnia do grudnia 2011 r. firma LOCUM przeprowadzi³a szacowa-
nie strat powodziowych w miejscu ich wyst¹pienia, które zosta³y zg³oszone przez
przedsiêbiorców. Rzeczoznawcy i biegli rewidenci sporz¹dzili dla 66 przedsiêbior-
ców odrêbne sprawozdania z szacowania szkód powodziowych. W wyniku prze-
prowadzonej analizy sporz¹dzonych przez firmê LOCUM sprawozdañ z szacowa-
nia szkód powodziowych oraz na podstawie dokumentów z³o¿onych przez przed-
siêbiorców stwierdzono 15 przypadków, w których wartoœæ pomocy publicznej
uzyskanej przez przedsiêbiorców mo¿e przekraczaæ wysokoœæ poniesionych strat
materialnych, co mo¿e powodowaæ koniecznoœæ zwrotu œrodków pobranych
w kwocie przekraczaj¹cej wartoœæ oszacowanych szkód materialnych.

10. Wojewoda Œwiêtokrzyski pismem z dnia 12 marca 2012 r. (sygn. IPOC.IV.6356.30.2012)
wyst¹pi³a do Ministra Administracji i Cyfryzacji z proœb¹ o pomoc w zabezpiecze-
niu œrodków z Funduszu Pracy na rok 2012 z przeznaczeniem na pomoc dla
przedsiêbiorców poszkodowanych w powodzi z 2010 r.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 6 kwietnia 2012 r. (sygn.
DAP-WAR-750-63/12/AM) wyst¹pi³o do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
z proœb¹ o ocenê mo¿liwoœci udzielenia pomocy dla przedsiêbiorców poszkodowa-
nych w wyniku powodzi z 2010 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w piœmie
z dnia 23 kwietnia 2012 r. (sygn. DF.I.074-66-AP/2012) poinformowa³ m.in.
o braku mo¿liwoœci przeznaczenia w 2012 r. œrodków z Funduszu Pracy na finan-
sowanie pomocy dla przedsiêbiorców poszkodowanych w wyniku powodzi z2010 r.

11. Wydzia³ Prawny Nadzoru i Kontroli Œwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego pis-
mem z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. PNK.1.054.83.2012) przedstawi³ opiniê prawn¹
w sprawie sposobu postêpowania przy rozliczaniu pomocy publicznej w przypadku
przedsiêbiorców, którzy w swoich oœwiadczeniach o uzyskanej pomocy publicznej
poinformowali, ¿e uzyskane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dotyczy sk³a-
dników maj¹tkowych (maszyn i urz¹dzeñ, które zosta³y zamortyzowane w 100%).

12. Wojewoda Œwiêtokrzyski pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn.
IPOC.IV.6356.35.2012) wyst¹pi³a z proœb¹ do Ministerstwa Finansów o zajêcie
stanowiska w zakresie interpretacji przepisów dotycz¹cych sposobu wyliczania
nale¿noœci zwi¹zanych ze zwrotem pomocy publicznej pobranej w nadmiernej wy-
sokoœci przez przedsiêbiorców poszkodowanych w czasie powodzi z 2010 r.
M i n i s t e r F i n a n s ó w w p i œ m i e z d n i a 1 6 m a j a 2 0 1 2 r . ( s y g n .
GN5/4435/23/KMX/34/12/588) poinformowa³, ¿e „nie ma mo¿liwoœci umorze-
nia wsparcia pobranego w nadmiernej wysokoœci, co (...) wynika wprost z art. 42
ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach (...)”.

13. Wojewoda Œwiêtokrzyski pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn.
IPOC.IV.6356.34.2012) wyst¹pi³a do Ministerstwa Gospodarki z proœb¹ o udzie-
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lenie wyjaœnienia dotycz¹cego sposobu postêpowania przy rozliczaniu pomocy
publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorców w formie po¿yczki preferencyjnej.
Minister Gospodarki w piœmie z dnia 27 kwietnia 2012 r. (sygn. D1W-VI-074-3/2/12)
poinformowa³, ¿e „ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiêbiorców
dotkniêtych skutkami powodzi z 2010 r. na ¿adnym etapie udzielania pomocy
(szacowanie szkód, rozliczanie po¿yczki, decyzje dotycz¹ce umorzenia) nie przewi-
duje udzia³u wojewody”.

14. Wojewoda Œwiêtokrzyski pismem z dnia 11 maja 2012 r. (sygn. IPOC.IV.6356.37.2012)
zwróci³a siê do Ministerstwa Gospodarki o zajêcie stanowiska w kwestii uwzglêd-
niania po¿yczki preferencyjnej udzielonej przedsiêbiorcy poszkodowanemu w po-
wodzi z 2010 r. w maksymalnym pu³apie dopuszczalnej pomocy publicznej. Pis-
mo to przes³ano równie¿ do wiadomoœci Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Z powa¿aniem

W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatorów Gra¿yny Sztark, Leszka Czarnobaja,
Andrzeja Grzyba, Piotra Wacha, Witolda Gintowt-Dziewa³towskiego,
Kazimierza Kleiny, Romana Zaborowskiego, Jana Wyrowiñskiego,

Piotra Zientarskiego, Andrzeja Persona, Macieja Klimy
oraz Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem w³adz samorz¹dowych oraz Prezydenta Miasta

Tczewa zwracamy siê z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie mo¿liwoœci re-
montu tczewskiego mostu drogowego na Wiœle, który zosta³ zamkniêty z po-
wodu tragicznego stanu technicznego.

Most tczewski jest jednym z najwa¿niejszych na œwiecie zabytków tech-
niki. Oddany do u¿ytku 155 lat temu by³ jedn¹ z najbardziej nowoczesnych
i najd³u¿szych budowli mostowych w Europie. Jego makietê umieszczono
w Muzeum Techniki w Berlinie jako przyk³ad prekursorskich rozwi¹zañ kon-
strukcyjnych. W 2004 r. most doceni³o Amerykañskie Towarzystwo In¿ynierii
Budowlanej, umieszczaj¹c go na jednej liœcie z Wie¿¹ Eiffla, Kana³em Panam-
skim czy Statu¹ Wolnoœci.

Niestety z powodu katastrofalnego stanu technicznego most tczewski zo-
sta³ zamkniêty w paŸdzierniku 2011 r. Mieszkañcom Tczewa, a tak¿e licz-
nym przyjacio³om mostu z Polski i zagranicy, trudno siê z t¹ sytuacj¹
pogodziæ. Podejmowane próby ratowania tego niezwyk³ego arcydzie³a sztuki
in¿ynierskiej okaza³y siê ma³o skuteczne, g³ównie z powodu ograniczeñ bud-
¿etowych lokalnych w³adz. Szacowany koszt renowacji obiektu to oko³o
100 milionów z³, a samorz¹d powiatowy nie jest w stanie sfinansowaæ tego
przedsiêwziêcia.

Most w Tczewie to per³a Pomorza, jeden z najcenniejszych w Polsce za-
bytków dziedzictwa kultury technicznej. Nale¿y go za wszelk¹ cenê uratowaæ
i zapobiec jego ca³kowitemu zniszczeniu. W tym celu niezw³ocznie nale¿y pod-
j¹æ dzia³ania, które zapewni³yby remont i utrzymanie w³aœciwego stanu tech-
nicznego oraz zachowanie funkcji transportowej.

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz znaczenie tak unikatowego i zabytko-
wego obiektu, zwracamy siê z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie mo¿liwo-
œci przejêcia mostu przez Skarb Pañstwa i wykonania generalnego remontu,
który uratuje ten bezcenny 160-letni budynek.

Gra¿yna Sztark
Leszek Czarnobaj
Andrzej Grzyb
Piotr Wach
Witold Gintowt-Dziewa³towski
Kazimierz Kleina
Roman Zaborowski
Jan Wyrowiñski
Piotr Zientarski
Andrzej Person
Maciej Klima
Stanis³aw Gorczyca
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. nr BPS/043-11-421/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pani Senator Gra¿yny Sztark wspólnie z innymi senato-
rami w sprawie mostu drogowego na Wiœle w Tczewie uprzejmie informujê, ¿e kwestia
zmiany kategorii drogi w ci¹gu której le¿y zabytkowy most, stanu technicznego oraz
mo¿liwoœci sfinansowania jego remontu by³a ju¿ wielokrotnie analizowana w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy.

Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samo-
rz¹du województwa, powiatu lub gminy. Dokonanie zmiany w³asnoœci drogi musi byæ
poprzedzone zmian¹ kategorii drogi.

Zaliczenie do kategorii drogi krajowej mostu w Tczewie nie spe³nia kryteriów za-
wartych w art. 5 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o drogach publicznych dla zaliczenia go do kate-
gorii dróg krajowych. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w niewielkiej odleg³oœci od
przeprawy mostowej usytuowanej w ci¹gu dróg powiatowych przebiega droga krajowa
nr 22, która zapewnia obs³ugê komunikacyjn¹ regionu w zakresie po³¹czenia obszarów
po³o¿onych po dwóch stronach rzeki Wis³y.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej realizowany jest program
wieloletni pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 ustanowiony
uchwa³¹ Rady Ministrów dnia 25 stycznia 2011 r. Program zak³ada stworzenie sieci
sprawnych po³¹czeñ autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak i re-
mont ju¿ istniej¹cych, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianê parametrów tech-
nicznych. Podstawowym celem podejmowanych dzia³añ jest stworzenie sieci drogowej
o znacznie wy¿szych ni¿ obecnie parametrach u¿ytkowych, w tym powstanie zasadni-
czego szkieletu dróg o du¿ej przepustowoœci, stanowi¹cych sieæ po³¹czeñ pomiêdzy
najwiêkszymi oœrodkami gospodarczymi kraju. Maj¹c na uwadze, ¿e Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zobowi¹zana jest do realizacji zadañ inwe-
stycyjnych okreœlonych w Programie, fakt zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
nie spowoduje automatycznie poprawy ich stanu technicznego i warunków ruchu.
Zwiêkszenie d³ugoœci dróg krajowych nie oznacza proporcjonalnie wzrostu œrodków fi-
nansowych, którymi dysponuje GDDKiA na budowê, przebudowê, remonty oraz utrzy-
manie i ochronê dróg krajowych.

W myœl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, zarz¹dc¹ dróg powiato-
wych jest zarz¹d powiatu. W myœl art. 20 ww. ustawy do obowi¹zków zarz¹dcy drogi
nale¿y m.in.: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie na-
wierzchni drogi, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
in¿ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu
na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie robót interwencyjnych,
robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych oraz przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez
ich u¿ytkowników.

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu l¹do-
wego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) zadania w zakresie budowy, prze-
budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi finansowane s¹
przez samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych wraz z obiektami in¿y-
nierskimi.
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Informujê równie¿, ¿e przeprowadzona analiza mo¿liwych do pozyskania przez po-
wiat œrodków finansowych na odnowê mostu w Tczewie wskazuje kilka mo¿liwoœci –
œrodki z programów UE, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub z re-
zerwy subwencji ogólnej, tworzonej w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.).

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e kwestia dofinansowania przebudowy mostu tczew-
skiego z rezerwy subwencji ogólnej by³a ju¿ dyskutowana w roku 2008. Ówczesne Mi-
nisterstwo Infrastruktury proponowa³o Staroœcie Tczewskiemu, aby zwróci³ siê do
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, która corocznie ustala dodatko-
we kryteria s³u¿¹ce do oceny i weryfikacji wniosków sk³adanych przez samorz¹dy o do-
finansowanie zadañ drogowych z tej rezerwy, o ustanowienie wyj¹tku dla realizacji
przebudowy mostu i odst¹pienie od wymogu 50% udzia³u œrodków w³asnych. Powiat
Tczewski takiego wniosku nie przed³o¿y³.

Tak¿e z uwagi na zabytkowy charakter mostu wpisanego na listê zabytków techni-
ki, proponowano, aby wsparcia finansowego poszukiwaæ równie¿ w resorcie kultury
i dziedzictwa narodowego w ramach programów, którymi resort dysponuje.

Podkreœliæ jednak¿e nale¿y, i¿ wyst¹pienie Starosty Tczewskiego z 2008 r. dotyczy-
³o remontu mostu, którego koszt szacowano wówczas na kwotê ok. 50 mln z³. Obecnie
koszty te szacowane s¹ na poziomie ok. 100 mln z³.

W korespondencji kierowanej ostatnio do Starosty Tczewskiego, z uwagi na zakres
rzeczowy i finansowy tego przedsiêwziêcia, sugerowane by³o opracowanie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, rozk³adaj¹cego w czasie zarówno ro-
boty, jak i konieczne wydatki oraz wypracowanie monta¿u finansowego wœród
samorz¹dów zainteresowanych funkcjonowaniem przeprawy, przewiduj¹cego dofi-
nansowanie robót równie¿ z rezerwy subwencji ogólnej.

Tak przygotowane dokumenty stanowi³yby podstawê wyst¹pienia Starosty Tczew-
skiego do Ministra Finansów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej oraz Strony Samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego
o zgodê na indywidualne rozpatrzenie kwestii dofinansowania przebudowy mostu
w Tczewie (z rezerwy mo¿na dofinansowaæ jedynie zadania inwestycyjne). Prace nad
podzia³em rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 zosta³y ju¿ zakoñczone. Kwestia
ewentualnego wsparcia dzia³añ Powiatu Tczewskiego mo¿e byæ rozpatrywana jedynie
dla perspektywy roku 2013, pod warunkiem, ¿e omawiana rezerwa zostanie utworzo-
na w bud¿ecie pañstwa oraz ¿e wniosek spe³ni kryteria ustalone na 2013 r. dla zadañ
na drogach powiatowych (prace nad kryteriami powinny zostaæ rozpoczête pod koniec
I pó³rocza br.) lub dla Powiatu Tczewskiego zostanie uzgodniony specjalny tryb oceny
wniosku.

Reasumuj¹c powy¿sze uprzejmie informujê, i¿ Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dysponuj¹c œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma innych mo¿liwoœci
formalnych finansowania dróg zarz¹dzanych przez samorz¹dy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Beaty Gosiewskiej

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Pragniemy zapytaæ, czy toczy³y siê lub aktualnie siê tocz¹ jakieœ postêpo-

wania administracyjne lub s¹dowe, których stronami s¹ instytucje rz¹dowe
i rodziny lub pe³nomocnicy rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleñsku.
Chodzi nam na przyk³ad o postêpowania w sprawie dostêpu do informacji za-
strze¿onych, dostêpu do dokumentów rz¹dowych itp. Ile by³o lub jest takich
postêpowañ? Czego one dotyczy³y?

Prosimy równie¿ o informacjê, czy w tego rodzaju sprawach instytucje
rz¹dowe korzysta³y lub korzystaj¹ z zewnêtrznej pomocy prawnej? A jeœli
tak, to jaki jest dotychczasowy koszt tej zewnêtrznej obs³ugi prawnej, jeœli
chodzi o wymienione sprawy?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Beata Gosiewska

OdpowiedŸ
SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na otrzymane w dniu 18 maja 2012 r., przy piœmie znak BPS/043-

-11-422/12, oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one wspólnie
z senatorami Beat¹ Gosiewsk¹ i Bogdanem Pêkiem, zawieraj¹ce pytania dotycz¹ce po-
stêpowañ administracyjnych lub s¹dowych, których stronami s¹ instytucje rz¹dowe
i rodziny lub pe³nomocnicy rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleñsku, uprzejmie
wyjaœniam, i¿ w przedmiotowym zakresie:

1. Toczy³o siê:
a) 156 postêpowañ ugodowych o zap³atê zadoœæuczynienia,
b) 98 postêpowañ administracyjnych w sprawie przyznania rent specjalnych.
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2. Tocz¹ siê:
a) 1 postêpowanie s¹dowe w sprawie o udostêpnienie informacji publicznej,
b) 2 postêpowania administracyjne w sprawie przyznania rent specjalnych.

3. Dotychczasowy koszt zewnêtrznej pomocy prawnej w ww. postêpowaniach wy-
niós³ 36 290 z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA – cz³onka Rady Ministrów
SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW
Tomasza Arabskiego
Podsekretarz Stanu
Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wojciech Nowicki
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego,

ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza,
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna
Pani Rzecznik!

W ramach mojej dzia³alnoœci senatorskiej zapozna³em siê ze problemem
pana W³odzimierza W., rolnika i stra¿aka ochotnika z Grzymkowic w powie-
cie rawskim.

Przedstawiona przez niego sprawa potwierdzona wyjaœnieniami, które
otrzyma³em od prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz od
ministra pracy i polityki spo³ecznej, wskazuje na bulwersuj¹c¹ niesprawied-
liwoœæ, jakiej doœwiadczy³ pan W³odzimierz W. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e do-
œwiadcza jej wielu innych stra¿aków ochotników Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan W³odzimierz W. przez wiele lat jako stra¿ak ochotnik zajmowa³ siê
konserwacj¹ i eksploatacj¹ samochodu bojowego OSP w Grzymkowicach, za
co otrzymywa³ symboliczne wynagrodzenie w kwocie 100 z³ miesiêcznie. Wy-
nagrodzenia tego wcale siê nie domaga³, ale koniecznoœæ jego wyp³aty wyni-
ka³a z uregulowañ prawnych dotycz¹cych odpowiedzialnoœci za mienie
powierzone. Okazuje siê, ¿e w œwietle interpretacji przepisów prawa przyjê-
tych przez ministra pracy i polityki spo³ecznej oraz prezesa KRUS fakt pobie-
rania tego symbolicznego wynagrodzenia ca³kowicie przekreœli³ mo¿liwoœæ
uzyskania przez pana W. emerytury rolniczej, do której mia³ prawo z tytu³u
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zamiast emerytury rolniczej pan W. ma
otrzymaæ 12 z³ miesiêcznie emerytury z ZUS.

Nie zamierzamy w tym miejscu roztrz¹saæ zawi³oœci prawnych i zastana-
wiaæ siê, czy przepisy rzeczywiœcie tak stanowi¹, czy te¿ s¹ tylko tak inter-
pretowane, ale uwa¿am, ¿e opisana wy¿ej sytuacja ur¹ga wszelkiemu
poczuciu sprawiedliwoœci i powinna byæ natychmiast zmieniona w drodze
zmiany wyk³adni przepisów lub ich nowelizacji. Nie wolno dopuœciæ do tego,
¿eby stra¿ak ochotnik za swoj¹ ciê¿k¹, odpowiedzialn¹, niebezpieczn¹ i spo-
³eczn¹ s³u¿bê (100 z³ to przecie¿ ¿adne wynagrodzenie) zamiast nagrody
otrzymywa³ karê w postaci odebrania mu œrodków do ¿ycia.

Wzywamy prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych, mi-
nistra pracy i polityki spo³ecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz rzecz-
nika praw obywatelskich do podjêcia niezbêdnych inicjatyw zmierzaj¹cych
do usuniêcia tych niesprawiedliwoœci i naprawienia krzywd, które ta nie-
sprawiedliwoœæ spowodowa³a w przesz³oœci.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym oœwiadczeniem senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wraz z senatorami Bogdanem Pêkiem i Wojciechem Skurkiewiczem z dnia 10 maja br.,
w sprawie ubezpieczeñ spo³ecznych, w kontekœcie póŸniejszych uprawnieñ emerytal-
nych rolników, na tle indywidualnej sprawy pana W³odzimierza W. – uprzejmie infor-
mujê, ¿e to samo oœwiadczenie zosta³o przekazane równoczeœnie do Prezesa Rady
Ministrów oraz bezpoœrednio do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej pod dwoma ró¿ny-
mi znakami – odpowiednio: BPS/043-11-422/12 oraz BPS/043-11-424/12.

Jednoczeœnie pozwolê sobie przekazaæ na rêce Pana Marsza³ka, nastêpuj¹ce wyjaœ-
nienia.

Pan W³odzimierz W. z Grzymkowic, bêd¹cy rolnikiem i jednoczeœnie stra¿akiem ochot-
nikiem, zawar³ z Gmin¹ Bia³a Rawska w powiecie rawskim odp³atn¹ umowê zlecenie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z póŸn. zm.) wy¿ej wymieniony
zosta³ zatem objêty z tytu³u zawarcia tej umowy ubezpieczeniami spo³ecznymi w ZUS,
natomiast na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) KRUS wyda³ decyzjê
z dnia 21 lutego br. o ustaniu w stosunku pana W³odzimierza W. ubezpieczenia spo³e-
cznego rolników.

Zgodnie bowiem z przepisami ww. ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
przepisów o podleganiu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy – nie sto-
suje siê do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu.

Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e przepisy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, ani
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników – nie przewiduj¹ jednoczesnego, podwójnego
ubezpieczenia w ZUS i w KRUS.

Sprawa œwiadczeñ emerytalnych w takich przypadkach, w szczególnoœci prawa do
emerytury rolniczej zosta³a wyjaœniona w skierowanym do Pana Marsza³ka piœmie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: DONzs-en-0700-25/12(995) z dnia 8 czerwca br.

Pragnê dodaæ, ¿e je¿eli w sytuacji takiej jak pana W³odzimierza W. wyp³ata wyna-
grodzenia (wynikaj¹ca co prawda, jak wskazuje Senator Grzegorz Wojciechowski,
z uregulowañ prawnych dotycz¹cych odpowiedzialnoœci za mienie powierzone) – wy-
maga³a zawierania dodatkowej umowy zlecenia, wówczas postêpowanie organów ZUS
i KRUS by³o prawid³owe – tj. zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawowymi.

Natomiast je¿eli powierzenie przez gminê okreœlonych zadañ rolnikowi za wynagro-
dzeniem nie wymaga³oby zawarcia umowy zlecenia – wówczas otrzymanie przez rolni-
ka ww. wynagrodzenia z tytu³u wykonania zadania czy zadañ powierzonych przez
gminê, nie stanowi³oby tytu³u do objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi w ZUS.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach
administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z
§1 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 roku
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.
Nr 248, poz. 1486), w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê – zgodnie z w³aœciwoœci¹ –
oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie
z innymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 roku,
w sprawie mo¿liwoœci uzyskania przez stra¿aka-ochotnika emerytury rolniczej.

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 15 maja 2012 r., znak: BPS/043-11-425/12, przy

którym przed³o¿one zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego wspólnie z innymi senatorami w sprawie Pana W³odzimierza W., uprzejmie
wyjaœniam, co nastêpuje.

Z informacji przekazanych przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego wyni-
ka, ¿e Pan W³odzimierz W., podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników niespe³na
23 lata, nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i dotychczas nie sk³ada³ wniosku do KRUS
o rozpatrzenie uprawnieñ do emerytury.

W zwi¹zku z ukoñczeniem 60 lat Pan W³odzimierz W. móg³by ubiegaæ siê o rozpa-
trzenie uprawnieñ do „wczeœniejszej” emerytury rolniczej na podstawie art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.). Musia³by jednak z³o¿yæ formalny wniosek oraz przed³o¿yæ
dowody, ¿e w okresie przed 1 stycznia 1983 r., po ukoñczeniu 16 lat, pracowa³ w go-
spodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika oraz dowód, ¿e zaprzesta³ pro-
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wadzenia dzia³alnoœci rolniczej, np. akt notarialny œwiadcz¹cy o przekazaniu
gospodarstwa rolnego. Wspomniana „wczeœniejsza” emerytura rolnicza przys³uguje
rolnikowi, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

– ukoñczy³ wiek 60 lat, je¿eli jest mê¿czyzn¹,
– posiada co najmniej 30. letni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rento-

wemu,
– zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od którego zale¿y

prawo do emerytury rolniczej zalicza siê okresy pracy w gospodarstwie rolnym w cha-
rakterze domownika po ukoñczeniu 16 lat, przed 1 stycznia 1983 r. kiedy to domowni-
cy nie byli jeszcze objêci ubezpieczeniem spo³ecznym rolników. Jednoczeœnie
informujê, ¿e zgodnie z ww. ustaw¹ do uzyskania prawa do emerytury rolniczej po
osi¹gniêciu wieku emerytalnego wymagany jest krótszy, bo 25-letni okres podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Ponadto wyjaœniam, ¿e osoby takie jak Pan W³odzimierz W. – urodzone po dniu
31 grudnia 1948 r., je¿eli nabêd¹ prawo do emerytury rolniczej, a posiadaj¹ tak¿e
okresy ubezpieczeniowe w ZUS, maj¹ szanse otrzymaæ dwa œwiadczenia emerytalne,
które ZUS i KRUS wyp³acaæ bêd¹ niezale¿nie. Emerytura z ZUS ustalana bêdzie
w oparciu o zgromadzony „kapita³” ze sk³adek emerytalnych op³acanych na Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e szczegó³owe informacje dotycz¹ce przebiegu
ubezpieczenia oraz dokumentów wymaganych przy ubieganiu siê o „wczeœniejsz¹”
emeryturê rolnicz¹, przekazane zosta³y przez KRUS zarówno Panu Senatorowi Grzego-
rzowi Wojciechowskiemu pismem z dnia 5 kwietnia br., jak i Panu W³odzimierzowi W.
pismem z dnia 19 marca br.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 5.06.2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pani Wicemarsza³ek (BPS/043-11-426/12) przekazu-

j¹cym oœwiadczenie Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka i Wojcie-
cha Skurkiewicza z dnia 10 maja 2012 r. pragnê poinformowaæ, ¿e Rzecznik Praw
Obywatelskich ju¿ by³ adresatem wyst¹pienia Pana Senatora Wojciechowskiego
w sprawie Pana W³odzimierza W. Pismem z dnia 19 kwietnia br. Rzecznik wyjaœni³ Pa-
nu Senatorowi, ¿e problem, który dotyczy Pana W. jest problemem generalnym. Jego
rozwi¹zanie wymaga³oby zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów.
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Z uwagi na to, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich nie dysponuje inicjatyw¹ ustawo-
dawcz¹ jak równie¿ nie zajmuje siê kszta³towaniem polityki spo³ecznej, tak¿e w zakre-
sie ubezpieczenia spo³ecznego, mo¿liwoœci jego dzia³ania w kierunku zmian systemo-
wych w systemie ubezpieczenia spo³ecznego s¹ ograniczone.

Rzecznik postanowi³ zatem zwróciæ siê do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uzyskania ich stanowiska w interesuj¹cym
zakresie i dopiero po uzyskaniu ich stanowiska udzieliæ odpowiedzi na oœwiadczenie
z³o¿one przez Panów Senatorów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18 lipca 2012 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Senatora z dnia 2 lipca 2012 r. (1519/07/12)

w sprawie rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych nabywania prawa do œwiadczeñ
emerytalno-rentowych przez osoby posiadaj¹ce dwa tytu³y ubezpieczenia spo³ecznego,
uprzejmie informujê, ¿e aktualnie problem ten jest analizowany przez Rzecznika Praw
Obywatelskich. Rzecznik oczekuje wci¹¿ na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej. Po otrzymaniu tego stanowiska, zostanie rozwa¿ona mo¿liwoœæ podjêcia dal-
szych dzia³añ w sprawie.

O podejmowanych czynnoœciach Rzecznik poinformuje Pan Senatora osobnym pismem.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 24.08.2012 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Senatora z dnia 2 lipca 2012 r. (1519/07/12)

w sprawie rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych nabywania prawa do œwiadczeñ
emerytalno-rentowych przez osoby posiadaj¹ce dwa tytu³y ubezpieczenia spo³ecznego,
uprzejmie informujê, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu siê ze stanowis-
kiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej nie
stwierdzi³ niestety mo¿liwoœci podjêcia dalszych dzia³añ w tej sprawie.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zasada pierwszeñstwa podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu
z tytu³u umowy zlecenia przed ubezpieczeniem rolniczym jest zasad¹ systemow¹. Nie ma
mo¿liwoœci odstêpowania od tej zasady w indywidualnych przypadkach. Stan ten nie na-
rusza Konstytucji, a tylko ta okolicznoœæ uzasadnia³aby kontynuowanie czynnoœci przez
Rzecznika. Natomiast ewentualne zmodyfikowanie powy¿szej zasady poprzez wprowadze-
nie rozwi¹zania, ¿e obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego podlegaj¹ tylko te osoby wy-
konuj¹ce pracê w oparciu o umowê zlecenia, których dochód przekracza okreœlon¹ kwotê,
wymaga³oby podjêcia interwencji ustawodawczej przez w³aœciwe organy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania ustawowe przewi-
duj¹ wyp³acanie po osi¹gniêciu wieku emerytalnego wynosz¹cego 65 lat lub wiêcej al-
bo emerytury rolniczej oraz emerytury pracowniczej, albo emerytury pracowniczej
wraz ze zwiêkszeniem odpowiadaj¹cym d³ugoœci okresów ubezpieczenia rolniczego.
Sytuacja ta mo¿e dotyczyæ równie¿ Pana W³odzimierza.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka,

pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego Tomasza K¹dzio³ki,
przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska,

prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Pano-
wie Prezesi! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szanowny Panie Prokuratorze!

W ostatnich dniach opinia publiczna w Polsce zosta³a poruszona wiado-
moœciami o serii katastrof lotniczych ma³ych samolotów, w których zginêli lu-
dzie. Podobna seria katastrof takich samolotów mia³a miejsce kilka miesiêcy
temu. Trudno zliczyæ, która to ju¿ tego rodzaju katastrofa na terenie Polski.
Warto te¿ dodaæ, ¿e polskie samoloty ulega³y katastrofom równie¿ poza gra-
nicami Polski. Coœ bardzo z³ego dzieje siê z polskim lotnictwem cywilnym. Za-
gro¿one jest bezpieczeñstwo nie tylko korzystaj¹cych z transportu lotniczego,
ale tak¿e przypadkowych osób, którym w ka¿dej chwili mo¿e spaœæ na g³owê
kolejna awionetka.

Prosimy, by prezes Rady Ministrów za¿¹da³ od podleg³ych sobie urzêdów
niezbêdnych wyjaœnieñ i podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy bezpie-
czeñstwa lotniczego w Polsce.

Mamy równie¿ konkretne pytania do ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej, do prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego i do przewod-
nicz¹cego Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. S¹ to pytania
le¿¹ce w zakresie kompetencji ka¿dego z panów.

1. Ile wypadków lotniczych zdarzy³o siê w Polsce w okresie ostatnich piê-
ciu lat? Jakie by³y przyczyny tych wypadków i jakie wnioski wyci¹gniêto na
przysz³oœæ po to, aby zapobiec kolejnym?

2. Ile prywatnych samolotów (nie licz¹c samolotów pozostaj¹cych w ge-
stii linii lotniczych) jest aktualnie zarejestrowanych w Polsce i ile z nich zosta-
³o zarejestrowanych w okresie ostatnich piêciu lat?

3. Ile licencji lotniczych posiadaj¹ obywatele polscy, ile tych licencji wy-
dano w Polsce, a ile licencji lotniczych obywatele polscy uzyskali za granic¹?
Ile licencji lotniczych w Polsce uzyskali obywatele innych krajów?

4. Czy sprawa domniemanej korupcji w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego,
opisywana w prasie na pocz¹tku 2012 r. zosta³a zbadana przez odpowiednie
urzêdy, w tym w szczególnoœci przez prokuraturê? Czy by³o albo jest prowa-
dzone œledztwo w sprawie tajemniczej œmierci Dariusza Szpinety, który
w 2009 r. zawiadomi³ prokuraturê o podejrzeniu handlu licencjami pilota
w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego? Jaki by³ wynik postêpowania zwi¹zanego
z podejrzeniem korupcji wœród cz³onków Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej,
którzy wed³ug informacji prasowych w liczbie kilkunastu zostali zatrzymani
przez CBA i prokuraturê?

Do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli mamy nastêpuj¹ce pytanie. Czy NIK
przeprowadza³a b¹dŸ zamierza przeprowadziæ jak¹œ kontrolê dotycz¹c¹ bez-
pieczeñstwa lotnictwa cywilnego w Polsce, w tym zw³aszcza w zakresie
spraw zwi¹zanych ze szkoleniem pilotów i udzielaniem licencji na pilota¿? Je-
œli takie kontrole siê odby³y, to prosimy o krótk¹ informacjê o ich wynikach,
a jeœli, nie ich by³o to zwracamy siê o niezw³oczne ich przeprowadzenie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 14 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza na 11. posiedzeniu Senatu w dniu
10 maja 2012 r. (BPS/043-11-427/12) w zakresie w³aœciwoœci Ministra Transportu,
Budownicza i Gospodarki Morskiej przedstawiam poni¿sze stanowisko.

Ówczesne Ministerstwo Infrastruktury niezale¿nie od dzia³añ prowadzonych przez
inne podmioty przeprowadzi³o w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego w dniach 6–28 sierpnia
2009 r. kontrolê, której zakresem objêto „Procedury egzaminowania i licencjonowania
personelu lotniczego stosowane w ULC”.

W toku kontroli obejmuj¹cej okres od lutego 2007 r. do dnia rozpoczêcia kontroli
tj. do 6 sierpnia 2009 r. sprawdzono poprawnoœæ funkcjonowania i stosowania proce-
dur egzaminowania i licencjonowania personelu lotniczego w ULC. W toku kontroli
ustalono m.in.:

1. W zakresie obowi¹zuj¹cych procedur egzaminowania i licencjonowania stwier-
dzono, ¿e Podrêcznik licencjonowania personelu lotniczego (PEL) nie by³ na bie-
¿¹co aktualizowany i dostosowywany do zmian w strukturze organizacyjnej ULC
oraz zmian w przepisach prawa. Rozbie¿noœci miêdzy wewnêtrznymi regulacjami
a stanem faktycznym powodowa³y m.in. brak przejrzystoœci sposobu dzia³ania
Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (LKE), utrudniaj¹c skuteczny nadzór nad jej
dzia³alnoœci¹.

2. Przewodnicz¹cy LKE ³¹czy³ funkcjê Sekretarza komisji egzaminacyjnej albo Szef
egzaminatorów praktycznych pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego komisji egzamina-
cyjnej. £¹czenie funkcji w ramach LKE mo¿e prowadziæ do nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu komisji.

3. Dokumentowanie przebiegu egzaminu teoretycznego (tak w formie komputerowej
jak i papierowej) by³o niewystarczaj¹ce. Nie sporz¹dzano protoko³ów z poszczegól-
nych egzaminów, brak by³o równie¿ list kandydatów przystêpuj¹cych do egzami-
nu przy zastosowaniu programu komputerowego w danym dniu sesji (z podpisem
potwierdzaj¹cym obecnoœæ na egzaminie). Brak dokumentowania przebiegu sesji
egzaminacyjnych powodowa³ niemo¿liwoœæ oceny w toku kontroli czy egzamina-
torzy wykonywali obowi¹zki wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów pañstwowych na licencje lub upraw-
nienia lotnicze (Dz. U. Nr 168 poz. 1637).

4. Dokumentacja dotycz¹ca powo³ywania kandydatów na egzaminatorów teoretycz-
nych, praktycznych lub teoretyczno-praktycznych prowadzona by³a nierzetelnie,
a nadzór nad ni¹ by³ niewystarczaj¹cy. Na podstawie licznych uchybieñ formal-
nych stwierdzonych w dokumentacji kandydatów na egzaminatorów nale¿y
wskazaæ, ¿e nie zachowano nale¿ytej starannoœci w procesie weryfikacji egzami-
natorów.

5. Rozporz¹dzenie w sprawie egzaminów pañstwowych na licencjê lub uprawnienia
lotnicze nie reguluje zasad wynagradzania cz³onków komisji egzaminacyjnej.
W latach 2007–2009 ULC zawiera³ z egzaminatorami umowy o dzie³o, których
przedmiotem by³o przeprowadzenie egzaminu pañstwowego. Umowy zlecenia

212 11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r.



i umowy o dzie³o dotycz¹ce licencjonowania i egzaminowania personelu lotnicze-
go zawierane by³y równie¿ z pracownikami ULC. Kontrola ustali³a, ¿e pracownicy
ULC w trakcie godzin pracy brali udzia³ w sesjach egzaminacyjnych (wykonywali
dzie³o zgodnie z zawartymi umowami).

6. Dzia³alnoœæ Departamentu Personelu Lotniczego ULC (LPL) poddana zosta³a au-
dytowi, w obszarach zwi¹zanych z kwalifikacjami personelu lotniczego. Przepro-
wadzone audyty wykaza³y szereg nieprawid³owoœci. Nieprawid³owoœci wskazane
przez audytorów nie by³y usuwane, co œwiadczyæ mo¿e o braku w³aœciwego nadzo-
ru nad dzia³alnoœci¹ LPL.

7. W skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak nale¿ytej starannoœci przy
wstêpnej weryfikacji wniosków kandydatów na cz³onków personelu lotniczego.
Sprawdzenie dokonywane w trakcie prowadzonego postêpowania, przez Inspek-
torów ULC oraz cz³onków LKE nie by³o odpowiednio dokumentowane. Stwierdzo-
no brak dat i adnotacji dokonywania stosownych czynnoœci, brak podpisów osób
wydaj¹cych opinie b¹dŸ zatwierdzaj¹cych dany etap procedury oraz ich imien-
nych pieczêci.

8. W ULC nieprawid³owo stosowane by³y przepisy Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego w zakresie wezwañ, dorêczeñ i zawieszania postêpowania.

9. Od 2008 roku egzaminy komisyjne zosta³y zaniechane co niezgodne by³o z zapisa-
mi rozporz¹dzenia w sprawie egzaminów pañstwowych na licencje lub uprawnie-
nia lotnicze.

10. W toku kontroli sprawdzono postêpowanie przy przeprowadzaniu egzaminu teore-
tycznego w trybie egzaminu komisyjnego. Kontrola ujawni³a, ¿e pomimo cztero-
krotnego niezaliczenia przez kandydata na cz³onka personelu lotniczego jednego
z przedmiotów, wynik koñcowy przedstawiony na wydruku (raport z egzaminu) wid-
nia³ zapis „zaliczony”. Wynik egzaminu komisyjnego dopisany zosta³ rêcznie na
wydruku, co mo¿e sugerowaæ mo¿liwoœæ zmiany wyniku egzaminu w egzamina-
cyjnym systemie komputerowym.

Poni¿ej przedstawiamy informacje przekazane przez ULC o sposobie wykonania za-
leceñ pokontrolnych oraz podjêtych dzia³aniach na rzecz realizacji wniosków zawar-
tych w wyst¹pieniu pokontrolnym.

1. Trwaj¹ prace nad projektem zmian do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów pañstwowych na licencje lub upraw-
nienia lotnicze.

2. Przeprowadzono analizê dostosowania przepisów wewnêtrznych w obszarze egza-
minowania i licencjonowania do aktualnego stanu faktycznego i prawnego.

3. Zweryfikowano procedury wewnêtrzne w obszarze egzaminowania i licencjono-
wania.

4. Zwiêkszono zatrudnienie w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.
5. W komputerowym systemie egzaminowania uruchomiono opcjê generowania

protoko³ów z egzaminów teoretycznych.
6. Przeprowadzono dodatkowe szkolenia z personelem zaanga¿owanym w procesy

egzaminowania i licencjonowania.
7. Przebudowano wewnêtrzny systemu obiegu dokumentów w Departamencie Per-

sonelu Lotniczego w celu jednoznacznego ustalenia odpowiedzialnoœci za decyzje
podejmowane na ka¿dym etapie oraz w celu skrócenia czasu rozpatrywania
wniosków.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PREZESA
URZÊDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Warszawa, 5 czerwca 2012 r.

Pani Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na Oœwiadczenie z³o¿one przez Senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego. Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza, uprzejmie informujê.
W ocenie Urzêdu Lotnictwa Cywilnego nieuprawnione jest twierdzenie, ¿e „coœ bardzo

z³ego dzieje siê z polskim lotnictwem cywilnym”. ULC na bie¿¹co kontroluje poziom bez-
pieczeñstwa lotów i nie zauwa¿y³ tendencji potwierdzaj¹cych opinie Panów Senatorów.

ULC, zgodnie ze swoimi kompetencjami, prowadzi równie¿ sta³y nadzór nad wszyst-
kimi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ lotnicz¹. O sprawnoœci tego nadzoru œwiad-
cz¹ wyniki audytów przeprowadzanych przez miêdzynarodowe organizacje lotnicze
(m.in. Organizacjê Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Europejsk¹ Agencjê Bez-
pieczeñstwa Lotniczego. Europejsk¹ Organizacjê Bezpieczeñstwa ¯eglugi Powietrznej).
Na przestrzeni ostatnich piêciu lat Urz¹d by³ kontrolowany 36 razy. W wyniku tych
sprawdzeñ potwierdzono, ¿e ULC jest zdolny do wykonywania funkcji w³adzy lotniczej
definiowanej przez miêdzynarodowe przepisy prawne. Nale¿y te¿ dodaæ, ze niektóre or-
ganizacje, jak np. amerykañska w³adza lotnicza Federal Aviation Administration dele-
guj¹ Urzêdowi wykonywanie niektórych czynnoœci lotniczych w ich imieniu.

Urz¹d pragnie jednak zwróciæ uwagê Panów Senatorów na jeden bezsprzeczny
i bezdyskusyjny fakt, ¿e brawury, zbytniej wiary we w³asne umiejêtnoœci i ludzkiej nie-
frasobliwoœci nie da siê unikn¹æ i nie da siê jej równie¿ zapobiec. To u¿ytkownicy stat-
ków powietrznych musz¹ stosowaæ siê do wymogów prawa i w praktyce wykorzystywaæ
wiedzê jak¹ posiedli w trakcie szkolenia lotniczego. Nikt, ani Urz¹d, ani inne organy
pañstwa nie mog¹ ich wyrêczyæ w tym zakresie. ULC nie posiada te¿ fizycznych mo¿li-
woœci aby nadzorowaæ ka¿dego pilota z osobna podczas wykonywania przez niego dzia-
³alnoœci, maj¹cej bardzo czêsto charakter rekreacyjny lub sportowy. Reasumuj¹c:
mówi¹c o bezpieczeñstwie nale¿y rozró¿niaæ: lotnictwo pasa¿erskie, w którym wypad-
ku lotniczego z udzia³em ofiar œmiertelnych nie by³o od lat od lotnictwa ogólnego.

Dodatkowo z naciskiem, pragnê zaznaczyæ, ¿e krzywdz¹cym jest ocenianie dzia³al-
noœci Urzêdu przez pryzmat kilku osób, które s¹ podejrzewane o nadu¿ycia. Krzyw-
dz¹cym jest równie¿ permanentne przypominanie tego faktu, z którego Urz¹d
wyci¹gn¹³ konstruktywne wnioski, wprowadzi³ program naprawczy i pomimo którego –
w ocenie miêdzynarodowych instytucji lotniczych – nie utraci³ zdolnoœci do sprawowa-
nia nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym.

W odniesieniu do punktu 1:
Poni¿ej w tabeli nr 1* przedstawiono wypadki lotnicze, które zdarzy³y siê w Polsce

w okresie ostatnich piêciu lat z podzia³em na rodzaje statków powietrznych oraz ich
graficzne przedstawienie na wykresie nr 1. W tabeli nr 2* przedstawiono wypadki stat-
ków powietrznych o MTOM (Maximum take-off mass) 2250–5700 kg, w tym œmig³owiec
PZL W-3, w latach 2007–2012 (statki powietrzne krajowych u¿ytkowników podlegaj¹ce
obowi¹zkowi rejestracji). W tabeli nr 3* przedstawiono wypadki statków powietrznych
o MTOM do 2250 kg w latach 2007–2012 (statki powietrzne krajowych u¿ytkowników
podlegaj¹ce obowi¹zkowi rejestracji z uwzglêdnieniem ULM). W tabeli nr 4* przedsta-
wiono wybrane grupy statków powietrznych wymienione w za³¹czniku II do rozpo-
rz¹dzenia (WE) nr 216/2008 (statki powietrzne krajowych u¿ytkowników niepodlega-
j¹ce obowi¹zkowi rejestracji). Natomiast w tabeli nr 5* przedstawiono szczegó³owy wy-
kaz wypadków lotniczych, ich przyczyny a tak¿e podjête dzia³ania. W kontekœcie odpo-
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wiedzi na to pytanie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Urz¹d Lotnictwa Cywilnego podejmowa³
i podejmuje dzia³ania profilaktyczne w lotnictwie cywilnym, które opiera³y siê w szcze-
gólnoœci na: nowelizacji prawa, wydawaniu przez Prezesa ULC Komunikatów wraz
z zaleceniami profilaktycznymi kierowanymi do œrodowiska lotniczego, prowadzeniu
certyfikacji podmiotów lotniczych i ich recertyfikacji, prowadzeniu audytów i kontroli
w tych podmiotach, opracowywaniu biuletynów bezpieczeñstwa, organizowaniu Kra-
jowych Konferencji Bezpieczeñstwa Lotów, analizie wypadków lotniczych na posiedze-
niach Zespo³u Bezpieczeñstwa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, budowaniu Krajowego
Programu Bezpieczeñstwa Lotów – SSP.

Z powa¿aniem

p.o. PREZESA
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes Standardów Lotniczych
Tomasz K¹dzio³ka

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
PAÑSTWOWEJ KOMISJI
BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Warszawa, 25 maja 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja br. przekazujê na rêce Pana Marsza³ka w za-

³¹czeniu odpowiedŸ na pytania zawarte przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza w Oœwiadczeniu z³o¿onym przez ww. Senato-
rów na 11. posiedzeniu Senatu w dniu 10 maja 2012 r.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zgodnie z ¿yczeniem treœæ odpowiedzi zosta³a przes³ana
na podany w piœmie adres e-mail.

£¹czê wyrazy szacunku

PRZEWODNICZ¥CY
Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
dr in¿. Maciej Lasek

11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r. 215



OdpowiedŸ Przewodnicz¹cego
Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

na zapytanie Panów Senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurowskiego,

zawarte w Oœwiadczeniu z³o¿onym na 11 posiedzeniu Senatu
w dniu 10 maja 2012 r.

Szanowni Panowie Senatorowie,
po zapoznaniu siê z treœci¹ Oœwiadczenia Panów Senatorów, uprzejmie informujê,

¿e w zwi¹zku z zakresem kompetencji oraz zadañ wykonywanych przez kierowan¹
przeze mnie Pañstwow¹ Komisj¹ Badania Wypadków Lotniczych odpowiedŸ niniejsza
dotyczy jedynie pytania pierwszego zawartego ww. Oœwiadczeniu.

Pytanie 1: Ile wypadków lotniczych zdarzy³o siê w Polsce w okresie ostatnich
piêciu lat? Jakie by³y przyczyny tych wypadków i jakie wnioski wyci¹gniêto na
przysz³oœæ po to, aby zapobiec kolejnym?

Poni¿sza tabela zawiera informacje o wypadkach lotniczych zaistnia³ych w latach
2007–2011.

Rok

Wypadki statków powietrznych (SP) zaistnia³e na terytorium RP, w tym:

Wypadki
polskich SP

poza
granicami

kraju

£¹czna
liczba

SP
powy¿ej

5700
MTOW

SP
pomiêdzy

2250
a 5700
MTOW

SP
poni¿ej
2250

MTOW

w tym

SP
o 495
MTOW

w tym

samoloty,
œmig³owce,

balony

szybowce,
moto-

szybowce

ULM,
moto-
lotnie

para-
lotnie,
lotnie,
spado-
chrony

2007 84 1 2 32 15 17 32 15 17 3

2008 78 0 2 39 21 18 37 10 27 0

2009 104 0 1 47 25 22 56 18 38 1

2010 71 0 2 26 12 14 43 14 29 7

2011 94 3 0 32 15 17 59 20 39 7

Zestawienie informacji dotycz¹cych dzia³añ podjêtych przez Pañstwow¹ Komisjê
Badania Wypadków Lotniczych w zwi¹zku z zaistnieniem wypadków lotniczych w la-
tach 2007–2011

Rok

Badania podjête przez PKBWL Badania prowa-
dzone przez inne

podmioty,
ale nadzorowane

przez PKBWL

Badania zakoñczone

£¹cznie w tym wypadki
Prowadzone

przez PKBWL
Nadzorowane
przez PKBWL

2007 97 67 502 108 194

2008 77 63 406 95 343

2009 88 74 538 73 346

2010 67 55 596 64 431

2011 89 70 627 72 493

W odpowiedzi na drug¹ czêœæ pytania uprzejmie informujê, ¿e podstawow¹ przy-
czyn¹ wypadków lotniczych jest tzw. „czynnik ludzki”. Zgodnie z przyjêt¹ klasyfikacj¹
do grupy „czynnika ludzkiego” zalicza siê miêdzy innymi: b³êdy techniki pilota¿u czy
b³êdy w ocenie warunków meteorologicznych. Nale¿y jednak tutaj zwróciæ uwagê, ¿e
w grupie tej znajduj¹ siê równie¿ takie czynniki jak: niew³aœciwe planowanie lotów,
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niew³aœciwa obs³uga techniczna, niew³aœciwe kierowanie i zarz¹dzanie przestrzeni¹
powietrzn¹ oraz niew³aœciwy nadzór nad wykonywaniem operacji lotniczych.

W za³¹czniku* zosta³a umieszczona odpowiedŸ szczegó³owa odnosz¹ca siê do usta-
lonych w procesie badawczym przyczyn i wniosków. Jednoczeœnie pragnê poinformo-
waæ, ¿e informacje dotycz¹ce badañ zdarzeñ lotniczych s¹ powszechnie dostêpne
i publikowane na stronie internetowej. Ta forma upowszechniania wiedzy o okoliczno-
œciach i przyczynach zdarzeñ lotniczych jest jedn¹ z form dzia³alnoœci profilaktycznej.

£¹czê wyrazy szacunku

PRZEWODNICZ¥CY
Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
dr in¿. Maciej Lasek

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 13.06.2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 15 maja 2012 r. nr BPS/043-11-

-430/12 oœwiadczenie Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka i Woj-
ciecha Surkiewicza z³o¿one podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r.,
skierowane miêdzy innymi do Prokuratora Generalnego, dotycz¹ce „serii katastrof lot-
niczych ma³ych samolotów, w których zginêli ludzie” uprzejmie przedstawiam stano-
wisko odnosz¹ce siê do kwestii podniesionych w punkcie 4 oœwiadczenia, które
mieszcz¹ siê we w³aœciwoœci prokuratury.

Sprawa domniemanej korupcji w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego jest przedmiotem
œledztwa Prokuratury Okrêgowej w Warszawie o sygnaturze V Ds. 255/08 prowadzo-
nego przeciwko Ewie Ch.-G. i 31 innym osobom podejrzanym o pope³nienie prze-
stêpstw z art. 258 §1 k.k. (udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej), art. 228 k.k.
oraz art. 229 k.k. (³apownictwo bierne i czynne) i innych.

Przedmiotowe œledztwo wszczête zosta³o postanowieniem z dnia 15 grudnia 2008 r.
w oparciu o zawiadomienie o przestêpstwie z³o¿one przez Beatê K.-K., dotycz¹ce nie-
prawid³owoœci przy wydawaniu licencji pilota liniowego samolotowego ATPL(A) Eber-
hardowi H. oraz w oparciu o materia³y kontroli operacyjnej przekazane przez Centralne
Biuro Antykorupcyjne, zawieraj¹ce dane uzasadniaj¹ce podejrzenie, ¿e funkcjonariu-
sze i urzêdnicy Urzêdu Lotnictwa Cywilnego przyjmowali w okresie od paŸdziernika
2008 r. korzyœci maj¹tkowe w zamian za zachowania stanowi¹ce naruszenie przepisów
prawa, podejmowane w zwi¹zku z egzaminami na licencje lotnicze.

Niniejsze postêpowanie dotyczy dzia³alnoœci zorganizowanej grupy przestêpczej
maj¹cej na celu pope³nianie przestêpstw polegaj¹cych na u³atwianiu uzyskiwania po-
zytywnych wyników z pañstwowych egzaminów teoretycznych na licencje lotnicze po-
przez przeprowadzanie tych egzaminów w sposób niezgodny z obowi¹zuj¹cymi
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przepisami oraz przyjmowaniu korzyœci maj¹tkowych i osobistych w zamian za takie
zachowania. Postêpowanie to obejmuje równie¿ przyjmowanie i wrêczanie osobom
pe³ni¹cym funkcje publiczne, to jest cz³onkom Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej oraz
funkcjonariuszom publicznym – urzêdnikom Urzêdu Lotnictwa Cywilnego w zamian za
zachowania stanowi¹ce naruszenie przepisów prawa, podejmowane w zwi¹zku z wy¿ej
wymienionymi egzaminami oraz dzia³anie na szkodê interesu publicznego przez wy-
mienionych funkcjonariuszy publicznych w zwi¹zku z niedope³nieniem przez nich obo-
wi¹zków oraz przekraczaniem uprawnieñ zwi¹zanych z licencjonowaniem cz³onków
za³óg statków powietrznych.

Œledztwo ma charakter wielow¹tkowy oraz wielopodmiotowy, a w jego dotychczaso-
wym toku zgromadzono bardzo obszerny materia³ dowodowy m.in. w postaci zeznañ
kilkuset œwiadków, dokumentacji oraz opracowanych procesowo materia³ów z kontroli
operacyjnych, który pozwoli³ na przedstawienie kilkudziesiêciu osobom zarzutów po-
pe³nienia przestêpstw z art. 258 §1 k.k., z art. 228 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k., z art. 18
§2 k.k. w zw. z art. 229 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k., z art. 229 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.
oraz z art. 231 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

W zakresie kilku pobocznych w¹tków niniejszego œledztwa wy³¹czono ju¿ materia³y
do odrêbnego prowadzenia i w sprawach tych podjêto decyzje merytoryczne.

G³ówne postêpowanie nie zosta³o dotychczas zakoñczone, bowiem w zwi¹zku z nie-
wyra¿eniem przez s¹d zgody nastêpczej na wykorzystanie wobec wszystkich osób wy-
stêpuj¹cych w sprawie materia³ów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnych,
koniecznym by³o przeprowadzenie licznych uzupe³niaj¹cych przes³uchañ podejrza-
nych, a nastêpnie zweryfikowanie ca³oœci zgromadzonego w sprawie materia³u dowo-
dowego celem sprawdzenia, czy nie zachodz¹ przes³anki powoduj¹ce koniecznoœæ
umorzenia postêpowania w odniesieniu do niektórych czynów b¹dŸ podejrzanych.

Aktualnie w sprawie wykonywane s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce bezpoœrednio do za-
koñczenia œledztwa i wydania decyzji merytorycznej.

Odnoœnie do pozosta³ych kwestii podniesionych w punkcie 4 oœwiadczenia Panów
Senatorów uprzejmie informujê, ¿e w wyniku sprawdzeñ dokonanych w jednostkach
organizacyjnych okrêgu Prokuratury Okrêgowej w Warszawie nie odnotowano zawiado-
mienia o podejrzeniu przestêpczego spowodowania œmierci Dariusza Sz. w Indiach,
w zwi¹zku z czym nie by³o w tej sprawie prowadzone postêpowanie przygotowawcze.

Natomiast w toku œledztwa Prokuratury Okrêgowej w Warszawie w sprawie V Ds.
255/08 zebrano dowody, które pozwoli³y na przedstawienie wy¿ej wymienionemu za-
rzutów pope³nienia przestêpstwa z art. 229 §3 k.k.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e Dariusz Sz. nie by³ w tej sprawie zawiadamiaj¹cym o prze-
stêpstwie, aczkolwiek to on udzieli³ Beacie K.-K. informacji, które stanowi³y podstawê
do z³o¿enia przez ni¹ zawiadomienia o przestêpstwie. Z tego powodu w pocz¹tkowej fa-
zie œledztwa Dariusz Sz. by³ przes³uchany w sprawie w charakterze œwiadka, ale jego
status uleg³ zmianie po zgromadzeniu obci¹¿aj¹cych go dowodów.

W zwi¹zku z uzyskan¹ przez prokuratora informacj¹, m.in. na podstawie zeznañ
¿ony Dariusza Sz., o jego samobójczej œmierci w Indiach, potwierdzon¹ odpisem aktu
zgonu, z akt œledztwa wy³¹czono materia³y dotycz¹ce tego podejrzanego, a nastêpnie
postanowieniem z dnia 9 maja 2012 r. postêpowanie wobec niego umorzono.

Z powa¿aniem

w z. PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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OdpowiedŸ
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 11 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu RP przesy³am na rêce Pana Marszalka

odpowiedzi na pytania zawarte w oœwiadczeniach z³o¿onych przez Panów Senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego. Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza, podczas
11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r.

W zwi¹zku z pytaniem dotycz¹cym dope³nienia wymogów znowelizowanej ustawy
o Najwy¿szej Izbie Kontroli w zakresie powo³ania trzeciego wiceprezesa, uprzejmie in-
formujê, ¿e w dniu 26 kwietnia 2012 r. na mój wniosek Marsza³ek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej Pani Ewa Kopacz powo³a³a na stanowisko wiceprezesa NIK Pana
Wojciecha Kuty³ê.

Odnoœnie do pytania dotycz¹cego bezpieczeñstwa lotnictwa cywilnego pragnê po-
informowaæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli po 2000 roku przeprowadzi³a trzy kontrole do-
tycz¹ce tego zagadnienia. W za³¹czeniu przekazujê omówienie g³ównych ustaleñ
powy¿szych kontroli.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski

Za³¹cznik
Pismo WICEDYREKTORA
DEPARTAMENTU STRATEGII NIK Warszawa, 10 czerwca 2012 r.

Ustalenia dotycz¹ce kontroli przeprowadzonych przez NIK w zakresie bezpie-
czeñstwa lotnictwa cywilnego.

Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a po 2000 r. trzy kontrole dotycz¹ce
bezpieczeñstwa lotnictwa cywilnego w Polsce:

1. Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako elementu bezpieczeñ-
stwa lotnictwa cywilnego (P/11/062).

Celem tej kontroli by³a ocena dzia³alnoœci organów administracji publicznej, insty-
tucji zapewniaj¹cej s³u¿by ruchu lotniczego i podmiotów zarz¹dzaj¹cych lotniskami
miêdzynarodowymi, w zakresie ochrony cywilnego ruchu lotniczego, jako elementu
bezpieczeñstwa lotnictwa cywilnego.
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Kontrolê przeprowadzono w 2011 r. w: Ministerstwie Infrastruktury (od dnia 18 lis-
topada 2011 r. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej),
Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego (ULC), PA¯P oraz w dziewiêciu podmiotach zarz¹dza-
j¹cych lotniskami: im. L. Wa³êsy w Gdañsku, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice,
Poznañ-£awica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Wroc³aw-Strachowice oraz
im. F. Chopina w Warszawie.

Kontrol¹ objêto okres od 2009 r. do 31 paŸdziernika 2011 r.
NIK negatywnie oceni³a dzia³ania legislacyjne ministra w³aœciwego do spraw trans-

portu, jako naczelnego organu administracji rz¹dowej i nadzorcze Prezesa Urzêdu Lot-
nictwa Cywilnego, jako centralnego organu administracji rz¹dowej, dotycz¹ce
zagadnieñ ochrony lotnictwa cywilnego w szczególnoœci w zakresie trzech krajowych
programów: ochrony lotnictwa cywilnego, kontroli jakoœci i szkolenia.

NIK negatywnie oceni³a nadzór Prezesa ULC nad ochron¹ lotnictwa cywilnego, rea-
lizowan¹ przez podmioty gospodarcze wykonuj¹ce lotnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w szczególnoœci przez zarz¹dzaj¹cych lotniskami. Spoœród trzech krajowych progra-
mów, realizacjê i nadzór nad dwoma z nich, tj. Krajowym Programem Ochrony Lotnic-
twa Cywilnego i Krajowym Programem Szkolenia, Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a
negatywnie.

Skala nieprawid³owoœci stwierdzonych przy realizacji zadañ z zakresu ochrony lot-
nictwa cywilnego przez kontrolowane jednostki, zdaniem NIK, mo¿e mieæ wp³yw na po-
gorszenie stanu bezpieczeñstwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni
powietrznej.

Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, pierwszoplanowym zadaniem Ministra, jako na-
czelnego organu administracji rz¹dowej oraz Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, ja-
ko centralnego organu administracji rz¹dowej – w³aœciwych w sprawach lotnictwa
cywilnego, powinno byæ zharmonizowanie prawa krajowego z prawem unijnym w ob-
szarze ochrony lotnictwa cywilnego. W œwietle ustalonych sprzecznoœci znowelizowa-
nego w czerwcu 2011 r. Prawa lotniczego z prawem unijnym, istotnym jest te¿
dokonanie przez Ministra przegl¹du przepisów prawa, w czêœci dotycz¹cej ochrony lot-
nictwa cywilnego. Na podstawie tego przegl¹du, Minister powinien podj¹æ dzia³ania
maj¹ce na celu doprowadzenie do pe³nej spójnoœci przepisów prawa krajowego z prze-
pisami unijnymi w kontrolowanym obszarze.

Z uwagi na fakt, ¿e dotychczasowe dzia³ania naczelnego i centralnego organu admi-
nistracji rz¹dowej nie doprowadzi³y do prawid³owego uregulowania kontrolowanej
dzia³alnoœci, zdaniem NIK niezbêdne jest objêcie bezpoœrednim nadzorem tej proble-
matyki przez Prezesa Rady Ministrów, co powinno doprowadziæ do przyœpieszenia
praw w tym zakresie i zlikwidowania dualizmu prawnego w kontrolowanym obszarze.

Zdaniem NIK, ustalenia kontroli wskazuj¹ na to, ¿e Minister, we wspó³pracy z Pre-
zesem ULC, powinien równie¿ podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do:

· umo¿liwienia zarz¹dzaj¹cym lotniskami skutecznego wyegzekwowania dostêpu do
programów ochrony podmiotów operuj¹cych na terenie lotnisk, co pozwoli na
skoordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ lotnictwa cywilnego, realizowa-
nych przez podmioty funkcjonuj¹ce na terenie lotnisk,

· umo¿liwienie Prezesowi ULC przeprowadzania kontroli w podmiotach odpowie-
dzialnych za posadowienie i oznakowanie przeszkód lotniczych, bowiem aktualnie
obowi¹zuj¹ce przepisy nie przewiduj¹ takiej mo¿liwoœci,

· uproszczenia postêpowañ w sprawach likwidacji przeszkód lotniczych zagra¿a-
j¹cych bezpieczeñstwu ¿eglugi powietrznej.

2. Bezpieczeñstwo w portach lotniczych (P/02/119)

Celem kontroli by³o zbadanie, czy w latach w 2000–2002 (I pó³rocze) stworzone zo-
sta³y warunki zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo w portach lotniczych.

Ocenie pod wzglêdem legalnoœci, celowoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci poddane
zosta³o wykonywanie zadañ, przez w³adze lotnictwa cywilnego oraz przez podmioty za-
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rz¹dzaj¹ce portami lotniczymi, w zakresie zabezpieczenia przeciwpo¿arowego i rato-
wniczego oraz zapewniania œrodków zabezpieczenia antyterrorystycznego na lotnis-
kach komunikacyjnych.

Kontrolê przeprowadzano w okresie od wrzeœnia 2002 r. do stycznia 2003 r. Bada-
nia dotyczy³y okresu od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2002 r.

Stwierdzono elementarne zaniedbania, tak w zakresie tworzenia prawa, nadzoru
nad wykonywaniem przez PPL zadañ zleconych, jak i porz¹dku w portach lotniczych,
które œwiadczy³y, ¿e mimo prowadzonych dzia³añ maj¹cych gwarantowaæ bezpieczeñ-
stwo na lotniskach, nie zosta³o ono zapewnione. Lekcewa¿one by³y systemy ogranicza-
j¹ce dostêp do stref zastrze¿onych (w tym przepustowe). Dziury w ogrodzeniach
i niezamkniête bramy pozwala³y przedostaæ siê na p³yty lotnisk osobom niepowo³a-
nym. Niewystarczaj¹ce przygotowanie i wyposa¿enie lotniskowych s³u¿b ochrony
i p-po¿. ogranicza³o ich zdolnoœæ do sprawnego reagowania w momentach zagro¿eñ.
Taki stan zasta³a NIK w czasie przeprowadzania kontroli.

Na podstawie dokonanych ustaleñ i ocen NIK wnioskowa³a o pilne przyjêcie przez
Radê Ministrów Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego i potraktowanie
spraw bezpieczeñstwa w portach lotniczych, jako zadania priorytetowego przy okreœla-
niu i rozliczaniu zadañ w³aœciwych ministrów oraz o rozwa¿enie, przez Ministra Infra-
struktury i Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cwyilnego, mo¿liwoœci dofinansowywania ze
œrodków ULC zadañ zwi¹zanych z zapewnianiem bezpieczeñstwa w portach lotniczych,
których sytuacja ekonomiczna jest zagro¿ona, a których funkcjonowanie jest wa¿ne
dla miasta lub regionu.

3. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa pañstwowego „Porty Lotnicze” (P/00/i 30):

Kontrolê przeprowadzono na prze³omie 2000–2001 r., objêto ni¹ lata 1998–2000.
Stwierdzono m.in., ¿e Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nierzetelnie sprawo-
wa³ nadzór nad PPL, do którego by³ zobowi¹zany przepisami ustawy o przedsiêbior-
stwie pañstwowym. „Porty Lotnicze”. W niewielkim stopniu wykorzystywa³ swoje
ustawowe uprawnienia do kontrolowania PPL, co przyczyni³o siê do nieracjonalnego
gospodarowania maj¹tkiem w PPL. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z nieprawid³owym nadzo-
rem, minister nie mia³ dostêpu do pe³nej informacji o uwarunkowaniach
ekonomiczno-prawnych funkcjonowania PPL i portów lotniczych. Dotyczy³o to m.in.
sposobu wykonywania zadañ pañstwowego organu ruchu lotniczego, które Minister
TiGM zleci³ PPL (w tym zabezpieczenia przeciwpo¿arowego i ratowniczego oraz zapew-
nienia œrodków zabezpieczenia antyterrorystycznego w portach lotniczych w zakresie
ustalonym przez odrêbne przepisy). Najwy¿sza Izba Kontroli uzna³a za pilne i niezbêd-
ne przyjêcie przez Radê Ministrów programu polityki pañstwa w dziedzinie lotnictwa
cywilnego, uwzglêdniaj¹cej zasady funkcjonowania portów lotniczych w Polsce, dla
zapewnienia ich trwa³ego usytuowania w ramach polskiej infrastruktury transporto-
wej, a tak¿e transeuropejskiej sieci transportowej.

WICEDYREKTOR
Departamentu Strategii
Artur Zawartko
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

oraz do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowni
Panowie Ministrowie!

W korespondencji, któr¹ prowadzi³em z PG RP, uzyska³em potwierdzenie
informacji prasowej, ¿e w grudniu 2010 r. w £odzi mia³ miejsce incydent pole-
gaj¹cy na tym, ¿e jeden z ³ódzkich prokuratorów wywo³a³ zgorszenie w miej-
scu publicznym – le¿a³ na ulicy w stanie upojenia alkoholowego, a wezwana
przez œwiadków tego wydarzenia stra¿ odwioz³a go do izby wytrzeŸwieñ,
a nastêpnie, po ustaleniu, ¿e jest on prokuratorem, odwieziono go do miejsca
zamieszkania.

Z korespondencji z PG dowiedzia³em siê, ¿e sprawca tego gorsz¹cego
i kompromituj¹cego urz¹d prokuratorski zachowania nie tylko nie zosta³ usu-
niêty z prokuratury, ale nawet nie poniós³ odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.
Otrzyma³ jedynie upomnienie s³u¿bowe od prze³o¿onego.

Takie pob³a¿liwe potraktowanie bardzo powa¿nego wystêpku dyscypli-
narnego prokuratora pe³ni¹cego funkcjê publiczn¹ wymagaj¹c¹ nieskazitel-
noœci charakteru i nienagannego zachowania uwa¿amy za niedopuszczalne,
a wrêcz skandaliczne. Wyra¿amy zdumienie, ¿e PG jest tak tolerancyjny wo-
bec kompromituj¹cego prokuraturê i siej¹cego zgorszenie publiczne zachowa-
nia podleg³ego sobie prokuratora.

Prosimy PG o wyjaœnienie, czy podejœcie, jakie mia³o miejsce w opisanej
sprawie prokuratora z £odzi, jest wyrazem polityki pob³a¿ania i tolerowania
pijañstwa w szeregach prokuratury czy te¿ okazana wskazanemu prokurato-
rowi pob³a¿liwoœæ by³a przywilejem z jakichœ wzglêdów nadanym temu jed-
nemu prokuratorowi.

Prosimy równie¿ o wyjaœnienie, czy PG nie obawia siê, ¿e prokurator, któ-
ry zachowa³ siê w tak kompromituj¹cy sposób, mo¿e byæ obiektem szanta¿u
w zwi¹zku z tym incydentem lub innymi, podobnymi incydentami.

Do ministra spraw wewnêtrznych zwracamy siê w zwi¹zku z udzielon¹
przez PG informacj¹, ¿e odwo¿enie osób nietrzeŸwych do miejsca zamieszka-
nia jest rutynowym dzia³aniem Stra¿y Miejskiej. Proszê ministra spraw we-
wnêtrznych o informacjê, czy tak jest w rzeczywistoœci, tzn. czy Stra¿ Miejska
ma w zakresie swych czynnoœci œwiadczenie us³ug polegaj¹cych na odwo¿e-
niu osób nietrzeŸwych do miejsca zamieszkania.

Prosimy równie¿, by minister spraw wewnêtrznych zbada³, czy w zwi¹z-
ku z incydentem z udzia³em prokuratora z £odzi w grudniu 2010 r., prokura-
tor ten pokry³ koszty transportu swojej osoby do izby wytrzeŸwieñ,
a nastêpnie z izby wytrzeŸwieñ do miejsca zamieszkania.

Do prezesa Rady Ministrów zwracamy siê jako do organu zwierzchniego
w zakresie badania skarg na dzia³alnoœæ prokuratury, aby przyjrza³ siê po-
stêpowaniu PG wobec wystêpków nielicuj¹cych z powag¹ urzêdu prokurator-
skiego.

Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 8.06.2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
wezwany do zajêcia stanowiska wzglêdem oœwiadczenia z³o¿onego w dniu 10 maja

2012 r. przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka oraz Wojciecha
Skurkiewicza – przedstawiam uprzejmie, co nastêpuje.

Podkreœliæ przede wszystkim na wstêpie wypada, ¿e oœwiadczenie to poprzedzi³a
moja korespondencja z panem senatorem Grzegorzem Wojciechowskim, który w skie-
rowanym do innie z dat¹ 9 marca 2012 r. piœmie wyrazi³ zainteresowanie incydentem
z udzia³em ³ódzkiego prokuratora, przebywaj¹cego w stanie nietrzeŸwoœci w miejscu
publicznym, jak równie¿ – w szerszym aspekcie – problematyk¹ przewinieñ pope³nia-
nych przez prokuratorów w zwi¹zku z nadu¿yciem alkoholu.

Ustosunkowuj¹c siê do tego wyst¹pienia, w sposób jednoznacznie krytyczny od-
nios³em siê do podobnych zachowañ, wskaza³em na dane statystyczne obrazuj¹ce ska-
lê problemu, jak równie¿ przedstawi³em dzia³ania podejmowane na drodze
dyscyplinarnej dla zwalczania tego zjawiska. Z tego te¿ wzglêdu zaskoczenie musi bu-
dziæ treœæ oœwiadczenia, którego autorzy zapewne nie zapoznali siê uwa¿nie z moj¹ od-
powiedzi¹, skoro twierdz¹, ¿e wskazany przez nich prokurator nie poniós³
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, zarzucaj¹ mi tolerowanie kompromituj¹cego urz¹d
zachowania podleg³ego prokuratora oraz pytaj¹, czy jest to wynikiem prowadzenia
przeze mnie „polityki pob³a¿ania i tolerowania pijañstwa w szeregach prokuratury”,
czy te¿ przejawem specjalnego uprzywilejowania konkretnej osoby.

Pozwalam sobie w zwi¹zku z tym za³¹czyæ kopiê odpowiedzi* udzielonej panu sena-
torowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu, a niezale¿nie od tego raz jeszcze powtarzam, ¿e
wskazany prokurator ³ódzkiej jednostki zosta³ ukarany kar¹ dyscyplinarn¹ upomnie-
nia przez swojego prze³o¿onego – Prokuratora Apelacyjnego w £odzi, który skorzysta³
z przys³uguj¹cych mu w tym zakresie ustawowych kompetencji, maj¹c do wyboru
mo¿liwoœæ wyst¹pienia do s¹du dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczêcie odpowied-
niego postêpowania, co otworzy³oby (przynajmniej teoretycznie) drogê dla zastosowa-
nia sankcji surowszych.

Jakkolwiek postanowienie Prokuratora Apelacyjnego zosta³o obszernie uzasadnio-
ne, do jego s³usznoœci odnoszê siê krytycznie. Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o proku-
raturze nie daj¹ jednak Prokuratorowi Generalnemu uprawnieñ do korekty takich
decyzji. Jestem absolutnie przekonany, ¿e podobne przypadki – z oczywistych wzglê-
dów – w ogóle nie powinny mieæ miejsca, a ka¿dy z nich winien siê spotkaæ z odpowied-
nio surow¹ reakcj¹, adekwatn¹ do danej sytuacji.

Nie s¹dzê, by zebrane dane dawa³y podstawy do formu³owania twierdzeñ o „pijañ-
stwie w szeregach prokuratury”. Niezale¿nie jednak od tego stanowczo uwa¿am, ¿e na-
wet pojedyncze tego typu incydenty godz¹ w autorytet ca³ego urzêdu, jak zreszt¹
w przypadku ka¿dego œrodowiska funkcjonuj¹cego w oparciu o zaufanie spo³eczne.
Zasad¹ winno byæ kierowanie spraw o przewinienia pope³nione w zwi¹zku z nadu¿y-
ciem alkoholu do s¹du dyscyplinarnego, i jak wskazuje statystyka, regu³a ta jest
w praktyce wyraŸnie widoczna.

Prze³o¿eni dyscyplinarni maj¹ mo¿liwoœæ siêgania do takich œrodków, jak zawiesze-
nie prokuratora w czynnoœciach, czy te¿ wyst¹pienie do s¹du z wnioskami o obni¿enie
wynagrodzenia b¹dŸ uchylenie (w sprawach o przestêpstwa) immunitetu. Dane z ostat-
nich lat wskazuj¹, ¿e w przypadku spraw omawianej kategorii uprawnienia te s¹ wyko-
rzystywane nale¿ycie.
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Raz jeszcze podkreœlam, ¿e jako Prokurator Generalny jestem wyczulony na wszel-
kie przejawy zachowañ godz¹cych w powagê urzêdu, a w szczególnoœci tych, które
zwi¹zane s¹ z u¿ywaniem alkoholu. Mam podstawy s¹dziæ, ¿e podobne stanowisko
prezentuj¹ prokuratorzy apelacyjni i okrêgowi, realizuj¹cy kompetencje prze³o¿onych
dyscyplinarnych. O ile jednak w stosunku do nich dysponujê mo¿liwoœci¹ oddzia³ywa-
nia na kszta³towanie w³aœciwej polityki dyscyplinarnej, to s¹d dyscyplinarny funkcjo-
nuje jako niezale¿ny organ, a to od jego w³aœnie rozstrzygniêæ zale¿y wydalenie
prokuratora ze s³u¿by, przeniesienie na inne stanowisko, czy stosowanie kar innego
rodzaju.

Wobec enigmatycznoœci pytania o mo¿liwoœæ stosowania szanta¿u wobec ³ódzkiego
prokuratora (jak nale¿y rozumieæ – w zwi¹zku z zaistnia³ym z jego udzia³em incyden-
tem), nie jestem w stanie odnieœæ siê do tej kwestii. Niezale¿nie jednak od tego, zacho-
wanie takie oceniam jako nad wyraz naganne, czemu stara³em siê daæ jednoznacznie
wyraz w treœci niniejszej odpowiedzi.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 18.06.2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do wyst¹pienia Pani Marsza³ek z dnia 15 maja 2012 r., nr BPS/043-

-11-432/12, nades³anego do Ministerstwa Sprawiedliwoœci w dniu 17 maja 2012 r.,
przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojcie-
chowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one na 11. posiedzeniu Se-
natu w dniu 10 maja 2012 r., dotycz¹ce „gorsz¹cego i kompromituj¹cego urz¹d
prokuratorski zachowania prokuratora z terenu okrêgu ³ódzkiego”, uprzejmie infor-
mujê co nastêpuje.

Aktualnie z uwagi na rozdzia³ funkcji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Ge-
neralnego Minister Sprawiedliwoœci nie sprawuje nadzoru nad organami prokuratury
i w zwi¹zku z tym nie jest kompetentny do zajmowania stanowiska w kwestiach nale-
¿¹cych do w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych prokuratury, w tym do oceny prze-
biegu postêpowania dyscyplinarnego w opisanej przez Panów Senatorów sprawie.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci me posiada tak¿e ¿adnych szczegó³owych danych
dotycz¹cych postêpowañ prowadzonych w Prokuraturze Generalnej wobec wystêpków
nieliuj¹cych z powag¹ urzêdu prokuratorskiego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kopiê przedmiotowego wyst¹pienia przeka-
zano Prokuraturze Generalnej celem stosownego rozpatrzenia – kopia pisma* w za-
³¹czeniu.

Ponadto uprzejmie wskazujê, i¿ z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych wynika, ¿e stosownie do art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
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o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 paŸdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z póŸn. zm.), doprowadzanie osób
nietrzeŸwych do izby wytrzeŸwieñ lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli osoby te zacho-
waniem swoim daj¹ powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj¹ siê w okolicz-
noœciach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu innych
osób, nale¿y do zadañ stra¿y gminnych (miejskich).

Zarówno czasowy pobyt w Oddziale Miejskiego Oœrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
le¿nieñ w £odzi, jak i doprowadzenie osób pozostaj¹cych w stanie nietrzeŸwoœci do w³a-
œciwej placówki lub miejsca zamieszkania nie podlega op³atom.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o stra¿ach
gminnych, nadzór nad dzia³alnoœci¹ stra¿y gminnych (miejskich) w zakresie wykony-
wania uprawnieñ s³u¿bowych, sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódz-
kiego (Sto³ecznego) Policji dzia³aj¹cego w jego imieniu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 maja 2012 roku (sygn. BPS/043-11-423/12),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 maja 2012 roku, w sprawie „incydentu z udzia³em jednego z ³ódzkich proku-
ratorów”, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Stosownie do art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o stra¿ach gmin-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.:
Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z póŸn. zm.), doprowadzanie osób nietrzeŸwych do
izby wytrzeŸwieñ lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli osoby te zachowaniem swoim da-
j¹ powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj¹ siê w okolicznoœciach zagra¿a-
j¹cych ich ¿yciu lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu innych osób, nale¿y do
zadañ stra¿y gminnych (miejskich).
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Zarówno czasowy pobyt w Oddziale Miejskiego Oœrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
le¿nieñ w £odzi, jak i doprowadzenie osób pozostaj¹cych w stanie nietrzeŸwoœci do w³a-
œciwej placówki lub miejsca zamieszkania nie podlega op³atom.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o stra¿ach
gminnych, nadzór nad dzia³alnoœci¹ stra¿y gminnych (miejskich) w zakresie wykony-
wania uprawnieñ s³u¿bowych, sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódz-
kiego (Sto³ecznego) Policji dzia³aj¹cego w jego imieniu.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z pism otrzymanych od pana ministra finansów – znak AE5/0602/5/

MCL/12/BM19-2493/2012 z dnia 2 marca 2012 r. i PT10/0602/1/97/
MJJ/2012/BM19-2553 z dnia 2 marca 2012 r. – oraz od pana ministra trans-
portu, budownictwa i gospodarki morskiej – znak TD4b-0701-7/12 z dnia
6 marca 2012 r. – wynika, ¿e samochody sprowadzane i wykorzystywane
w Polsce jako karawany pogrzebowe, w przepisach podatkowych i w przepi-
sach dotycz¹cych rejestracji pojazdów traktowane s¹ w niezrozumiale ró¿ny
sposób. Wed³ug przepisów dotycz¹cych podatku akcyzowego pojazdy te s¹
traktowane jako pojazdy osobowe – choæ przecie¿ nie osoby przewo¿¹, tylko
zw³oki – w przepisach dotycz¹cych podatku VAT traktowane s¹ jako pojazdy
ciê¿arowe, a w przepisach dotycz¹cych rejestracji pojazdów – jako pojazdy
specjalne. To zró¿nicowanie traktowania tego samego pojazdu powoduje
dezorientacjê podatników, a tak¿e w³adz skarbowych.

Przyk³adem mo¿e byæ sprawa przedsiêbiorcy, pana M. R., w stosunku do
którego Izba Celna we Wroc³awiu najpierw nie nalicza³a podatku akcyzowe-
go od sprowadzanych przez niego samochodów pogrzebowych, a nastêpnie
zmieni³a swoje podejœcie i uzna³a, ¿e podatek akcyzowy nale¿y siê jak od po-
jazdu osobowego. Spowodowa³o to obci¹¿enie przedsiêbiorcy zaleg³ymi na-
le¿noœciami podatkowymi, których nie by³ w stanie zap³aciæ, co z kolei
zmusi³o go do zaprzestania dzia³alnoœci.

Prosimy, by Pan Minister zbada³ prawid³owoœæ dzia³ania w³adz skarbo-
wych we wskazanym przypadku indywidualnym, przede wszystkim jednak
prosimy o stanowisko Pana Ministra, czy tego rodzaju potrójnie zró¿nicowane
traktowanie prawne tego samego pojazdu nie godzi w niezbêdn¹ do prawid-
³owego funkcjonowania gospodarki jasnoœæ i pewnoœæ prawa.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem nr BPS/043-11-433/12 z dnia 15 maja 2012 r., przy którym

zosta³o przekazane oœwiadczenie dotycz¹ce kwalifikacji karawanów do kategorii pojaz-
dów ciê¿arowych z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z inny-
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mi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r., uprzejmie
wyjaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z póŸn. zm.) przedmiotem opodatkowania akcyz¹ jest im-
port, nabycie wewn¹trzwspólnotowe oraz pierwsza sprzeda¿ samochodu osobowego
niezarejestrowanego wczeœniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu dro-
gowym. Art. 100 ust. 4 ww. ustawy precyzuje, i¿ samochody osobowe s¹ to pojazdy sa-
mochodowe i pozosta³e pojazdy mechaniczne objête pozycj¹ CN 8703 przeznaczone
zasadniczo do przewozu osób, inne ni¿ objête pozycj¹ 8702, w³¹cznie z samochodami
osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyœcigowymi, z wy³¹czeniem pojaz-
dów samochodowych i pozosta³ych pojazdów, które nie wymagaj¹ rejestracji zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury ta-
ryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, pozycja 8703 obejmuje
równie¿ pojazdy pogrzebowe.

Mimo, i¿ przepisy reguluj¹ce powy¿sze kwestie s¹ jasne i precyzyjne, mog¹ wy-
st¹piæ sytuacje, w których w³aœciciele tych samochodów dokonaj¹ b³êdnej, niezgodnej
z przepisami klasyfikacji tych pojazdów do kodu CN.

Odnosz¹c siê do kwestii dochodzenia przez urzêdy celne akcyzy za sprowadzone
karawany, wskazaæ nale¿y, i¿ samochody pogrzebowe klasyfikowane do kodu CN 8703,
opodatkowane s¹ akcyz¹ od momentu uchwalenia ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z póŸn. zm.).

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug
wskazaæ nale¿y, i¿ przepisy o podatku od towarów i us³ug, dla potrzeb rozliczeñ w tym
podatku w odniesieniu do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodo-
wych (w tym równie¿ w odniesieniu do samochodów pogrzebowych – karawanów), co
do zasady, posi³kuj¹ siê przepisami prawa o ruchu drogowym. W rozumieniu przepi-
sów prawa o ruchu drogowym samochody pogrzebowe zaliczane s¹ do kategorii pojaz-
dów specjalnych. Tak te¿ traktowane s¹ dla potrzeb podatku od towarów i us³ug, co
bezspornie wynika z art. 3 ust. 2 pkt 5 i poz. 11 za³¹cznika do ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o transporcie dro-
gowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z póŸn. zm.).

Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e z pisma Ministra Finansów, znak PT
10/06021/97MJJ/2012/BM19-2553 z dnia 2 marca 2012 r. (bêd¹cego odpowiedzi¹
na zapytanie Pana Grzegorza Wojciechowskiego – Senatora RP), przywo³anego w oœwiad-
czeniu senatorów, nie wynika, aby w przepisach dotycz¹cych podatku od towarów
i us³ug samochody do przewozu zw³ok (samochody pogrzebowe) by³y traktowane jako
samochody ciê¿arowe. W powy¿szym piœmie z dnia 2 marca 2012 r. nie ma takiego
stwierdzenia. Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora „Czy przedsiêbiorcy pogrzebowi
nabywaj¹cy karawany s¹ uprawnieni do odliczenia podatku VAT od zakupu tych po-
jazdów” wyjaœniono, ¿e w przypadku nabycia pojazdu pogrzebowego podatnikowi
przys³uguje, co do zasady, prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê po-
datku naliczonego w pe³nej wysokoœci okreœlonej w fakturze dokumentuj¹cej nabycie
takiego pojazdu. Znajduje to wyraz w brzmieniu art. 3 ust. 2 pkt 5 i poz. 11 za³¹cznika
do ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., który reguluje kwestiê dotycz¹c¹ odliczenia
podatku od towarów i us³ug w przypadku nabycia pojazdów samochodowych bê-
d¹cych pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym
o przeznaczeniach wymienionych w za³¹czniku do ww. ustawy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e do Ministra Finansów nie docieraj¹ informa-
cje, które sygnalizowa³yby o trudnoœciach w zakresie kwalifikacji pojazdów pogrzebo-
wych dla potrzeb rozliczeñ podatku od towarów i us³ug.

Dodaæ nale¿y jednoczeœnie, i¿ Minister Finansów nie jest organem podatkowym
w zakresie opodatkowania samochodów akcyz¹ b¹dŸ podatkiem od towarów i us³ug,
a co za tym idzie nie ma mo¿liwoœci ingerencji w merytoryczn¹ zawartoœæ decyzji wyda-
wanych przez w³aœciwe organy w tym zakresie. Ponadto specyfika ka¿dego z rodzajów
podatków lub op³at o podobnym charakterze wymusza oparcie opodatkowania o ró¿ne
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kryteria. Przyk³adowo opodatkowanie akcyz¹ odbywa siê w oparciu o klasyfikacjê do
odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej (CN), natomiast opodatkowanie w podat-
ku od towarów i us³ug odnosi siê do przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo obo-
wi¹zywania ró¿nych kryteriów nie mo¿na stwierdziæ braku jasnoœci oraz pewnoœci
prawa podatkowego w tym zakresie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Ma³gorzaty Moskal

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Dyrektor!
Wielokrotnie w oœwiadczeniach wyg³aszanych przeze mnie w Senacie

przedstawia³em krytyczne uwagi dotycz¹ce pracy aparatu skarbowego. Tym
razem, w czasie mojej drugiej kadencji senatorskiej, pierwszy raz chcê siê po-
dzieliæ refleksj¹ pozytywn¹, a wiêc zgo³a odmienn¹.

W odpowiedzi na moje oœwiadczenia senatorskie dotycz¹ce sprawy pa-
na Jerzego J. i pana Wojciecha C. (chodzi o oœwiadczenia wyg³oszone na po-
siedzeniach VII kadencji Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. oraz 14 wrzeœnia
2011 r.) dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zareagowa³ w sposób nace-
chowany dobr¹ wol¹ w stosunku do przedsiêbiorcy skrzywdzonego nieuczci-
wymi dzia³aniami kontrahentów. Postêpowanie dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach wyra¿a³o z jednej strony zrozumienie sytuacji przedsiêbiorcy,
a z drugiej – dobrze pojêt¹ troskê o interes spo³eczny, który powinien uwzglêd-
niaæ ochronê ¿ywotnych interesów podatników.

Informacjê o powy¿szym, godnym uznania postêpowaniu dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach przekazujemy Panu Ministrowi z satysfakcj¹, a Pa-
ni Dyrektor sk³adamy osobiste podziêkowanie za szybk¹ i w³aœciw¹ reakcjê
na oœwiadczenia.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 14 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. znak BPS/043-11-433/12, przy któ-

rym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Bogdana
Pêka i Pana Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one podczas 11. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 maja 2012 r. i skierowane do Ministra Finansów oraz Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach, pragnê z³o¿yæ na rêce Pana Marsza³ka uprzejme podziêkowania
za s³owa uznania pod adresem podleg³ych mi organów podatkowych.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, i¿ dba³oœæ o prawid³owe funkcjonowanie admini-
stracji podatkowej jest dla Ministra Finansów zagadnieniem priorytetowym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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OdpowiedŸ
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
w KATOWICACH

Katowice, 15 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatorów Pana Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Pana Bogdana Pêka oraz Pana Wojciecha Skurkiewicza na 11. posiedze-
niu Senatu w dniu 10 maja 2012 r., przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nr BPS/043-11-434/12 z dnia 15 maja 2012 r. (wp³yw do Izby
Skarbowej w Katowicach w dniu 17 maja 2012 r.) uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W sprawie bêd¹cej przedmiotem oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 82. posiedzenia Senatu RP
w dniu 5 sierpnia 2011 r., dotycz¹cego interwencji w sprawie egzekwowania przez Na-
czelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego w Czêstochowie od Pana Jerzego J. zaleg³oœci
podatkowych, odpowiedzi udziela³ Minister Finansów RP pismem nr PK4/0602/9/
ARX/11BMI9-12084 z dnia 7 wrzeœnia 2011 r.

Natomiast wyst¹pienie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na
83. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 wrzeœnia 2011 r., dotycz¹ce Pana Wojciecha C.
przywo³ane w oœwiadczeniu Panów Senatorów na 11. posiedzeniu Senatu w dniu
10 maja 2012 r. (przes³anym przy piœmie Pana Marsza³ka) by³o skierowane do Proku-
ratora Generalnego Andrzeja Seremeta i odpowiedzi w sprawie udzieli³ Prokurator Ge-
neralny RP pismem nr PG II Ko 2542/11 z dnia 17 paŸdziernika 2011 r.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
jak równie¿ naczelnicy urzêdów skarbowych woj. œl¹skiego dzia³aj¹ zgodnie z prawem
oraz w granicach prawem przewidzianych uprawnieñ w stosunku do wszystkich
podatników-klientów podleg³ych organów.

Na rêce Pana Marsza³ka sk³adam podziêkowania za dostrze¿enie i uznanie ciê¿kiej
pracy pracowników skarbowoœci.

Z powa¿aniem

p.o. DYREKTORA
IZBY SKARBOWEJ
Ma³gorzata Moskal
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ kolejne skargi na bezprawne

dzia³ania syndyków masy upad³oœciowej, którzy za bezcen wyprzedaj¹ ma-
j¹tek upad³ych firm, przy ca³kowitej biernoœci i przyzwoleniu ze strony nadzo-
ruj¹cych ich sêdziów komisarzy. Jedn¹ z takich spraw ju¿ Panu Ministrowi
wskazywa³em. Drug¹ skargê, pana Józefa O., za³¹czam do mojego oœwiad-
czenia z proœb¹ o jej pilne zbadanie.

Przedstawiamy jednak Panu Ministrowi problem ogólniejszej natury.
A mianowicie, czy nie obawia siê Pan, ¿e skoncentrowanie spraw upad³oœcio-
wych w jednym dla ca³ego województwa s¹dzie rejonowym i pozostawienie
tych spraw w gestii niewielkiej grupy sêdziów oraz – niewykluczone, ¿e po-
wi¹zanych z nimi – syndyków, mo¿e stwarzaæ zagro¿enie korupcj¹? Czy nie
obawia siê Pan, ¿e mog¹ siê tworzyæ niebezpieczne, korupcjogenne „uk³ady”
miêdzy sêdziami komisarzami a syndykami, ze szkod¹ dla Skarbu Pañstwa
i z krzywd¹ dla ludzi?

Przy okazji pragniemy zapytaæ, jak du¿o skarg na dzia³alnoœæ syndyków
i sêdziów komisarzy wp³ynê³o do ministra sprawiedliwoœci w ostatnich piêciu
latach oraz jaka czêœæ tych skarg zosta³a uznana za zasadne?

Pragniemy równie¿ zapytaæ, czy skargi na dzia³alnoœæ sêdziów komisa-
rzy i syndyków wp³ywaj¹ce od obywateli s¹ badane przez ministerstwo, czy
te¿ przekazywane w³aœciwym sêdziom w celu udzielenia odpowiedzi?

Kolejna sprawa, z któr¹ pragniemy siê zwróciæ do Pana Ministra, dotyczy
biegu postêpowañ karnych z nieobowi¹zuj¹cego ju¿ przepisu art. 585 kodek-
su spó³ek handlowych. Otó¿ z dniem 13 lipca 2011 r. zosta³ uchylony przepis
art. 585 kodeksu spó³ek handlowych, przewiduj¹cy odpowiedzialnoœæ karn¹
za czyn okreœlony jako dzia³anie na szkodê spó³ki.

Mamy pytanie: jakie decyzje procesowe powinny byæ podjête przez pro-
kuratury i s¹dy po 13 lipca 2011 r. w sprawach z dawnego art. 585 k.s.h.?
Czy jest to procesowo mo¿liwe, aby toczy³y siê nadal jakieœ postêpowania
przygotowawcze lub s¹dowe w sprawach z art. 585 k.s.h.? Czy Ministerstwo
Sprawiedliwoœci posiada jak¹œ wiedzê o takich postêpowaniach, to znaczy
tocz¹cych siê nadal, mimo uchylenia art. 585 k.s.h.? Jeœli tak, to ile takich po-
stêpowañ siê toczy?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów senatorów Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza podczas 11. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2012 r., uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

1. Nie jest trafnym stwierdzenie zawarte w oœwiadczeniu Panów senatorów, o skon-
centrowaniu spraw upad³oœciowych w jednym s¹dzie dla ka¿dego województwa.

Zgodnie z §3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 27 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych (Dz.U. Nr 116, poz. 1247 ze zm.), sprawy
upad³oœciowe i naprawcze rozpoznawane s¹ w 45 s¹dach rejonowych (w tym w 13 w ra-
mach odrêbnie funkcjonuj¹cych wydzia³ów) usytuowanych w miastach, w których sie-
dzibê maj¹ s¹dy okrêgowe, z jednym wyj¹tkiem dotycz¹cym okrêgu œwidnickiego,
w którym sprawy upad³oœciowe rozpoznaje S¹d Rejonowy w Wa³brzychu.

Dalsze zwiêkszenie liczby jednostek s¹dowych w³aœciwych w sprawach upad³oœcio-
wych i naprawczych nie jest celowe. Rozpoznawanie spraw upad³oœciowych, z uwagi
na ich stopieñ z³o¿onoœci i skomplikowania, wymaga posiadania szczególnej znajomo-
œci tej problematyki. Sêdziowie orzekaj¹cy w tego rodzaju sprawach powinni posiadaæ
nie tylko wiedzê na temat prawa upad³oœciowego i naprawczego, ale równie¿ ekonomii,
rachunkowoœci, prawa podatkowego i prawa pracy. St¹d te¿ po¿¹dane jest tworzenie
wyspecjalizowanych jednostek, w których orzekaj¹ sêdziowie posiadaj¹cy pog³êbion¹
wiedzê z tych dziedzin oraz niezbêdn¹ praktykê w tym zakresie.

Ponadto, ze wzglêdu na koncentracjê dzia³alnoœci gospodarczej w wiêkszych oœrod-
kach miejskich, liczba spraw upad³oœciowych wp³ywaj¹cych do mniejszych oœrodków
s¹dowych jest niewielka. Stosownie bowiem do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1361 ze zm.) –
dalej PUiN, co do zasady do rozpoznawania spraw o og³oszenie upad³oœci w³aœciwy jest
s¹d upad³oœciowy, w³aœciwy dla zak³adu g³ównego przedsiêbiorstwa d³u¿nika. Wed³ug
stanu na dzieñ 29 lutego br. w 15 s¹dach rejonowych toczy³o siê mniej ni¿ 20 spraw po
og³oszeniu upad³oœci, z czego w 6 s¹dach poni¿ej 10 spraw. Oczywistym jest, ¿e dalsze
zwiêkszenie liczby s¹dów w³aœciwych do orzekania w tego rodzaju sprawach, nie do-
prowadzi do po¿¹danej specjalizacji sêdziów.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, ¿e art. 18 PUiN przewiduje rozpoznawanie spraw
o og³oszenie upad³oœci w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych, jak równie¿, ¿e w postêpo-
waniu po og³oszeniu upad³oœci niektóre orzeczenia zapadaj¹ w sk³adzie trzech sêdziów
zawodowych (art. 150 ust. 2 PUiN). nie ma uzasadnienia dla rozpoznawania spraw
upad³oœciowych w ma³ych s¹dach, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e niemo¿liwe by³oby za-
pewnienie wystarczaj¹cej liczby sêdziów posiadaj¹cych pog³êbion¹ wiedzê z zakresu
prawa upad³oœciowego.

Dotychczasowe doœwiadczenia wynikaj¹ce z nadzoru sprawowanego przez Mini-
stra Sprawiedliwoœci nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych, w tym
dotycz¹ce spraw upad³oœciowych, nie potwierdzaj¹ obaw wyra¿onych w oœwiadczeniu
Panów senatorów, ¿e skoncentrowanie spraw upad³oœciowych w niewielkiej stosunko-
wo liczbie s¹dów rejonowych, mo¿e stwarzaæ zagro¿enie korupcj¹.

Brak tak¿e podstaw do przyjêcia, i¿ pomiêdzy sêdziami – komisarzami a syndykami
tworz¹ siê korupcjogenne uk³ady, ze szkod¹ dla Skarbu Pañstwa czy wierzycieli. Wska-
zaæ nale¿y, ¿e do sêdziego – komisarza, na podstawie art. 229 PUiN, stosuje siê przepi-
sy art. 48 i 49 Kodeksu postêpowania cywilnego, przewiduj¹ce wy³¹czenie sêdziego
w przypadkach, gdy zachodz¹ okolicznoœci œwiadcz¹ce o braku jego bezstronnoœci
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w sprawie. Tak¿e art. 157a PUiN wymienia katalog okolicznoœci, które wykluczaj¹ po-
wo³anie na stanowisko syndyka osoby, która powi¹zana jest z upad³ym lub jego wie-
rzycielem.

Podkreœliæ trzeba, ¿e zgodnie z art. 157 ust. 1 PUiN. na stanowisko syndyka mo¿e
byæ powo³ana jedynie osoba posiadaj¹ca licencjê syndyka. Licencjê mo¿e otrzymaæ
osoba, która posiada nieposzlakowan¹ opiniê, nie by³a karana za przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe, nie jest podejrzana albo oskar¿ona o przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe, a tak¿e nie jest wpisana do reje-
stru d³u¿ników niewyp³acalnych Krajowego Rejestru S¹dowego (art. 3 ust. 1 pkt 5, 7, 8
i 9 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123 poz. 850 ze zm.).
Wymogi te s³u¿¹ wyeliminowaniu z grona potencjalnych kandydatów na syndyków
osób, które mog³yby wykorzystywaæ funkcje pe³nione w postêpowaniu upad³oœciowym
dla osobistych korzyœci lub do pope³niania przestêpstw.

2. W latach 2007–2011 do Ministerstwa Sprawiedliwoœci wp³ynê³o oko³o 551
spraw, których przedmiotem by³y dzia³ania syndyków masy upad³oœci lub czynnoœci
sêdziów – komisarzy. 368 skarg za³atwiono we w³asnym zakresie, a 183 przekazano do
za³atwienia prezesom w³aœciwych s¹dów. Spoœród 368 skarg za³atwionych przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci we w³asnym zakresie, za zasadne uznane zosta³o 6 skarg.
Zaznaczam, ¿e w toku rozpoznawania skarg mog³y byæ kontrolowane tylko czynnoœci
nieobjête sfer¹ niezawis³oœci sêdziowskiej.

Uprzejmie wyjaœniam równie¿, ¿e skargi kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci nie by³y przekazywane do za³atwienia sêdziom, których dotyczy³y. Zgodnie bowiem
z §11 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji przyjmowania skarg i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46),
skarga dotycz¹ca okreœlonej osoby nie mo¿e byæ przekazana do rozpatrzenia tej osobie
ani osobie, wobec której pozostaje w stosunku nadrzêdnoœci s³u¿bowej.

3. Od dnia 28 marca 2012 r. zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci nad dzia³al-
noœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych zosta³ znacznie ograniczony w zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203,
poz. 1192). Obecnie badanie toku postêpowania w poszczególnych sprawach, jak i roz-
poznawanie skarg z³o¿onych po dniu 27 marca 2012 r., nale¿y do uprawnieñ prezesa
s¹du, a nie Ministra Sprawiedliwoœci (art. 37b §1 pkt 1 i 41b §1 Prawa o ustroju s¹dów
powszechnych w brzmieniu nadanym wy¿ej wymienion¹ ustaw¹). W œwietle aktual-
nych uregulowañ prawnych nie jest zatem mo¿liwe zbadanie przez Ministra Sprawied-
liwoœci przebiegu postêpowania upad³oœciowego tocz¹cego siê w S¹dzie Rejonowym
dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, opisanego w skardze do³¹czonej do oœwiadczenia sena-
torskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e na podstawie art. 41c §l w zw. z art. 41b §l usta-
wy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, skarga zosta³a przekazana do rozpoznania Pre-
zesowi S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi pismem z dnia 25 maja br.

4. Ustaw¹ z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 767), poza uchyleniem art. 585 Kodeksu spó³ek han-
dlowych (dalej ksh), wprowadzono tak¿e istotne zmiany w treœci art. 296 Kodeksu kar-
nego (dalej kk). W szczególnoœci dodano do tego przepisu §1a, przewiduj¹cy
odpowiedzialnoœæ karn¹ w przypadku sprowadzenia bezpoœredniego niebezpieczeñ-
stwa wyrz¹dzenia znacznej szkody maj¹tkowej przez osobê zobowi¹zan¹ do zajmowa-
nia siê sprawami maj¹tkowymi lub dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ osoby fizycznej, prawnej
albo jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej przez nadu¿ycie udzie-
lonych jej uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków. Desygnaty znamion nowego ty-
pu czynu zabronionego w pewniej mierze pokrywaj¹ siê z desygnatami znamion
czynów zabronionych zdepenalizowanych przedmiotow¹ nowelizacj¹ przepisów. Kon-
sekwencj¹ dokonanych zmian legislacyjnych by³a koniecznoœæ rozpatrywania spraw
o czyny wczeœniej kwalifikowane z art. 585 ksh, w postêpowaniach ju¿ siê tocz¹cych,
przez pryzmat znamion okreœlonych w art. 296 kk w nowym brzmieniu, z uwzglêdnie-
niem treœci art. 4 §1 kk, który stanowi, ¿e je¿eli w czasie orzekania obowi¹zuje ustawa
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inna ni¿ w czasie pope³nienia przestêpstwa, stosuje siê ustawê now¹, jednak¿e nale¿y
stosowaæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ poprzednio, je¿eli jest wzglêdniejsza dla sprawcy.

Dlatego te¿ dopuœciæ nale¿y, ¿e po wejœciu w ¿ycie przedmiotowej nowelizacji,
w sprawach, w których do s¹dów wniesione zosta³y akty oskar¿enia o czyn z art. 585 ksh
mog¹ nast¹piæ:

– w przypadku, gdy przewód s¹dowy jeszcze siê nie rozpocz¹³, a oskar¿onemu zarzu-
cono czyn zabroniony zakwalifikowany wy³¹cznie z przepisu uchylonego (np.
art. 585 ksh) umorzenia postêpowañ,

– w przypadku, gdy przewód s¹dowy zosta³ rozpoczêty, w wydawanym wyroku mog¹
zapaœæ ró¿ne rozstrzygniêcia, w tym:
a) uniewinnienia, gdy oskar¿ony zarzucanym zachowaniem nie wyczerpa³ zna-

mion czynu zabronionego w czasie orzekania,
b) umorzenia, gdy s¹d stwierdzi³ wyst¹pienie okolicznoœci wy³¹czaj¹cych œciganie

(np. brak wniosku o œciganie – wprowadzenie nowelizacj¹ wnioskowego trybu
œcigania przestêpstw z art. 296 §1a kk, gdy pokrzywdzonym nie jest Skarb Pañ-
stwa),

c) warunkowego umorzenia postêpowania, gdy s¹d stwierdzi³ sprawstwo i zawi-
nienie oskar¿onego przypisuj¹c pope³nienie przestêpstwa, a wystêpowa³y prze-
s³anki z art. 66 kk,

d) skazania, za zarzucany oskar¿onemu czyn zakwalifikowany z uwzglêdnieniem
dyspozycji art. 4 §1 kk. albo jako przestêpstwo z art. 585 ksh (ustawa wzglêd-
niejsza dla sprawcy), albo jako jedno z przestêpstw z art. 296 kk z odpowiednie-
go przepisu ustawy nowej.

Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e w wielu sprawach tego rodzaju, zawis³ych przed
s¹dami, oskar¿onym zarzucono wiêcej ni¿ jedno przestêpstwo, które nie zawsze mog³o
byæ zakwalifikowane wy³¹cznie np. z art. 585 ksh, a wyczerpywa³o znamiona tak¿e z in-
nych przepisów ustawy karnej, których brzmienie nie uleg³o zmianie w zwi¹zku z wej-
œciem w ¿ycie po dniu 13 lipca 2011 r. przedmiotowej nowelizacji.

Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci danych wynika, ¿e na dzieñ
30 kwietnia 2011 r., zanim uchwalona zosta³a przedmiotowa nowelizacja przepisów,
z powodu zarzutu pope³nienia przestêpstwa z art. 585 ksh, toczy³y siê postêpowania
karne w stosunku do 522 oskar¿onych, przy czym zarzucano tej grupie pope³nienie 829
czynów zabronionych zakwalifikowanych z art. 585 ksh. Ju¿ wówczas posiadane infor-
macje wskazywa³y, ¿e kwalifikacje prawne wielu z tych czynów, jak równie¿ sposób ich
pope³nienia, nie pozwala³y na postawienie tezy, ¿e z chwil¹ uchylenia art. 585 ksh w spo-
sób automatyczny dojdzie do umorzenia postêpowañ o poszczególne czyny, b¹dŸ unie-
winnienia osób oskar¿onych o ich pope³nienie. Zwróciæ bowiem nale¿y uwagê na to, ¿e:

– szkoda wyrz¹dzona lub gro¿¹ca spó³ce w wielu sprawach przekracza³a wysokoœæ
200.000 z³,

– sposób pope³nienia poszczególnych czynów polega³ na nadu¿yciu uprawnieñ lub
niedope³nieniu obowi¹zków,

– w kwalifikacji prawnej czynu art. 585 ksh nie wystêpowa³ samoistnie, tzn. czêsto
kwalifikacja prawna czynu zabronionego zarzucanego oskar¿onemu przybiera³a
postaæ tzw. kumulatywnej kwalifikacji, a zatem czyn oskar¿onego wyczerpywa³
znamiona okreœlone w wiêcej ni¿ jednym przepisie ustawy. Spotkaæ by³o mo¿na
przyk³adowo kwalifikacje prawne:
a) art. 296 §1 i 3 kk, art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
b) art. 284 §2 kk, w zw. z art. 294 §1 kk i art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
c) art. 286 §1 kk i art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
d) art. 278 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk i art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
e) art. 286 §1 kk, art. 271 §3 kk i art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
f) art. 585 ksh i art. 276 kk w zw. z art. 11 §2 kk,
g) art. 302 kk i art. 585 ksh w zw. z art. 11 §2 kk,
h) art. 585 ksh, art. 303 §2 kk i art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowoœci w zw.

z art. 11 §2kk,
i) art. 585 ksh i art. 308 kk, art. 300 §1 i 2 kk w zw. z art. 11 §2 kk.
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Wskazaæ dodatkowo nale¿y, ¿e zarzucane czyny wystêpowa³y w ró¿nych postaciach
(pomocnictwo, pod¿eganie, sprawstwo i wspó³sprawstwo), by³y kwalifikowane jako
czyny pojedyncze, ale tak¿e jako przestêpstwa ci¹g³e (art. 12 kk), czy te¿ ci¹gi prze-
stêpstw (art. 91 kk) oraz poza zarzutem pope³nienia czynu zabronionego z art. 585 ksh
oskar¿onemu zarzucano pope³nienie jeszcze innego rodzaju czynu lub czynów zabro-
nionych. S¹ to wszystko okolicznoœci, które nie pozwala³y na podejmowanie decyzji
procesowych, podyktowanych jedynie zmian¹ przepisów ustawy, w oderwaniu od kon-
kretnych okolicznoœci sprawy.

Wed³ug zgromadzonych danych, na dzieñ 1 czerwca 2012 r. w s¹dach toczy³y siê
152 sprawy z kwalifikacj¹ czynu z aktu oskar¿enia z art. 585 ksh, w których oskar¿o-
nych by³o 356 osób. Po dniu 13 lipca 2011 r. w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw, umorzono postêpowania w 46 sprawach.

Przedstawione dane wskazuj¹, ¿e w s¹dach nie dochodzi³o do lawinowego umarza-
nia postêpowañ z powodu uchylenia art. 585 ksh. Wyjaœniam, ¿e sam fakt uchylenia
jakiegoœ przepisu ustawy karnej, w sposób automatyczny nie powoduje, ¿e proces kar-
ny w konkretnej sprawie zostanie zakoñczony. Zgodnie bowiem z art. 2 §2 Kodeksu po-
stêpowania karnego podstawê wszelkich rozstrzygniêæ powinny stanowiæ prawdziwe
ustalenia faktyczne, zaœ celem postêpowania karnego jest nie tylko dba³oœæ by osoba
niewinna nie ponios³a odpowiedzialnoœci, ale tak¿e dba³oœæ o poci¹gniêcie sprawcy
przestêpstwa do odpowiedzialnoœci karnej oraz uwzglêdnianie prawnie chronionych
interesów pokrzywdzonego i trafne zastosowanie œrodków przewidzianych w prawie
karnym.

Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am nadziejê, ¿e udzielona odpowiedŸ po-
zwoli³a na wyjaœnienie kwestii przedstawionych w z³o¿onym oœwiadczeniu.

Z wyrazami powa¿ania

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina,
prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

oraz do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Trzydziestooœmioletni Wojciech B. zosta³ zamordowany na terenie swojej

posesji w Sannikach, województwo mazowieckie, wczesnym rankiem
26 marca 2011 r. Zabójca, którym okaza³ siê dwudziestoczteroletni obywatel
Ukrainy O³eksander I., wtargn¹³ na teren posesji i zabi³ ³omem gospodarza,
który wyszed³ sprawdziæ, co siê dzieje w obejœciu. Wczeœniej tej samej nocy
sprawca wdziera³ siê tak¿e do innych obejœæ, a w jednym z nich powa¿nie
zrani³ innego gospodarza, wbijaj¹c mu pilnik w twarz.

Z okolicznoœci sprawy wynika, ¿e O³eksander I. by³ krytycznej nocy dwu-
krotnie zatrzymywany przez policjê po interwencjach wskazuj¹cych na agre-
sywne zachowania z jego strony. Za pierwszym razem policja sama go
puœci³a, za drugim razem jej uciek³, po czym zamordowa³ Wojciecha B.

Mamy w zwi¹zku z tym pytanie do ministra spraw wewnêtrznych: dla-
czego policja zachowa³a siê tak nieprofesjonalnie i czy ci funkcjonariusze, któ-
rzy, gdyby w porê w³aœciwie zareagowali, zapobiegliby zabójstwu Wojciecha B.,
ponieœli jak¹œ odpowiedzialnoœæ?

W postêpowaniu prokuratorskim zabójca, na podstawie opinii bieg³ych,
zosta³ uznany za niepoczytalnego i postêpowanie wobec niego zosta³o umo-
rzone, a umorzenie zatwierdzone przez s¹d. Okazuje siê, ¿e opinia psychia-
tryczna, któr¹ pos³u¿yli siê prokurator i s¹d, jest wysoce nieprofesjonalna, co
stwierdzi³ w innej opinii wybitny lekarz psychiatra dr Jerzy Pobocha, jednak
jego opinia nie zosta³a w postêpowaniu wziêta pod uwagê, choæ powinna byæ
potraktowana jako sygna³ o potrzebie zasiêgniêcia ca³kowicie nowej opinii.

Dlaczego zosta³ zlekcewa¿ony i pominiêty œlad narkotyków we krwi
sprawcy, wskazuj¹cy na to, ¿e by³ on pod wp³ywem narkotyków, a nie choro-
by psychicznej? Dlaczego prokurator i s¹d oparli siê na zeznaniach niepoczy-
talnego sprawcy i przypisali zamordowanemu Wojciechowi B., ¿e to on
pierwszy zaatakowa³ swojego zabójcê? Zabójca, gdy zabija³, by³ niepoczytal-
ny, a jak zeznawa³, to ju¿ by³ poczytalny? Czy równie¿ prokurator i s¹d usta-
lili fakty na podstawie relacji niepoczytalnego cz³owieka? Dlaczego przy
ocenie poczytalnoœci sprawcy nie zosta³ wziêty pod uwagê fakt, ¿e sprawca
zrabowa³ ofierze obr¹czkê i portfel? Czy ograbienie ofiary nie przeczy tezie
o niepoczytalnoœci sprawcy? Zabójca zna³ wartoœæ portfela i obr¹czki, a nie
zna³ wartoœci ludzkiego ¿ycia?

Mamy te¿ pytanie, co dalej z t¹ spraw¹ i czy panowie ministrowie i pan
prokurator generalny nie obawiaj¹ siê sytuacji, ¿e sprawca tego przera¿a-
j¹cego zabójstwa wyjdzie na wolnoœæ i znowu bêdzie zabija³. Jak¹ gwarancjê
bezpieczeñstwa ma rodzina zamordowanego, jego ¿ona, rodzice i dzieci?

Pana prokuratora generalnego, który ma procesowe uprawnienia w tej
sprawie, prosimy, by z nich skorzysta³, spowodowa³ wznowienie postêpowa-
nia i doprowadzi³ do rzetelnych, niebudz¹cych w¹tpliwoœci badañ psychia-
trycznych, istnieje bowiem niebezpieczeñstwo, ¿e sprawca strasznej zbrodni
niesprawiedliwie skorzysta z bezkarnoœci i bêdzie zabija³ znowu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 14.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez panów senatorów Grzegorza Wojcie-

chowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza na 11. posiedzeniu Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2012 r., uprzejmie informujê, ¿e poruszone
w oœwiadczeniu kwestie dotycz¹ce procedowania s¹du w przedmiocie umorzenia po-
stêpowania wobec sprawcy zabójstwa, które mia³o miejsce dnia 26 marca 2011 r.
w Sannikach, w woj. mazowieckim, pozostaj¹ poza zakresem przyznanych Ministrowi
Sprawiedliwoœci kompetencji w zakresie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹
s¹dów powszechnych.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojów s¹dów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Minister Sprawiedliwoœci jest organem, który
sprawuje zewnêtrzny nadzór administracyjny nad dzia³alnoœci¹ s¹dów polegaj¹c¹ na
zapewnieniu w³aœciwego toku wewnêtrznego urzêdowania s¹du, bezpoœrednio zwi¹za-
nego z wykonywaniem przez s¹d zadañ z zakresu wymiaru sprawiedliwoœci i ochrony
prawnej. Czynnoœci te, stosownie do unormowania z art. 9b tej ustawy, nie mog¹ wkra-
czaæ w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ niezawiœli.

Z tych wzglêdów w ramach przys³uguj¹cych Ministrowi Sprawiedliwoœci upraw-
nieñ nie jest mo¿liwe merytoryczne ustosunkowanie siê do dokonanej przez s¹d, roz-
poznaj¹cy opisan¹ w oœwiadczeniu sprawê, oceny dowodów oraz do zasadnoœci wyda-
nego w niej rozstrzygniêcia. Zarzuty merytoryczne i proceduralne, co do
podejmowanych rozstrzygniêæ s¹du mog¹ byæ badane jedynie w ramach kontroli in-
stancyjnej sprawowanej przez w³aœciwy s¹d odwo³awczy.

W odniesieniu do w¹tpliwoœci zwi¹zanych z wykonaniem œrodka zabezpieczaj¹cego
orzeczonego na podstawie art. 94 §1 k.k. uprzejmie informujê, ¿e stosowne unormowa-
nia zawarte s¹ w przepisach Rozdzia³u X Kodeksu karnego oraz Rozdzia³u XIII Kodek-
su karnego wykonawczego. Przepisy te stanowi¹ m.in., ¿e s¹d orzekaj¹c na podstawie
art. 94 §1 k.k. o umieszczeniu sprawcy w odpowiednim zak³adzie psychiatrycznym nie
okreœla z góry czasu stosowania tego œrodka. Sprawcê, wobec którego wykonywany
jest œrodek zabezpieczaj¹cy, obejmuje siê odpowiednim postêpowaniem leczniczym,
terapeutycznym i rehabilitacyjnym, a tak¿e resocjalizacyjnym. Natomiast o uchyleniu
œrodka zabezpieczaj¹cego decyduje jedynie ustanie przyczyn, które by³y podstaw¹ jego
orzeczenia, przy ustaleniu wysokiego prawdopodobieñstwa, i¿ sprawca nie pope³ni po-
nownie czynu zabronionego tego rodzaju, w zwi¹zku z którym zastosowano wobec nie-
go œrodek zabezpieczaj¹cy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 19.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go wspólnie z innymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja
2012 roku, przekazane przez Wicemarsza³ka Senatu Pani¹ Mariê Pañczyk-Pozdziej,
uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje w zakresie podlegaj¹cym kompe-
tencji prokuratury.

Na podstawie informacji przekazanej przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie
nale¿y stwierdziæ, ¿e oœwiadczenie Panów Senatorów dotyczy œledztwa o sygn.
Ds. 362/11 Prokuratora Rejonowego w Gostyninie prowadzonego przeciwko Oleksan-
drowi I. podejrzanemu o czyny: z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §1 k.k. na szkodê Woj-
ciecha B.; z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §1 k.k. na szkodê
Wies³awa N.; z art. 224 §2 k.k. w zw. z art. 222 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw.
z art. 31 §1 k.k. na szkodê Rafa³a R. oraz o czyn z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 31 §1 k.k.
na szkodê Wojciecha B. zakoñczonego skierowaniem, na podstawie art. 324 k.p.k.,
w dniu 21 wrzeœnia 2011 roku do S¹du Okrêgowego w P³ocku wniosku o umorzenie
postêpowania przeciwko podejrzanemu z uwagi na dopuszczenie siê zarzucanych mu
czynów w stanie niepoczytalnoœci i zastosowanie wobec niego œrodków zabezpiecza-
j¹cych. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2012 roku S¹d Okrêgowy II Wydzia³ Karny
w P³ocku, pod sygn. akt II K 128/11, umorzy³ przeciwko Oleksandrowi I. postêpowanie
karne na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 31 §1 k.k. wobec ustalenia, ¿e
podejrzany nie pope³ni³ zarzucanych mu przestêpstw, a na podstawie art. 94 § 1 k.k.
orzek³ umieszczenie wymienionego w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym wskaza-
nym przez Komisjê Psychiatryczn¹ do spraw Œrodków Zabezpieczaj¹cych przy Mini-
strze Zdrowia. Postanowienie to podlega³o kontroli instancyjnej S¹du Apelacyjnego
w £odzi, który postanowieniem z dnia 7 marca 2012 roku utrzyma³ w mocy orzeczenie
S¹du Okrêgowego w P³ocku.

Z uwagi na przekazanie akt g³ównych II K 128/11 S¹du Okrêgowego w P³ocku,
a zatem równie¿ zawartych w nich akt Ds. 362/11 Prokuratora Rejonowego w P³ocku
w dniu 18 maja 2012 roku Rzecznikowi Praw Obywatelskich, nie dokonano badania
akt przedmiotowego postêpowania.

Analiza jednak dokumentów zawartych w aktach nadzoru s³u¿bowego Prokuratora
Okrêgowego w P³ocku prowadzonego w tej sprawie oraz w aktach podrêcznych Proku-
ratora Rejonowego w Gostyninie pozwala na przedstawienie stanowiska w zakresie za-
gadnieñ podniesionych w oœwiadczeniu Panów Senatorów.

W odniesieniu do kwestii zatrzymania Oleksandra I. nale¿y stwierdziæ, i¿ w istocie
w dniu 25 marca 2011 roku funkcjonariusze Policji z Posterunku Policji w Pacynie
otrzymali zg³oszenie o wtargniêciu na teren posesji Arkadiusza B. w miejscowoœci
Brzezie nieznanego mê¿czyzny. Patroluj¹c teren, policjanci zauwa¿yli id¹cego pobo-
czem drogi mê¿czyznê, którego wylegitymowali i ustalili, i¿ jest to obywatel Ukrainy
Oleksander I. Potwierdzi³ on, ¿e by³ na jakiejœ posesji, bo chcia³ siê napiæ wody, ale wy-
goni³ go gospodarz. Mê¿czyzna by³ spokojny, nie czuæ by³o od niego woni alkoholu, st¹d
funkcjonariusze Policji nie znaleŸli podstaw do jego zatrzymania. Oko³o godziny 4 rano
w dniu 26 marca 2011 roku Policja ponownie zosta³a powiadomiona, ¿e jakiœ mê¿czyz-
na w miejscowoœci Sanniki chodzi po posesjach i puka do domów. Okaza³o siê, ¿e mê¿-
czyzn¹ tym by³ Oleksander I. W trakcie podjêtej próby zatrzymania wymienionego,
Oleksander I. uderzy³ jednego z funkcjonariuszy, a nastêpnie, po oswobodzeniu siê
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z kurtki, za któr¹ by³ przytrzymywany, uciek³. Jego poszukiwania nie odnios³y skutku.
O godzinie 5.45 funkcjonariusze Policji ponownie zostali powiadomieni o wtargniêciu
mê¿czyzny do domu Wies³awa N., którego dotkliwie pobi³. Mê¿czyzna ten uciek³ przed
przybyciem Policji, a poszukiwania podjête przez dwa patrole nie przynios³y pozytyw-
nego rezultatu. Jak ustalono, w trakcie, gdy prowadzone by³y poszukiwania, mê¿czyz-
na ten przemieœci³ siê ju¿ na posesjê Agnieszki i Wies³awa B. W zakresie odpowiedzial-
noœci karnej funkcjonariuszy Policji za niezatrzymanie Oleksandra I. nie by³o
prowadzone postêpowanie przygotowawcze. Pismem z dnia 12 czerwca 2012 roku Pro-
kurator Apelacyjny w Warszawie zwróci³ siê do Prokuratora Okrêgowego w P³ocku
o rozwa¿enie wdro¿enia postêpowania w tym zakresie.

Odnosz¹c siê do zastrze¿eñ w zakresie opinii psychiatrycznej, której treœæ stanowi-
³a podstawê umorzenia postêpowania karnego przeciwko Oleksandrowi I., uprzejmie
informujê, ¿e zosta³a ona wydana po przeprowadzeniu obserwacji s¹dowo-psychiatrycz-
nej podejrzanego w Oddziale Psychiatrycznym ZOZ ZK nr 2 w £odzi. Tak w ocenie
prokuratora, jak i S¹du Okrêgowego w P³ocku opinia s¹dowo-psychiatryczna i psycho-
logiczna wydana w tej sprawie jest jasna, rzetelna i pe³na, nie zachodz¹ w niej sprzecz-
noœci. Wydanie opinii poprzedzi³a obserwacja podejrzanego zarówno w czasie pobytu
w areszcie œledczym, jak i w czasie obserwacji psychiatrycznej. Powo³ani do opiniowa-
nia biegli lekarze psychiatrzy i psycholog dysponowali wiadomoœciami niezbêdnymi do
przeprowadzenia badañ oraz stosownym doœwiadczeniem zawodowym. Biegli komuni-
kowali siê z podejrzanym z udzia³em bieg³ego t³umacza przysiêg³ego maj¹cego wiado-
moœci specjalne w zakresie jêzyka ukraiñskiego i rosyjskiego. Biegli byli przygotowani
do badania podejrzanego, przeprowadzili wywiad z podejrzanym i jego rodzin¹ oraz za-
poznali siê z aktami sprawy, a samo wydanie opinii przeprowadzone zosta³o po cztero-
tygodniowej obserwacji, dlatego brak jest podstaw do twierdzenia o powierzchownoœci
badania podejrzanego. Nie sposób przy tym odnieœæ siê do opinii psychiatrycznej bieg-
³ego dr. Jerzego P. Nie by³a ona znana prokuratorowi, a brak akt g³ównych nie pozwala
na ustalenie czy faktycznie i kiedy taka opinia zosta³a przedstawiona.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e biegli psychiatrzy i psycholog w wydanych opiniach uwzglêdnili
fakt stwierdzenia przez bieg³ych z Zak³adu Toksykologii S¹dowej Instytutu Ekspertyz
S¹dowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie w próbce krwi pobranej od podejrzanego
obecnoœci niskiego stê¿enia THC i THCCOOH, co œwiadczy³o o przyjêciu przez podejrzane-
go œrodków odurzaj¹cych w postaci przetworów konopi (marihuany lub haszyszu).

Przy ocenie poczytalnoœci podejrzanego wziêty zosta³ równie¿ pod uwagê fakt kra-
dzie¿y Wojciechowi B. obr¹czki i portfela. Równie¿ w odniesieniu do tego czynu biegli
stwierdzili u podejrzanego zniesienie, w czasie jego dokonywania, zarówno zdolnoœci
rozumienia znaczenia czynu, jak i mo¿noœci pokierowania swoim postêpowaniem oraz
koniecznoœæ jego d³ugotrwa³ego leczenia psychiatrycznego w warunkach zamkniêtego
oddzia³u psychiatrycznego i wobec istnienia wysokiego prawdopodobieñstwa po-
pe³nienia przez niego podobnych czynów zabronionych o znacznej szkodliwoœci spo³e-
cznej.

Sytuacja taka obliguje prokuratora – stosownie do treœci przepisu art. 324 §1
k.p.k. – do skierowania sprawy do s¹du z wnioskiem o umorzenie postêpowania i za-
stosowanie œrodków zabezpieczaj¹cych.

Przedstawiaj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze, uprzejmie informujê nadto, i¿ do De-
partamentu Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej wp³ynê³o równie¿
oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one na VIII posiedzeniu Sena-
tu w dniu 29 marca 2012 roku zawieraj¹ce wniosek o kontrolê prawid³owoœci zapad³e-
go w tej sprawie prawomocnego orzeczenia s¹du o umorzeniu postêpowania
Ds. 362/11 Prokuratury Rejonowej w Gostyninie oraz to¿samy wniosek W³odzimie-
rza B., ojca Wojciecha B., st¹d w tym zakresie stanowisko Prokuratora Generalnego
przedstawione zostanie odrêbnym pismem.

Z powa¿aniem

Andrzej Seremet
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 20 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 15 maja 2012 roku (sygn. BPS/043-11-423/12),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 maja 2012 roku, w sprawie zatrzymania przez Policjê sprawcy zabójstwa,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

W dniu 25 marca 2011 roku o godzinie 21.20 dy¿urny Komendy Powiatowej Policji
w Gostyninie odebra³ zg³oszenie telefoniczne od mieszkañca miejscowoœci Brzezia
w Gminie Sanniki, który poinformowa³ o próbie przedostania siê na teren jego posesji
przez nieznanego mê¿czyznê. W zwi¹zku z powy¿szym, na miejsce zdarzenia wys³ano
patrol policyjny.

W drodze do wskazanego miejsca, funkcjonariusze wylegitymowali mê¿czyznê, któ-
ry okaza³ siê byæ obywatelem Ukrainy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach infor-
macyjnych, policjanci ustalili, ¿e wspomniany mê¿czyzna nie by³ osob¹ poszukiwan¹.
Mê¿czyzna wyjaœni³, ¿e wraca pieszo z pobliskiej miejscowoœci, zaœ na posesjê zg³asza-
j¹cego wszed³, by napiæ siê wody. Zatrzymany zosta³ pouczony przez policjantów, aby
nie niepokoi³ mieszkañców, po czym uda³ siê pieszo w kierunku Sochaczewa.

W dniu 26 marca 2011 roku o godzinie 3.25 dy¿urny KPP w Gostyninie przyj¹³ ko-
lejne zg³oszenie od innej osoby, zamieszka³ej w miejscowoœci Sanniki, z którego wyni-
ka³o, ¿e na posesjê zg³aszaj¹cej próbowa³ dostaæ siê nieznany mê¿czyzna, pos³uguj¹cy
siê prawdopodobnie jêzykiem rosyjskim. Pod wskazany adres zosta³ wys³any dwuoso-
bowy patrol Policji. By³ to ten sam patrol, który w dniu 25 marca 2011 roku wylegity-
mowa³ wspomnianego obywatela Ukrainy. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjo-
nariusze zauwa¿yli ww. mê¿czyznê, który rozpocz¹³ ucieczkê. Policjanci podjêli za nim
poœcig, a nastêpnie przyst¹pili do penetracji terenu.

W tym samym czasie, dy¿urny KPP w Gostyninie otrzyma³ kolejne zg³oszenie telefo-
niczne od mieszkanki miejscowoœci Sanniki, informuj¹cej o wtargniêciu na teren pose-
sji mê¿czyzny pos³uguj¹cego siê jêzykiem rosyjskim, który uderzy³ w twarz jej ojca.
W miejsce zdarzenia zosta³ niezw³ocznie skierowany dwuosobowy patrol wraz z psem
s³u¿bowym. Do dzia³añ w³¹czy³ siê tak¿e poinformowany przez dy¿urnego kierownik
Posterunku Policji w Sannikach. Funkcjonariusze wykorzystali do tropienia psa s³u¿-
bowego, jednak¿e z uwagi na padaj¹cy œnieg oraz silny wiatr, pies ten nie podj¹³ œladu.
Czynnoœci podejmowane przez policjantów nie doprowadzi³y do zatrzymania ucieka-
j¹cego mê¿czyzny.

Tego samego dnia o godzinie 8.00 dy¿urny KPP w Gostyninie odebra³ sygna³ o wtarg-
niêciu na kolejn¹ posesjê w miejscowoœci Sanniki i ataku na zamieszka³ego na terenie
posesji mê¿czyznê, na skutek którego poniós³ on œmieræ. Funkcjonariusze natych-
miast przybyli na miejsce wskazane przez dy¿urnego, gdzie w wyniku podjêtego poœci-
gu zatrzymali obywatela Ukrainy, bêd¹cego osob¹ podejrzewan¹ o zabójstwo
w³aœciciela posesji.

W celu zgromadzenia informacji o przebiegu zaistnia³ych wydarzeñ, w dniu
26 marca 2011 roku do KPP w Gostyninie zosta³ skierowany funkcjonariusz Wydzia-
³u Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzib¹ w Radomiu. Na podstawie anali-
zy sporz¹dzonej dokumentacji oraz dzia³añ podejmowanych przez policjantów
stwierdzono, ¿e podjête przez funkcjonariuszy czynnoœci by³y prowadzone w sposób
w³aœciwy.
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Dzia³ania prowadzone przez policjantów bezpoœrednio na miejscach zdarzeñ w no-
cy z 25 na 26 marca 2011 roku by³y tak¿e analizowane w ramach czynnoœci wyjaœnia-
j¹cych zleconych przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie. W wyniku
przeprowadzonej analizy ustalono, ¿e policjanci podejmuj¹c czynnoœci s³u¿bowe w sto-
sunku do obywatela Ukrainy postêpowali w sposób prawid³owy i zgodny z przepisami
prawa.

W toku prowadzonych czynnoœci wyjaœniaj¹cych nie znaleziono podstaw do
wszczêcia postêpowañ dyscyplinarnych wobec wspomnianych policjantów.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy siê do Pana Ministra z zapytaniem w sprawie sytuacji szpitali

powiatowych w Polsce, których organem prowadz¹cym jest powiat. Czy w re-
sorcie zdrowia s¹ prowadzone prace nad uporz¹dkowaniem sytuacji tych jed-
nostek? Sytuacja ekonomiczno-finansowa tych szpitali jest bowiem trudna,
a nawet z³a, a wiele z nich walczy o przetrwanie.

Analogiczne pytanie kierujemy do prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, którego pragniemy zapytaæ o informacje w sprawie kontraktów dla szpi-
tali powiatowych: z czego wynika coroczne zmniejszanie œrodków dla tych
jednostek?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.06.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Bog-

dana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza, przekazane przy piœmie z dnia 15 maja 2012 r.
znak: BPS/043-11-435/12, w sprawie sytuacji szpitali powiatowych w Polsce, dla któ-
rych podmiotem tworz¹cym jest powiat, oraz czy w resorcie zdrowia s¹ prowadzone
prace nad uporz¹dkowaniem sytuacji tych jednostek, uprzejmie proszê o przyjêcie po-
ni¿szych informacji.

Polski system ochrony zdrowia od wielu lat prze¿ywa powa¿ne trudnoœci, a g³ówny-
mi przyczynami tego stanu s¹: u³omna, nieefektywna forma prawna, w jakiej funkcjo-
nuj¹ zak³ady opieki zdrowotnej, niewystarczaj¹ce kwalifikacje kadr zarz¹dzaj¹cych
publicznymi jednostkami opieki zdrowotnej, a tak¿e ograniczona odpowiedzialnoœæ
podmiotów tworz¹cych za zobowi¹zania samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia sukcesywnie prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sy-
tuacji w ochronie zdrowia w tym równie¿ szpitali powiatowych.

W roku 2005 wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684
z póŸn. zm.), która dawa³a mo¿liwoœæ umorzenia zobowi¹zañ publicznoprawnych,
otrzymania po¿yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, która po spe³nieniu okreœlo-
nych w ustawie wymogów zostawa³a umorzona w 70% (na ten cel zosta³y przeznaczone
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œrodki z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 2,2 mld z³), a tak¿e dotacji z bud¿etu pañstwa
(na ten cel przeznaczono œrodki w wysokoœci 200 mln z³).

Ponadto w latach 2007–2009 Uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 19/2007 z dnia 6 lutego
2007 r. zosta³ ustanowiony Program wieloletni „Wzmocnienie Bezpieczeñstwa Zdro-
wotnego Obywateli”, w ramach którego szpitale samorz¹dowe uzyska³y dotacje w wy-
sokoœci 150 mln z³.

Nastêpne wsparcie w latach 2009–2011 tzw. „Plan B”, zosta³o skierowane do jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, które „przekszta³ci³y” samodzielne publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej w spó³ki kapita³owe i przejê³y zobowi¹zania zgodnie z art. 60 ust. 6
wówczas obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowot-
nej. Na ten cel by³y zaplanowane œrodki finansowe w wysokoœci 1.381 mln z³, z tego wy-
korzystano 754,95 mln z³. Najwiêksze zainteresowanie udzia³em w Programie
wieloletnim „Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizu-
j¹cych system ochrony zdrowia” wykazywa³y powiaty tj. 77% z ogólnej liczby bior¹cych
udzia³ w Programie.

Jak widaæ dotychczasowa pomoc skierowana ze strony Pañstwa do samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jak i jednostek samorz¹du terytorialnego, nie
przynios³a oczekiwanych rezultatów.

Kolejnym przedsiêwziêciem jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci lecz-
niczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.), dziêki której uleg³y zmianie zasady organi-
zacji systemu ochrony zdrowia jak i funkcjonowania podmiotów prowadz¹cych dzia³al-
noœæ lecznicz¹. Celem regulacji jest uporz¹dkowanie i ujednolicenie form prawnych,
w jakich udzielane s¹ œwiadczenia zdrowotne oraz kompleksowe unormowanie zasad
prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej. Wprowadzona now¹ ustaw¹ forma spó³ki, bez likwi-
dacji samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, sprzyja efektywniejszemu
zarz¹dzaniu, otwiera nowe mo¿liwoœci uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospoda-
rowanie. Ustawa zak³ada fakultatywnoœæ przekszta³ceñ samodzielnych publicznych za-
k³adów opieki zdrowotnej, a decyzje w tej sprawie podejmuj¹ organy tworz¹ce podmioty
wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹. Zbyt krótki czas obowi¹zywania ustawy o dzia³alnoœci
leczniczej uniemo¿liwia dokonanie pe³nej oceny skutecznoœci jej funkcjonowania.

Mimo ¿e powszechnie znane s¹ mankamenty samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, to nie d¹¿y siê do ich obligatoryjnego przekszta³cenia. Powo³anie
spó³ki daje wiele korzyœci, w szczególnoœci przejrzysty nadzór w³aœcicielski, efektywny
sposób zarz¹dzania, lepsz¹ dyscyplinê finansow¹, przejrzyst¹ gospodarkê finansow¹
zarówno w zakresie zarz¹dzania wewn¹trz jednostki, jak i jej funkcjonowania w otocze-
niu. Samo przekszta³cenie samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
w spó³kê kapita³ow¹ nie zapewnia polepszenia sytuacji finansowej, w wielu przypad-
kach konieczna jest konsekwentna restrukturyzacja podmiotu. Decyzje w tej sprawie
podejmuj¹ organy tworz¹ce podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹.

W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia samodzielnego publicznego zak³adu opie-
ki zdrowotnej w spó³kê kapita³ow¹ uruchomione zosta³y mechanizmy wsparcia proce-
su przekszta³ceñ, dziêki którym powstaj¹ca w ich wyniku spó³ka posiada mo¿liwoœæ
dzia³ania, bez obci¹¿enia d³ugami samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowot-
nej. Elementem wsparcia jest umorzenie zobowi¹zañ publicznoprawnych przejêtych
po samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej przez podmioty tworz¹ce
oraz przekazanie dotacji celowej z bud¿etu pañstwa podmiotom tworz¹cym, które
przekszta³ci³y samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej w spó³kê kapita³ow¹
na zasadach okreœlonych w art. 69–82 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Na ww. cel
w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2012 zabezpieczono œrodki w kwocie 400 mln z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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OdpowiedŸ
p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 12.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. znak BPS/043-11-436/12 w spra-

wie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z in-
nymi senatorami podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r., uprzej-
mie informujê.

Przedmiotowe oœwiadczenie jest sformu³owane bardzo ogólnie, brak jest odniesie-
nia, czy chodzi o wszystkie szpitale o zasiêgu powiatowym, bez wzglêdu na przynale¿-
noœæ do organu za³o¿ycielskiego, czy tylko o te, które w ca³oœci podlegaj¹ samorz¹dowi
powiatowemu. W z zwi¹zku z tym Centrala NFZ przeprowadzi³a analizê globalnej war-
toœci umów dla okresu 2008–2011 wszystkich szpitali, których organem za³o¿yciel-
skim s¹: jednostka samorz¹du terytorialnego – powiat, jednostka samorz¹du
terytorialnego – gmina na prawach powiatu oraz wybranych szpitali dla których orga-
nem za³o¿ycielskim s¹: spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z udzia³em jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz spó³ka akcyjna z udzia³em jednostki samorz¹du teryto-
rialnego albo pañstwowej osoby prawnej, które maj¹ charakter szpitali powiatowych.
Poni¿ej przedstawiam wyniki przeprowadzonej analizy.

Wykres nr 1

Jak pokazuje wykres nr 1 w okresie 2008–2011 liczba szpitali powiatowych posia-
daj¹cych umowê z NFZ zmala³a o 21.
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Wykres nr 2

Jak pokazuje wykres nr 2 w badanym okresie zmala³a liczba szpitali powiatowych,
których organem za³o¿ycielskim s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, a wzros³a licz-
ba szpitali, których organem za³o¿ycielskim jest spó³ka.

Wykres nr 3

Wykres nr 3 pokazuje, ¿e pomimo zmniejszonej liczby szpitali powiatowych global-
na wartoœæ ich umów wzros³a w badanym okresie o prawie 394 mln z³, tj. o 5,27%.
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Wykres nr 4

Wykres nr 5

Wykres nr 5 pokazuje, ¿e przeciêtna wartoœæ umowy szpitala powiatowego wzros³a
w okresie 2008–2011 o ok. 2,87 mln z³.

Reasumuj¹c, wobec braku konkretów w oœwiadczeniu Panów senatorów, a bior¹c
pod uwagê wyniki przeprowadzonej analizy stwierdzam, ¿e wartoœæ umów przedmioto-
wych szpitali roœnie z roku na rok w okresie 2008–2011, zarówno globalnie, jak
i w przeliczeniu na jeden szpital.

Z powa¿aniem

p.o. PREZESA
Narodowego Funduszu Zdrowia
dr n. med. Zbigniew Teter
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
oraz do szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czapli

Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli

izba powinna mieæ – jest to liczba œciœle wyznaczona – trzech wiceprezesów.
Tymczasem mimo up³ywu ju¿ prawie roku od wejœcia w ¿ycie znowelizowa-
nej ustawy funkcjê wiceprezesów NIK pe³ni¹ tylko dwie osoby. Obsada wice-
prezesów NIK jest wiêc niezgodna z ustaw¹.

Mamy zatem pytanie do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli o przyczynê te-
go stanu rzeczy. Czy Pan Prezes nie z³o¿y³ odpowiedniego wniosku o powo³a-
nie trzeciego wiceprezesa NIK, a jeœli tak, to z jakiej przyczyny, czy te¿
opóŸnienie obsady stanowiska trzeciego wiceprezesa le¿y po stronie mar-
sza³ka Sejmu?

Analogiczne pytanie kierujemy do szefa Kancelarii Sejmu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
SZEFA KANCELARII SEJMU

Warszawa, 25 maja 2012 r.

Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego

przez senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkie-
wicza, uprzejmie informujê, ¿e Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli w dniu 13 marca 2012 r.
z³o¿y³ wniosek o powo³anie Pana Wojciecha Kuty³y na stanowisko Wiceprezesa Najwy¿-
szej Izby Kontroli.

Komisja do Spraw Kontroli Pañstwowej, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r.
pozytywnie zaopiniowa³a tê kandydaturê.

Marsza³ek Sejmu Pani Ewa Kopacz w dniu 26 kwietnia 2012 r. powo³a³a Pana Woj-
ciecha Kuty³ê na stanowisko Wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli.

Z powa¿aniem

Lech Czapla
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OdpowiedŸ
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 11 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu RP przesy³am na rêce Pana Marsza³ka

odpowiedzi na pytania zawarte w oœwiadczeniach z³o¿onych przez Panów Senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza, podczas
11. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 maja 2012 r.

W zwi¹zku z pytaniem dotycz¹cym dope³nienia wymogów znowelizowanej ustawy
o Najwy¿szej Izbie Kontroli w zakresie powo³ania trzeciego wiceprezesa, uprzejmie in-
formujê, ¿e w dniu 26 kwietnia 2012 r. na mój wniosek Marsza³ek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej Pani Ewa Kopacz powo³a³a na stanowisko wiceprezesa NIK Pana
Wojciecha Kuty³ê.

Odnoœnie do pytania dotycz¹cego bezpieczeñstwa lotnictwa cywilnego pragnê po-
informowaæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli po 2000 roku przeprowadzi³a trzy kontrole do-
tycz¹ce tego zagadnienia. W za³¹czeniu przekazujê omówienie g³ównych ustaleñ
powy¿szych kontroli*.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Œrodowiska przedsiêbiorców zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Orga-
nizacji Pracodawców „Lewiatan” oraz Izbie Przemys³owo-Handlowej w Toru-
niu podnosz¹ problem uci¹¿liwoœci zatorów p³atniczych – to niezwykle
niekorzystne zjawisko, które w efekcie przyczynia siê do parali¿u transakcyj-
nego i dyskryminacji uczciwych przedsiêbiorców.

Przedsiêbiorcy sprzedaj¹cy towary i us³ugi na rzecz kontrahentów niedo-
konuj¹cych p³atnoœci w terminie, obci¹¿eni s¹ nale¿noœciami publicznopraw-
nymi pomimo nieotrzymania zap³aty od d³u¿ników. Oznacza to, ¿e dostawca
odprowadza nale¿ny podatek od towarów i us³ug oraz podatek dochodowy
pomimo nieotrzymania zap³aty, odbiorcy towarów i us³ug maj¹ natomiast
prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zakwalifikowania do kosztów
uzyskania przychodów transakcji, za które nie zap³acili wierzycielowi.

Powoduje to, ¿e niesolidni d³u¿nicy, nie doœæ ¿e otrzymuj¹ towar b¹dŸ
us³ugê, za które nie p³ac¹, odliczaj¹ sobie VAT i obni¿aj¹ kwotê podatku docho-
dowego. A dostawcy, którzy ponieœli koszty, pozbyli siê towaru i kredytuj¹
przez wiele miesiêcy niesolidnych odbiorców, p³ac¹ podatek dochodowy
w miesi¹c po sprzeda¿y oraz odprowadzaj¹ VAT, którego de facto nie dostali.

Co prawda ustawodawca przewidzia³ korzystne rozwi¹zania w tym za-
kresie, czyli tak zwan¹ metodê kasow¹ rozliczania tego podatku, niestety
obowi¹zuje ona tylko ma³ych podatników.

Przedsiêbiorcy proponuj¹ wprowadzenie kasowej metody rozliczania po-
datku dochodowego dla wszystkich podatników oraz zmianê sposobu nali-
czania VAT w taki sposób, ¿e tylko zap³ata faktury umo¿liwia³aby zaliczenie
jej do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej strony podatek nale¿a³oby
odprowadzaæ od wystawionych faktur, za które wierzyciel otrzyma³ zap³atê.
Odbiorca móg³by zaœ odliczaæ VAT tylko od faktur zap³aconych. Analogicznie,
dostawca lub wystawca faktury VAT p³aci³by dopiero po otrzymaniu zap³aty
od swojego odbiorcy.

Proszê Pana Ministra o odniesienie siê do rozwi¹zañ proponowanych
przez toruñskich przedsiêbiorców i rozwa¿enie mo¿liwoœci uwzglêdnienia
tych rozwi¹zañ w przygotowywanych nowelizacjach prawa podatkowego.

Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 15 maja 2012 r. znak: BPS/043-11-

-438/12, przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ja-
na Wyrowiñskiego podczas 11. posiedzenia Senatu w dniu 10 maja 2012 r., w sprawie
propozycji znowelizowania ustaw podatkowych w zakresie zmiany zasad rozliczania
siê przedsiêbiorców z nale¿nych podatków w celu likwidacji zatorów p³atniczych,
uprzejmie informujê.
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Odnosz¹c siê do przedstawionych w oœwiadczeniu Pana Senatora propozycji nowe-
lizacji przepisów o podatku od towarów i us³ug (odprowadzanie VAT od wystawionych
faktur, za które wierzyciel otrzyma³ zap³atê, przy czym wystawca faktury p³aci³by poda-
tek dopiero po otrzymaniu zap³aty od odbiorcy oraz odliczanie przez odbiorców podat-
ku VAT z faktur przez nich zap³aconych) nale¿y podkreœliæ, ¿e system podatku VAT
w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, i¿ pañstwa cz³onkowskie zobo-
wi¹zane s¹ do przestrzegania zgodnoœci krajowych przepisów w zakresie podatku VAT
z regulacjami wynikaj¹cymi z prawa unijnego. Oznacza to, ¿e regulacje przyjête w prze-
pisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustaw¹ o VAT musz¹ byæ zgodne w szczególnoœci
z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006,
str. 1, z póŸñ. zm.).

Stosownie do art. 63 ww. dyrektywy 2006/112/WE zdarzenie powoduj¹ce powsta-
nie obowi¹zku podatkowego ma miejsce, a VAT staje siê wymagalny, w momencie do-
starczenia towarów lub wykonania us³ug. Przepisy tej dyrektywy nie przewiduj¹
mo¿liwoœci wprowadzenia rozwi¹zania, zgodnie z którym obowi¹zek rozliczenia podat-
ku VAT w zwi¹zku z dokonan¹ przez podatnika dostaw¹ towarów lub œwiadczeniem
us³ug by³by ograniczony do przypadków, gdy podatnik otrzyma zap³atê od odbiorcy za
te towary lub us³ugi. Dyrektywa nie przewiduje równie¿ mo¿liwoœci powszechnego za-
stosowania rozwi¹zania, które uzale¿nia³oby okreœlenie momentu powstania obowi¹z-
ku podatkowego u sprzedawcy od momentu otrzymania od nabywcy zap³aty za
dostarczony towar lub wyœwiadczon¹ us³ugê. W œwietle prawa unijnego jest mo¿liwe,
w drodze odstêpstwa od ww. generalnej zasady (vide art. 66 lit. b dyrektywy
2006/112/WE), powi¹zanie momentu powstania obowi¹zku podatkowego z otrzyma-
n¹ zap³at¹ w odniesieniu do okreœlonych transakcji lub do okreœlonych kategorii po-
datników.

Obowi¹zuj¹ce regulacje w zakresie podatku od towarów i us³ug wykorzystuj¹ ww.
mo¿liwoœæ przewidzian¹ dyrektyw¹ 2006/112/WE i daj¹ podatnikom, którzy spe³niaj¹
okreœlone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT kryteria do uznania ich za tzw. ma³ych podatni-
ków, prawo do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoria³o-
wego, rozliczenia tego podatku.

Powy¿sza metoda rozliczeñ polega na tym, i¿ obowi¹zek podatkowy z tytu³u wyko-
nanych czynnoœci powstaje u podatnika nie z chwil¹ wydania towaru lub wykonania
us³ugi, lecz z dniem uregulowania ca³oœci lub czêœci nale¿noœci za sprzedane towary
lub œwiadczone us³ugi, nie póŸniej jednak ni¿ 90. dnia, licz¹c od dnia wydania towaru
lub wykonania us³ugi (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Istot¹ tej metody jest zatem prze-
suniêcie momentu, w jakim zostaje rozpoznany obowi¹zek podatkowy z tytu³u doko-
nanych przez ma³ego podatnika transakcji, czego konsekwencj¹ jest przesuniêcie
terminu, w jakim powinien zostaæ rozliczony od tych transakcji podatek od towarów
i us³ug.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w œwietle art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT przez ma³ego podatni-
ka nale¿y rozumieæ m.in. podatnika podatku od towarów i us³ug, u którego wartoœæ
sprzeda¿y (wraz z kwot¹ podatku) nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wy-
ra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej równowartoœci 1 200 000 euro (przeliczenia
kwot wyra¿onych w euro dokonuje siê wed³ug œredniego kursu og³aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski na pierwszy dzieñ roboczy paŸdziernika poprzedniego roku podatko-
wego, w zaokr¹gleniu do 1000 z³). Ustanowiony w powo³anym przepisie ustawy o VAT
limit pozwala na wybór tej metody zarówno ma³ym, jak i œrednim przedsiêbiorstwom.

W zwi¹zku z zawart¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora propozycj¹ wprowadzenia
przepisu, zgodnie z którym odbiorca móg³by odliczaæ VAT tylko od faktur zap³aconych,
uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z systemowymi za³o¿eniami podatku VAT, a zw³aszcza
zasad¹ neutralnoœci, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego
z tytu³u nabycia towarów i us³ug wykorzystywanych na potrzeby opodatkowanych
transakcji podatnika (vide art. 168 dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 86 ust. 1 usta-
wy o VAT, który stanowi implementacjê powo³anego przepisu dyrektywy). Prawo to jest
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jednym z podstawowych praw systemu VAT i mo¿e byæ ograniczone lub wy³¹czone wy-
³¹cznie w œciœle okreœlonych przypadkach.

Stosownie do art. 167 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia podatku nali-
czonego powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje siê wyma-
galny. Oznacza to, ¿e prawo do odliczenia podatku przez nabywcê jest skorelowane
z obowi¹zkiem rozliczenia podatku nale¿nego przez sprzedawcê. W dyrektywie
2006/112/WE brak jest regulacji, która uzale¿nia³aby w ka¿dym przypadku prawo
nabywcy do odliczenia podatku wykazanego w otrzymanej fakturze od dokonania
przez niego zap³aty nale¿noœci wynikaj¹cej z tej faktury. Nie ma zatem podstaw praw-
nych do wprowadzania w ustawie o VAT (o co postuluje Pan Senator) generalnej zasa-
dy, zgodnie z któr¹ odbiorca móg³by odliczaæ VAT tylko od faktur zap³aconych.

Powy¿sze zasady znajduj¹ odzwierciedlenie w ustawie o VAT. Stosownie do art. 86
ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego powstaje co
do zasady w rozliczeniu za miesi¹c, w którym podatnik otrzyma³ fakturê albo doku-
ment celny.

Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e stosownie do przepisu §18 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepi-
sów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z póŸn. zm.) w przy-
padku nabycia towarów i us³ug udokumentowanych faktur¹ oznaczon¹ zgodnie
z odrêbnymi przepisami „Faktura VAT-MP” (czyli faktur¹ wystawion¹ przez ma³ego po-
datnika rozliczaj¹cego VAT metod¹ kasow¹) podatnik mo¿e obni¿yæ kwotê podatku na-
le¿nego o kwotê podatku naliczonego okreœlon¹ w tej fakturze, w rozliczeniu za okres
rozliczeniowy, w którym co do zasady uregulowa³ ca³oœæ lub czêœæ nale¿noœci na rzecz
ma³ego podatnika, nie póŸniej jednak ni¿ 90. dnia od dnia otrzymania towaru lub wy-
konania us³ugi.

Powy¿sze unormowanie ma na celu sk³onienie kontrahentów ma³ych podatników
rozliczaj¹cych siê metod¹ kasow¹, do szybszego regulowania nale¿nych im nale¿noœci.

Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e w przepisach ustawy o VAT funkcjonuje instytucja tzw.
ulgi na z³e d³ugi, która umo¿liwia sprzedawcy podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zmniejszenia trudnoœci z zachowaniem p³ynnoœci finansowej w sytuacji, gdy kupuj¹cy
nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku zap³aty za otrzymane towary lub œwiadczone us³ugi. Ce-
lem tej ulgi jest zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych u podatnika, u którego powsta³
obowi¹zek zap³aty podatku z tytu³u dostawy towarów lub œwiadczenia us³ug, w odnie-
sieniu do których kontrahent nie uregulowa³ nale¿noœci okreœlonych w umowie lub na
fakturze.

Artyku³ 89a ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza mo¿liwoœæ dokonania przez podatnika
podatku od towarów i us³ug korekty podatku nale¿nego z tytu³u dostawy towarów lub
œwiadczenia us³ug na terytorium kraju, w przypadku wierzytelnoœci, których nie-
œci¹galnoœæ zosta³a uprawdopodobniona, a za takie uwa¿a siê wierzytelnoœci, które nie
zosta³y uregulowane w ci¹gu 180 dni od up³ywu terminu ich p³atnoœci okreœlonego
w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT). Szczegó³owe zasady rozlicze-
nia podatku od towarów i us³ug w odniesieniu do nieœci¹galnych wierzytelnoœci zosta³y
okreœlone w pozosta³ych przepisach art. 89a i 89b ustawy o VAT.

Reasumuj¹c, w œwietle powo³anych regulacji unijnych, z którymi musz¹ byæ zgod-
ne przepisy ustawy o VAT, nie jest mo¿liwe wprowadzenie postulowanych w oœwiad-
czeniu Pana Senatora rozwi¹zañ w zakresie wykraczaj¹cym poza wskazane przypadki
uzale¿nienia powstania obowi¹zku podatkowego u sprzedawcy od uregulowania nale¿-
noœci przez nabywcê oraz przypadki przesuniêcia u nabywców odliczenia podatku VAT
z otrzymanych faktur do momentu uregulowania nale¿noœci na rzecz kontrahentów.
Omówione regulacje ustawy o VAT pozwalaj¹ z³agodziæ problemy zwi¹zane z nietermi-
nowym wywi¹zywaniem siê przez kontrahentów z obowi¹zku zap³aty za towary i us³ugi
(vide ustanowiona w art. 21 ustawy o VAT mo¿liwoœæ wyboru przez tzw. ma³ych podat-
ników rozliczania VAT metod¹ kasow¹) oraz maj¹ce na celu zmniejszenie obci¹¿eñ po-
datkowych u podatnika, u którego powsta³ obowi¹zek zap³aty podatku z tytu³u
dostawy towarów lub œwiadczenia us³ug, w odniesieniu do których kontrahent nie ure-
gulowa³ nale¿noœci okreœlonych w umowie (vide ustanowiona w art. 89a i 89b ustawy
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o VAT ulga na z³e d³ugi). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wywi¹zywanie siê kontrahentów
z ich wzajemnych zobowi¹zañ jest elementem prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej,
której ryzyko ponosi przede wszystkim przedsiêbiorca i ryzyka tego nie mo¿na przerzu-
caæ na Skarb Pañstwa.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii wprowadzenia po stronie przychodów kasowej
zasady rozliczeñ w podatkach dochodowych, nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ stosowanie za-
sady memoria³owej przy rozliczaniu przychodów jest powi¹zane z zasad¹ memoria³ow¹
wynikaj¹c¹ z przepisów o rachunkowoœci. Ponadto z regu³¹ t¹ koresponduje memoria-
³owe rozliczanie kosztów podatkowych, co umo¿liwia podatnikom – przy ustalaniu do-
chodu do opodatkowania, uwzglêdnianie kosztów uzyskania przychodów, które de facto
nie zosta³y jeszcze zap³acone.

Ewentualne wprowadzenie zasadniczo odmiennych – od tych przyjêtych w rachun-
kowoœci – regulacji w tym zakresie skutkowa³oby na³o¿eniem na podatników dodatko-
wych obowi¹zków przejawiaj¹cych siê w koniecznoœci prowadzenia podwójnej
ewidencji (jednej dla celów rachunkowych i drugiej dla celów podatkowych).

Ponadto kasowe ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów mog³oby
prowadziæ do braku systematycznych wp³ywów do bud¿etu pañstwa z tytu³u podatków
dochodowych. A na uwadze nale¿y mieæ to, i¿ Minister Finansów kreuj¹c politykê po-
datkow¹ pañstwa musi pogodziæ z jednej strony funkcje fiskalne podatków, z drugiej
ich aspekt spo³eczny. W aspekcie fiskalnym najwa¿niejszym zadaniem staje siê reali-
zacja zaplanowanych dochodów bud¿etu pañstwa.

Dodatkowo pragnê poinformowaæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw o podatkach
dochodowych zawieraj¹ ju¿ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce wierzycielom podatkowe „rozli-
czenie” wierzytelnoœci, które s¹ nieœci¹galne. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 25
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów
mog¹ byæ wierzytelnoœci odpisane jako nieœci¹galne, je¿eli wierzytelnoœci uprzednio na
podstawie art. 12 ust. 3 zosta³y zarachowane jako przychody nale¿ne i których nie-
œci¹galnoœæ zosta³a udokumentowana, np. postanowieniem o nieœci¹galnoœci, uzna-
nym przez wierzyciela jako odpowiadaj¹cym stanowi faktycznemu, wydanym przez
w³aœciwy organ postêpowania egzekucyjnego. Podobne rozwi¹zanie funkcjonuje rów-
nie¿ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust. 1 pkt 20).

Ponadto podatnicy podatków dochodowych maj¹ prawo do zaliczania do kosztów
uzyskania przychodów odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ nale¿noœci (okreœlonych
w ustawie o rachunkowoœci), od tej czêœci nale¿noœci, która by³a uprzednio zaliczona
na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo art. 14
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów nale¿nych, a ich
nieœci¹galnoœæ zosta³a uprawdopodobniona, np. poprzez wszczêcie postêpowania
upad³oœciowego z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu w rozumieniu przepisów prawa upad-
³oœciowego i naprawczego lub na wniosek d³u¿nika zosta³o wszczête postêpowanie ugo-
dowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiêbiorstw i banków.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nie jest mo¿liwe zaakceptowanie propozycji zmierza-
j¹cej do zast¹pienia memoria³owej metody rozliczania przychodów i kosztów metod¹
kasow¹.

Dodatkowo uprzejmie informujê, i¿ mo¿na rozwa¿yæ wprowadzenie regulacji doty-
cz¹cej korekty podstawy opodatkowania po stronie d³u¿nika – w przypadku spe³nienia
kryterium czasowego (brak zap³aty w ci¹gu 30 dni od up³ywu terminu p³atnoœci prze-
widzianego w przepisach, umowie lub na fakturze). Podejœcie takie, z jednej strony nie
wi¹za³oby siê z wyst¹pieniem negatywnych skutków dla bud¿etu, z drugiej natomiast
eliminowa³oby swoistego rodzaju „zachêtê” do niep³acenia zobowi¹zañ w ustalonym
terminie (mo¿liwoœæ zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot niezap³aco-
nych w terminie).

Reasumuj¹c pragnê wskazaæ, ¿e w obu ww. re¿imach podatkowych przedsiêbiorcy
maj¹ ju¿ mo¿liwoœæ ³agodzenia skutków wynikaj¹cych z niezap³aconych faktur.

Przedstawiaj¹c powy¿sze nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e zw³oka d³u¿nika, skutku-
j¹ca powstaniem zatorów p³atniczych, jest zjawiskiem regulowanym na gruncie prawa
cywilnego, m.in. ustaw¹ z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap³aty w transakcjach
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handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 5–7 tej ustawy, je¿eli
strony w umowie przewidzia³y termin zap³aty d³u¿szy ni¿ 30 dni, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ
odsetek ustawowych za okres pocz¹wszy od 31 dnia po spe³nieniu swojego œwiadcze-
nia niepieniê¿nego i dorêczeniu d³u¿nikowi faktury lub rachunku – do dnia zap³aty, ale
nie d³u¿szy ni¿ do dnia wymagalnoœci œwiadczenia pieniê¿nego. Je¿eli d³u¿nik, w ter-
minie okreœlonym w umowie, nie dokona zap³aty na rzecz wierzyciela, wierzycielowi
przys³uguj¹ bez odrêbnego wezwania odsetki, w wysokoœci odsetek za zw³okê, okreœlo-
nej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) lub odsetki wy¿sze – uzgodnione miêdzy wierzycie-
lem a d³u¿nikiem. Odsetki przys³uguj¹ z mocy prawa (pocz¹wszy od trzydziestego pierw-
szego dnia po spe³nieniu œwiadczenia) równie¿ w przypadku gdy termin zap³aty nie zo-
sta³ okreœlony w umowie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Grupy producentów owoców i warzyw z województwa kujawsko-pomor-
skiego apeluj¹ o podjêcie niezw³ocznych dzia³añ z uwagi na zmiany w rozpo-
rz¹dzeniu nr 543/2011 wprowadzone przez KE rozporz¹dzeniem nr 302/2012
reguluj¹cym nowe zasady pomocy dla wstêpnie uznanych grup producentów
owoców i warzyw.

Oczekiwane dzia³ania mia³yby polegaæ na: jak najszybszej interpretacji
przepisów przejœciowych rozporz¹dzenia w stosunku do grup realizuj¹cych
plany dochodzenia do uznania; obronie za pomoc¹ przepisów krajowych
praw nabytych w trakcie dochodzenia do uznania; niewstrzymywaniu prac
oddzia³ów regionalnych ARiMR i urzêdników urzêdów marsza³kowskich
w celu zachowania ci¹g³oœci realizacji planów dochodzenia do uznania tak,
aby przyznawane dofinansowanie wynikaj¹ce ze z³o¿onych wniosków
o p³atnoœæ pozwoli³o terminowo sp³acaæ zaci¹gniête kredyty i uruchamiaæ ich
kolejne transze; oraz nieblokowaniu modyfikacji planów w kierunku zmian
harmonogramu realizacji inwestycji, zmian sk³adu cz³onkowskiego grupy,
przenoszenia czêœci kosztów z jednej inwestycji na drug¹ w ramach puli
œrodków na dany plan.

Producenci owoców i warzyw zwracaj¹ uwagê na to, ¿e przestój w reali-
zacji zawartych zobowi¹zañ grozi koniecznoœci¹ og³oszenia upad³oœci grup
producentów owoców i warzyw, które s¹ organizacjami gospodarczymi dzia-
³aj¹cymi na normalnych zasadach rynkowych. Co wiêcej, implementacja roz-
porz¹dzenia nr 302/2012 mo¿e zahamowaæ dynamiczny rozwój grupowych
form wspó³pracy producentów warzyw i owoców oraz tego rynku.

Wobec powy¿szego proszê Pana Ministra o szczególne zwrócenie uwagi
na obecn¹ sytuacjê producentów owoców i warzyw. Proszê równie¿ o dosto-
sowanie krajowego prawodawstwa do wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia
tak, aby maksymalnie z³agodziæ jego niekorzystne skutki.

Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.05.31

Pan
Bogdan Boruszewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym zgodnie z art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu

przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego podczas 11. posiedzenia Senatu RP w dniu
10 maja 2012 r., dotycz¹cym nowelizacji przepisów rozporz¹dzenia wykonawczego Ko-
misji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady
stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw przedstawiam nastêpuj¹ce
wyjaœnienia.

Przepisy rozporz¹dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwiet-
nia 2012 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawia-
j¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i wa-
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rzyw, wprowadzi³y szereg zasadniczych zmian dotycz¹cych zasad funkcjonowania sys-
temu wsparcia udzielanego grupom producentów owoców i warzyw w ramach
wspólnej organizacji rynków rolnych. Najistotniejsz¹ zmian¹ przewidzian¹ w noweliza-
cji jest wprowadzenie dodatkowych ograniczeñ stosowanych w odniesieniu do pomocy
udzielanej grupom producentów owoców i warzyw (tj.: ograniczenie ogólnej kwoty po-
mocy udzielanej nowym grupom producentów do 10 mln EUR rocznie w skali ca³ej UE,
ograniczenie pomocy inwestycyjnej uzyskiwanej przez grupy producentów owoców
i warzyw w trzecim, czwartym i pi¹tym roku realizacji planu dochodzenia do uznania
odpowiednio do 70%, 50% i 20% wartoœci produkcji sprzedanej przez te grupy). Komi-
sja wprowadzi³a powy¿sze ograniczenia ze wzglêdu na bardzo dynamicznie wzrastaj¹ce
zapotrzebowanie na œrodki finansowe wynikaj¹ce ze stosowania wsparcia dla grup
producentów owoców i warzyw, które zaobserwowano w ostatnich latach. Nale¿y jed-
noczeœnie podkreœliæ, ¿e Komisja przeprowadzi³a proces legislacyjny w bardzo pilnym
trybie – ostatnia wersja projektu rozporz¹dzenia po raz pierwszy zosta³a przedstawiona
do dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji
Rynków Rolnych w dniu 27 marca 2012 r., a w dniu 3 kwietnia br. na forum ww. Komi-
tetu projekt ten poddano g³osowaniu. Ju¿ w dniu 5 kwietnia br. rozporz¹dzenie opubli-
kowano nie przewiduj¹c ¿adnego vacatio legis.

Z dniem 5 kwietnia br. – dat¹ wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia wykonawczego Komi-
sji (UE) nr 302/2012 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjê³a dzia-
³ania maj¹ce na celu implementacjê znowelizowanych przepisów. Ze wzglêdu na
nieprecyzyjne sformu³owanie przez Komisjê niektórych przepisów ww. rozporz¹dzenia
ARiMR zaleci³a dyrektorom oddzia³ów regionalnych wstrzymanie wydawania decyzji
na podstawie znowelizowanych przepisów, do momentu zakoñczenia odpowiednich
analiz prawnych maj¹cych na celu wypracowanie spójnej interpretacji. Z informacji ja-
kie MRiRW uzyska³o z centrali ARiMR wynika, ¿e bezpoœrednio po zakoñczeniu ww.
analiz, oddzia³y regionalne ARiMR uzyska³y odpowiednie wytyczne i ponownie rozpo-
czê³y wydawanie decyzji o przyznawaniu pomocy grupom producentów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjê-
³o dzia³ania maj¹ce na celu jak najsprawniejsze dostosowanie przepisów krajowych do
znowelizowanych przepisów UE. W trybie pilnym przygotowano nowelizacjê ustawy
z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku
suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na w³ókno (Dz. U. z 2011 r.
nr 145, poz. 868, tekst jednolity). Na bie¿¹cym etapie projekt ww. nowelizacji jest
przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz konsultacji spo³ecznych.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Bogdan Dombrowski

256 11. posiedzenie Senatu w dniu 10 maja 2012 r.
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