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12. POSIEDZENIE SENATU
(24 maja 2012 r.)





Oœwiadczenie senator Anny Aksamit

skierowane do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie
Wojciecha Fondera

W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê, skierowan¹ do mnie przez mieszkañ-
ców gminy Zielonka po³o¿onej w powiecie wo³omiñskim, zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o przeanalizowanie problemu zwi¹zanego z nagminnymi
podtopieniami lasów otaczaj¹cych osiedle „Wituœ” w Zielonce. Z przes³anej do
mnie korespondencji wynika, ¿e podtopienia s¹ zwi¹zane z wodami opado-
wymi nap³ywaj¹cymi z terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych.
Brak mo¿liwoœci odbioru wód przez okoliczne rowy powoduje podtopienia
okolicznych ulic i osiedli mieszkaniowych, co powa¿nie uszkadza ich na-
wierzchniê. Ponadto podtopienia niszcz¹ legowiska i siedliska drobnej fauny
leœnej, zalewane s¹ te¿ tereny ¿erowania i bytowania zwierzyny p³owej.
Utrzymuj¹ce siê od d³u¿szego czasu warunki uniemo¿liwiaj¹ prawid³ow¹
wegetacjê drzewostanu, a nawet powoduj¹ przewracanie siê drzew i obu-
mieranie krzewów.

Mieszkañcy gminy Zielonka ju¿ od wrzeœnia 2010 r. walcz¹ o usprawnie-
nie systemu odprowadzaj¹cego wodê z tych terenów i w zwi¹zku z tym wy-
stêpuj¹ do ró¿nych urzêdów i instytucji ochrony œrodowiska z proœbami
o interwencjê w tej sprawie. Zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o prze-
analizowanie przedstawionej sprawy.

Anna Aksamit

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY DYREKTORA
REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAÑSTWOWYCH

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 31 maja 2012 r., zn.: BPS/043-12-440/12, nawi¹zu-

j¹ce do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Annê Aksamit podczas 12. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 24.05.2012 r. informujê, co nastêpuje.

Na znacznym obszarze Nadleœnictwa Drewnica, zarz¹dzaj¹cego lasami Skarbu
Pañstwa po³o¿onymi na terenie powiatu wo³omiñskiego, obfite opady deszczu w latach
2010–2011 spowodowa³y znacz¹ce podniesienie siê poziomu wód gruntowych i wy-
st¹pienie lokalnych podtopieñ, zw³aszcza terenów leœnych w okolicach miast Marki,
Z¹bki i Zielonka. Przeprowadzone przez nadleœnictwo inwentaryzacje wykaza³y, ¿e na
dzieñ 15.04.2011 r. powierzchnia drzewostanów podtopionych wynosi³a 458,28 ha
i wzros³a do 1318,52 ha w dniu 15.09.2011 r. Nastêpnie skala tego zjawiska mala³a
i w dniu 11.01.2012 r. podtopienia by³y obserwowane na 91,33 ha drzewostanów. Ob-
szary podtopionych lasów by³y na wniosek Nadleœnictwa Drewnica czterokrotnie mo-
nitorowane przez specjalistów z Zak³adu Ochrony Lasu w £odzi oraz trzykrotnie przez
pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie pod k¹tem wy-
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st¹pienia szkód w ekosystemie. W toku powy¿szych kontroli potwierdzone zosta³o, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ braku odp³ywu nadmiaru wód jest niedro¿na sieæ rowów melioracyj-
nych, nale¿¹cych do ró¿nych w³aœcicieli, które wskutek braku systematycznej konser-
wacji przesta³y spe³niaæ swoj¹ funkcjê. Czêœæ z nich zosta³a zdewastowana lub te¿
w ogóle zlikwidowana w procesie urbanizacji. Takim przyk³adem jest obszar osiedla
„WITUŒ” w Zielonce, gdzie na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych,
podczas budowy domów, zlikwidowana zosta³a istniej¹ca tam niegdyœ instalacja me-
lioracyjna odprowadzaj¹ca nadmiar wód opadowych z terenów leœnych, do rowu g³ów-
nego zwanego Rowem Magenta.

Maj¹c na wzglêdzie wagê problemu skutecznego odprowadzenia nadmiaru wód po-
wierzchniowych z opisywanych gruntów miasta Zielonka, w 2011 r. zainicjowane zo-
sta³y wspólne dzia³ania Nadleœnictwa Drewnica i Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Zielonce przy udziale Gminy Zielonka zmierzaj¹ce do przywrócenia pra-
wid³owych stosunków wodnych na terenach leœnych przylegaj¹cych miêdzy innymi do
osiedla „WITUŒ”. Na zlecenie Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Zielonce,
w roku 2012, powsta³ satysfakcjonuj¹cy wszystkie strony projekt odbudowy 118 mb.
urz¹dzeñ melioracyjnych, na odcinku ul. Jarzêbinowej w Zielonce do ujœcia do rowu
zbiorczego odprowadzaj¹cego wodê do Rowu Magenta, w tym odbudowa przepustu.

W dniu 4 czerwca 2012 r. dosz³o do podpisania porozumienia pomiêdzy Nadleœnic-
twem Drewnica i Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji w Zielonce oraz Urzê-
dem Gminy Zielonka, okreœlaj¹cego obowi¹zki stron oraz zasady wspó³pracy i finanso-
wania ww. przedsiêwziêcia szacowanego na 197 002,18 z³. Kwota przeznaczona przez
Nadleœnictwo Drewnica na realizacjê zadania na gruntach Skarbu Pañstwa (dzia³ka
nr 126) wyniesie 93 029,84 z³. Nadmieniæ nale¿y, ¿e w Planie Urz¹dzenia Lasu dla Nadleœ-
nictwa Drewnica na okres 01.01.2008 – 31.12.2017 r. nie zosta³a wykazana powierzchnia
melioracji wodnych, tym samym planowanie przez tê jednostkê Lasów Pañstwowych
wydatków na cele zwi¹zane z napraw¹ i konserwacj¹ istniej¹cych rowów i cieków wo-
dnych jest ograniczone i dzia³ania sprowadzaj¹ siê do zapobiegania lub zwalczania sy-
tuacji kryzysowych.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e prace nad dokumentacj¹ projektow¹ opisywanej inwestycji zo-
sta³y ju¿ zakoñczone mo¿na przewidywaæ, ¿e problemy zwi¹zane z podtapianiem oko-
licznych ulic i osiedli mieszkaniowych a tak¿e czêœci drzewostanów zostan¹ jeszcze
w tym roku skutecznie rozwi¹zane.

Zastêpca DYREKTORA
ds. Gospodarki Leœnej
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych
w Warszawie
mgr in¿. Beata Zeller
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Oœwiadczenie senator Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

W kwietniu bie¿¹cego roku otrzyma³am pismo od Stowarzyszenia Pomo-
cy Rodzinom Dzieci Cierpi¹cych na skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryj-
nych; to stowarzyszenie nosi nazwê „Parasol dla ¯ycia”, adres: Kraków,
ulica Ubeliny 3c.

Rodziny dzieci, reprezentowane przez stowarzyszenie, s¹ zatroskane za-
gro¿eniem infekcjami pneumokokowymi, które wi¹¿¹ siê z ciê¿kimi, czêsto
nieodwracalnymi powik³aniami, a tak¿e œmierci¹. Zachorowañ i powik³añ
mo¿na unikn¹æ dziêki szczepieniom, jednak szczepienia nie s¹ w Polsce po-
wszechne.

Proszê o informacjê, dlaczego szczepienia dzieci do lat dwóch przeciw za-
ka¿eniom pneumokokowym nie s¹ w Polsce powszechnie prowadzone.
Szczepienia te s¹ zgodne z wytycznymi WHO i s¹ obowi¹zkowe we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej oprócz Polski i Rumunii.

Z powa¿aniem
Dorota Czudowska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Doroty Czudowskiej z³o¿one na 12. po-

siedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012 r., którego treœæ zosta³a przekazana przy piœ-
mie z dnia 30 maja 2012 r. znak: BPS/043-12-441/12, uprzejmie proszê Pana
Marsza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Zalecenia Pediatrycznego Zespo³u Ekspertów ds. Programu Szczepieñ Ochronnych
oraz rekomendacje Rady Sanitarno-Epidemiologicznej dotycz¹ce mo¿liwoœci zapobie-
gania wystêpowaniu u dzieci inwazyjnych zaka¿eñ, ostrego zapalenia ucha œrodkowe-
go czy zapalenia p³uc wywo³anych przez poszczególne serotypy Streptococcus
pneumoniae, wskazuj¹ na potrzebê wprowadzenia do Programu Szczepieñ Obowi¹zko-
wych (PSO), szczepieñ przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci do 2 r.¿.

Na podstawie powy¿szych zaleceñ przygotowanych w oparciu o wytyczne Œwiato-
wej Organizacji Zdrowia, szczepienie przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 r.¿. zo-
sta³o wprowadzone do Programu Szczepieñ Ochronnych w paŸdzierniku 2008 r. dla
dzieci zaliczanych do grup ryzyka. Z dniem 1 paŸdziernika 2011 r., na podstawie roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowi¹zkowych
szczepieñ ochronnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086), rozpoczê³a siê realizacja
szczepieñ przeciwko pneumokokom u dzieci od 2 miesi¹ca ¿ycia do ukoñczenia
12 miesi¹ca ¿ycia urodzonych przed ukoñczeniem 37 tygodnia ci¹¿y lub urodzonych
z mas¹ urodzeniow¹ poni¿ej 2500 g. Równie¿ ww. rozporz¹dzeniem zosta³y rozszerzone
wskazania medyczne do szczepienia dzieci do 5 r.¿. przeciwko pneumokokom o prze-
wlek³e choroby serca; choroby metaboliczne, w tym cukrzycê; przewlekle choroby
p³uc, w tym astmê.
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Rozwa¿aj¹c mo¿liwoœci koniecznych zmian PSO oraz rozpatruj¹c wprowadzenie
obowi¹zku szczepienia dzieci do 2 r.¿. przeciwko streptococcus pneumoniae, nadmie-
niam, ¿e brany jest pod uwagê, oprócz korzyœci zdrowotnej dla spo³eczeñstwa, równie¿
czynnik finansowy, który przy podejmowaniu decyzji i zobowi¹zañ d³ugoterminowych
przez Ministra Zdrowia staje siê niezmiernie istotny.

Podkreœlam, ¿e koszt zakupu szczepionek do szczepieñ obowi¹zkowych, o których
jest mowa w art. 18, ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi (Dz.U. Nr 234. poz. 1570, z póŸn. zm.),
finansowany jest z bud¿etu pañstwa z czêœci, której dysponentem jest minister w³aœci-
wy do spraw zdrowia.

Maj¹c na wzglêdzie wysokoœæ œrodków potrzebnych na rozpoczêcie realizacji po-
wszechnych szczepieñ przeciwko pneumokokom (168 387 300 z³) w zestawieniu z wy-
sokoœci¹ œrodków przyznanych na zakup szczepionek stosowanych do realizacji
Programu Szczepieñ Ochronnych w 2012 r. (81 995 540 z³), uprzejmie informujê Pana
Marsza³ka, i¿ powy¿sze szczepionki pozostan¹ w wykazie szczepieñ zalecanych dla
dzieci nieobjêtych bezp³atnym szczepieniem do momentu znacznego zwiêkszenia œrod-
ków bud¿etowych na ten cel.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wnoszê o zwiêkszenie œrodków finansowych na utrzymanie i konserwa-

cjê infrastruktury oraz inwestycje zwi¹zane z melioracj¹ i zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym dla województwa lubuskiego.

Lubuski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych napotyka liczne trudnoœci
w zakresie utrzymania i konserwacji urz¹dzeñ oraz finansowania wa¿nych
dla regionu inwestycji przeciwpowodziowych. Województwo lubuskie jest sil-
nie nara¿one na powodzie. Wobec tego faktu nale¿y uwzglêdniæ przeznacze-
nie wiêkszych œrodków finansowych na przeciwdzia³anie temu zagro¿eniu
na lata 2012–2016.

W województwie lubuskim wiele gmin boryka siê z powodziami oraz lo-
kalnymi podtopieniami. S¹ one zagro¿eniem dla ¿ycia i mienia, powoduj¹ ol-
brzymie straty gospodarcze. Dziêki finansom przeznaczonym na regularn¹
konserwacjê rzek i kana³ów oraz utrzymanie w pe³nej sprawnoœci urz¹dzeñ
ochrony przeciwpowodziowej mo¿na te straty zmniejszyæ.

Œrodki finansowe z rezerwy ministra rolnictwa, które otrzyma³ Lubuski
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych na rok 2012, to 14,179 mln z³. Dla po-
równania podam, ¿e w roku 2011 kwota œrodków wynios³a 14,892 mln z³.
Œrodki te przeznaczone s¹ na utrzymanie, eksploatacjê i bie¿¹ce remonty 42
stacji pomp melioracyjnych, konserwacjê kana³ów i rzek, naprawê budowli,
konserwacjê wa³ów przeciwpowodziowych oraz naprawianie œluz i przepu-
stów wa³owych.

W tym roku œrodki z bud¿etu pañstwa to kwota 9,13 mln z³, w roku ubieg-
³ym by³o 9,477 mln z³. Nale¿y jednak nadmieniæ, i¿ ³¹cznie œrodki te nie s¹
wystarczaj¹ce do tego, aby utrzymaæ w odpowiednim stanie technicznym
urz¹dzenia, którymi administruje LZMiUW. Wed³ug szacunków wykonanych
na podstawie cen z roku 2011 kwota potrzebna na bie¿¹ce finansowanie wy-
¿ej wymienionych przedsiêwziêæ to ok. 45 mln z³ na rok.

Dlatego apelujê o zwiêkszenie kwoty przyznanej dla województwa lu-
buskiego, które posiada 4 tysi¹ce km rzek i kana³ów, blisko 816 km wa³ów
przeciwpowodziowych i 42 stacje pomp.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 30 maja 2012 r. znak: BPS/043-442/12 dotycz¹ce
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Roberta Dowhana w sprawie zwiêkszenia œrod-
ków finansowych na utrzymanie i konserwacjê infrastruktury oraz inwestycje zwi¹za-
ne z melioracj¹ i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla województwa lubuskiego,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Przepisy ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) dziel¹ kompetencje w zakresie melioracji na dwa
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dzia³y administracji rz¹dowej – gospodarkê wodn¹ oraz rozwój wsi, dlatego te¿ nie
wszystkie sprawy dotycz¹ce melioracji wodnych nale¿¹ do Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Do dzia³u rozwój wsi (art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej), którym kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nale¿¹ sprawy infrastruk-
tury wsi, w szczególnoœci melioracji w zakresie spraw nieobjêtych dzia³em administra-
cji rz¹dowej – gospodarka wodna. Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 wymienionej
ustawy, sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji i utrzymy-
wania urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹ oraz koordynacji przed-
siêwziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochronie przeciwpowodziowej nale¿¹ do dzia³u –
gospodarka wodna, którym kieruje Minister Œrodowiska.

Zatem budowa, modernizacja oraz utrzymywanie infrastruktury przeciwpowodzio-
wej, w tym m.in. wa³ów przeciwpowodziowych, nale¿¹ do kierowanego przez Ministra
Œrodowiska dzia³u administracji rz¹dowej – gospodarka wodna, niezale¿nie od tego czy
stanowi¹ one czy nie urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych.

Sprawami zwi¹zanymi z budow¹ i modernizacj¹ wszystkich urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych i podstawowych (w tym chroni¹cych przed powodzi¹), Minis-
ter Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje siê jako instytucja zarz¹dzaj¹ca w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Podstaw¹ realizacji za³o¿eñ
strategicznych Programu s¹ dzia³ania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego
te¿, œrodki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zosta³y przeznaczone m.in. na realizacjê inwestycji zwi¹zanych z melioracjami wodny-
mi, w tym budowle przeciwpowodziowe, w dzia³aniu „Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa – schemat II
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Celem dzia³ania jest poprawa jakoœci gleb poprzez regulacjê stosunków wodnych,
zwiêkszenie retencji wodnej oraz poprawa ochrony u¿ytków rolnych przed powodzia-
mi. Dzia³anie to jest wdra¿ane przez samorz¹dy województw. Beneficjentami dzia³ania
s¹ wojewódzkie zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych. Na realizacjê tego dzia³ania
przeznaczono 477,5 mln euro.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych i wody istotne dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
Zadania zwi¹zane z ich utrzymywaniem realizuj¹ marsza³kowie województw jako zadania
z zakresu administracji rz¹dowej. Œrodki finansowe na ten cel planuj¹ natomiast wojewo-
dowie w swoich bud¿etach, kieruj¹c siê ustalon¹ przez siebie hierarchi¹ potrzeb oraz limi-
tami wydatków bud¿etowych dla poszczególnych województw, okreœlanymi corocznie
przez Ministra Finansów. Bud¿ety wojewodów s¹ wiêc podstawowym Ÿród³em finansowa-
nia powy¿szych zadañ. Zadania te nie mog¹ byæ finansowane ze œrodków unijnych.

Wobec szczup³oœci œrodków bud¿etowych, wysokoœæ nak³adów planowanych
w ostatnich latach przez wojewodów, pokrywa³a tylko niewielk¹ czêœæ potrzeb w tym
zakresie. Dlatego te¿ ju¿ od 2002 roku w rezerwach celowych bud¿etu pañstwa by³y
planowane dodatkowe œrodki na ten cel. Jednak ich wysokoœæ wynosz¹ca od 14 do
46 mln z³ równie¿ by³a niewystarczaj¹ca. W bud¿ecie pañstwa na 2011 rok œrodki w re-
zerwie celowej na te zadania zosta³y radykalnie zwiêkszone do wysokoœci 210 mln z³,
w tym 6 mln z³ na pomoc dla spó³ek wodnych na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wod-
nych szczegó³owych. Dziêki temu w 2011 roku iloœæ urz¹dzeñ melioracji wodnych pod-
stawowych objêtych utrzymaniem wzros³a w stosunku do 2010 roku o oko³o 20%,
w tym kana³ów o 22%, wa³ów przeciwpowodziowych o 19%, cieków uregulowanych
o 18%. Tak¿e w ustawie bud¿etowej na 2012 rok zaplanowano na ten cel œrodki w re-
zerwach celowych w wysokoœci 210 mln z³, w tym 16 mln z³ dla spó³ek wodnych. W tej
sytuacji w 2012 roku mo¿liwe bêdzie utrzymanie, znacznie podwy¿szonego w stosun-
ku do lat poprzednich poziomu finansowania zadañ z zakresu utrzymania urz¹dzeñ
melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla rolnictwa. Tym samym mo¿liwa
bêdzie równie¿ realizacja powy¿szych zadañ w zwiêkszonym zakresie, co poprawi stan
wielu urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych i zmniejszy zagro¿enie powodzi¹.

Wojewodowie sk³adaj¹ corocznie zapotrzebowania na dodatkowe œrodki w wysoko-
œci znacznie przekraczaj¹cej wysokoœæ rezerwy, dlatego te¿ do ich podzia³u przyjêto
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obiektywne kryteria. Podstaw¹ podzia³u œrodków na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji
wodnych podstawowych i wód istotnych dla rolnictwa by³ rozmiar tych urz¹dzeñ w po-
szczególnych województwach (rzek i kana³ów, wa³ów przeciwpowodziowych, stacji
pomp, zbiorników wodnych), ustalony na podstawie sprawozdania RRW-10 ze stanu
iloœciowego oraz utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych. Œrodki na pomoc dla spó-
³ek wodnych podzielono stosuj¹c dwa równorzêdne kryteria: powierzchniê zmelioro-
wanych gruntów objêtych dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych oraz wartoœæ robót z zakresu
utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych finansowanych ze sk³adek
cz³onków spó³ek wodnych. Œrodki rezerwy by³y kierowane do wszystkich województw.

W wyniku podzia³u powy¿szej rezerwy wojewodzie lubuskiemu przyznano dodatko-
we œrodki na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych w wysokoœci
14 892 tys. z³ w 2011 roku i 14 179 tys. z³ w 2012 roku oraz na pomoc dla spó³ek wod-
nych w wysokoœci 109 tys. w 2011 roku i 300 tys. z³ w 2012 roku.

Œrodki z powy¿szej rezerwy celowej s¹ jedynym instrumentem zapisanym w usta-
wie bud¿etowej na 2012 rok, pozwalaj¹cym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
dzia³ywaæ na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych i zosta³y ju¿ w ca³oœci
przekazane do bud¿etów wojewodów. W tej sytuacji kolejne zwiêkszenie w 2012 roku
œrodków na ten cel nie jest mo¿liwe.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszê o utworzenie rezerwy ce-

lowej bud¿etu pañstwa na rok 2013 na dofinansowanie po³¹czeñ kolejowych
w strefie transgranicznej.

Wraz z przekazaniem powy¿szego zadania samorz¹dom nie nast¹pi³o
zabezpieczenie adekwatnych œrodków na jego realizacjê, pomimo ¿e uzasad-
nienie wydania ustawy przedstawiono nastêpuj¹co: „Wprowadzenie propo-
nowanych w ustawie przepisów skutkuje finansowaniem przez samorz¹dy
województw kolejowych przewozów transgranicznych w kwocie oko-
³o 55 mln rocznie. Obecnie przewozy te s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa
w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie przewozów miêdzy-
narodowych i miêdzywojewódzkich. Wdro¿enie przepisów ustawy spowodu-
je koniecznoœæ przeznaczenia tej kwoty z rezerwy celowej bud¿etów
przygranicznych województw”.

Organizacja publicznego transportu drogowego w strefie transgranicznej,
bez zabezpieczenia œrodków na jego realizacjê, narusza stabilnoœæ finanso-
w¹ województwa lubuskiego w ca³ym zakresie pasa¿erskich przewozów ko-
lejowych. Koszty funkcjonowania przewozów w strefie transgranicznej
zwi¹zanej z województwem lubuskim, które by³y do 10 grudnia pokrywane
z bud¿etu pañstwa, wynosi³y rocznie ponad 7,46 miliona z³. Finansowanie,
w myœl ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbioro-
wym (DzU z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w ca³oœci zosta³o przeniesione na mar-
sza³ka województwa lubuskiego. Skutkuje to brakiem mo¿liwoœci
rozwiniêcia siatki po³¹czeñ transgranicznych z Niemcami oraz likwidacj¹ ju¿
istniej¹cych po³¹czeñ. Dodatkowe œrodki z Funduszu Kolejowego na
rok 2012 przeznaczone na wspó³finansowanie zadañ w³asnych województw
w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasa¿er-
skich, wykonywanych na podstawie umów o œwiadczenie us³ug publicznych,
zosta³y podzielone miêdzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby
udzia³ów objêtych w „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Województwo lubus-
kie nie otrzyma³o œrodków na bezpoœrednie finansowanie po³¹czeñ transgra-
nicznych. Dodatkowe œrodki z Funduszu Kolejowego zosta³y przydzielone
wszystkim województwom, w tym równie¿ tym, które nie maj¹ udzia³u
w przewozach transgranicznych.

Powy¿sze argumenty œwiadcz¹ o tym, i¿ finansowanie po³¹czeñ trans-
granicznych jest bardzo du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu województwa lu-
buskiego. Bez dodatkowego finansowania tego zadania nast¹pi dalszy
regres po³¹czeñ kolejowych na terenie województwa lubuskiego, co uniemo¿-
liwi rozwój us³ug publicznych w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan
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OdpowiedŸ

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

czas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r., przes³anym przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu nr BPS/043-12-443/12 z dnia 30 maja 2012 r., przekazujê nastêpuj¹ce
informacje.

W celu przeznaczenia dodatkowych œrodków dla województwa lubuskiego na zada-
nie dofinansowania przewozów w strefie transgranicznej mo¿liwe jest utworzenie re-
zerwy celowej w bud¿ecie pañstwa na rok 2013. W tym celu samorz¹d województwa,
który jest ustawowym organizatorem przewozów, powinien zwróciæ siê za poœrednic-
twem wojewody lubuskiego do ministra finansów.

Ponadto wyjaœniam, ¿e dodatkowe œrodki w wysokoœci 150 mln z³ z Funduszu Ko-
lejowego na wspó³finansowanie przez województwa regionalnych kolejowych przewo-
zów pasa¿erskich w 2012 roku nie s¹ zwi¹zane z przekazaniem na szczebel
samorz¹dowy zadania dotowania przewozów w strefie transgranicznej. Przeznaczenie
tych œrodków, dokonane na wniosek samorz¹dów województw, wynika bowiem z prze-
pisów art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejo-
wym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz. U. Nr 108 poz. 686). Na podstawie ww.
ustawy w 2010 r. przeznaczono równie¿ œrodki Funduszu na nabycie od PKP SA przez
Skarb Pañstwa udzia³ów w kapitale zak³adowym „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w za-
mian za wniesienie przez PKP SA aportem zapleczy technicznych do spó³ki „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel

Szanowna Pani Prezes!
Profesor UAM dr hab. Robert Zaw³ocki sporz¹dzi³ na zlecenie Minister-

stwa Sprawiedliwoœci ekspertyzê prawn¹ stanowi¹c¹ uzasadnienie projektu
ustawy ograniczaj¹cej prawo karne w obrocie gospodarczym. Obecnie pro-
jekt jest konsultowany z UOKiK ze wzglêdu na planowane usuniêcie z usta-
wy o ochronie konkurencji i konsumentów art. 114 przewiduj¹cego na³o¿enie
kary grzywny na przedsiêbiorcê, który nie udzieli odpowiedzi na wyst¹pienie
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. W ocenie prof. Zaw³ockie-
go zawartej w powy¿szej ekspertyzie, cytujê: „(…) ustawowy ustrój ochrony
konkurencji i konsumentów w³aœciwie nie daje rzecznikowi konsumentów ja-
kichkolwiek w³adczych uprawnieñ (zob. art. 42), co sprawia, ¿e nawet w sy-
tuacji stwierdzenia przez niego bezspornego i istotnego naruszenia interesów
konsumenta, nie posiada on instrumentu nacisku na przedsiêbiorcê (z wyj¹t-
kiem wytoczenia powództwa cywilnego do s¹du, co zdarza siê rzadko, albo-
wiem w praktyce zwi¹zane jest z wieloma trudnoœciami, np. dyskusyjnej
legitymacji procesowej oraz uiszczenia kosztów procesowych). W tym kontek-
œcie art. 114 stanowi jedyny instrument przymusu (…)”.

Z tej oceny prawnej ustawowej pozycji rzecznika okreœlonej w art. 42
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, i¿ ustawowe kompe-
tencje powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów zawarte w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów s¹ w praktyce fikcj¹, zaœ jego pozycja
wobec przedsiêbiorcy bardzo s³aba. Oznacza to tym samym, i¿ ochrona indy-
widualnych interesów konsumentów wobec przedsiêbiorców realizowana
przez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów jest niedostatecz-
na. Nadmieniam, i¿ zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zadania samorz¹du powiatowego w zakresie ochrony praw
konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pani Prezes z nastêpuj¹cymi py-
taniami.

1. Czy i w jaki sposób UOKiK zamierza zapewniæ powiatowym (miejskim)
rzecznikom konsumentów silniejsz¹ ustawowo pozycjê prawn¹, umo¿liwia-
j¹c¹ im rzeczywist¹ realizacjê ustawowych zadañ ochrony praw konsumen-
tów?

2. Czy usuniêcie art. 114 z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
obni¿y poziom ochrony praw konsumentów i w ten sposób utrudni wykony-
wanie tego zadania przez samorz¹d powiatowy?

3. Czy w ocenie UOKiK ochrona indywidualnych interesów konsumentów
w Polsce jest wystarczaj¹ca?

Henryk Górski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 30 maja 2012 r. (BPS/043-12-

-444/12), dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Henryka Górskiego,
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

1. Odnosz¹c siê do kwestii zapewnienia silniejszej pozycji prawnej rzeczników kon-
sumentów informujê, i¿ Prezes UOKiK podejmowa³ ju¿ inicjatywy zmierzaj¹ce do zapew-
nienia rzecznikom mo¿liwoœci bardziej efektywnego wykonywania powierzonych im
zadañ.

W 2006 roku, przy okazji prac nad ustaw¹ z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej: „uokik”), Prezes UOKiK
przedstawi³ propozycjê obligatoryjnego tworzenia biur rzeczników, celem zapewnienia
odpowiednich warunków do wykonywania na³o¿onych na rzecznika zadañ. Wprowa-
dzenie takiego rozwi¹zania napotka³o jednak¿e trudnoœci z uwagi na koniecznoœæ
wskazania Ÿród³a œrodków finansowych na urzeczywistnienie owej propozycji. Tym sa-
mym, obecne brzmienie przepisu art. 40 ust. 4 uokik daje mo¿liwoœæ wykonywania zadañ
przy pomocy wyodrêbnionego biura jedynie rzecznikowi konsumentów dzia³aj¹cemu
w powiatach powy¿ej 100 tys. mieszkañców i w miastach na prawach powiatu.

W 2008 roku natomiast, Prezes UOKiK zg³osi³ zastrze¿enia do projektu art. 52
ustawy o pracownikach samorz¹dowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
zmieniaj¹cego art. 40 uokik. Przepis art. 40 uokik w pierwotnym brzmieniu stanowi³,
¿e powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów powo³ywany by³ przez radê powiatu lub
radê miasta na prawach powiatu. Zmiana wprowadzona art. 52 ustawy o pracowni-
kach samorz¹dowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidywa³a, ¿e z rzecz-
nikiem konsumentów stosunek pracy nawi¹zuje starosta lub w miastach na prawach
powiatu prezydent miasta. Ta propozycja zosta³a oceniona negatywnie przez Prezesa
UOKiK, g³ównie z uwagi na fakt, ¿e podporz¹dkowanie rzecznika konsumentów staro-
œcie (prezydentowi) rodzi³o obawy utraty niezale¿noœci dzia³ania rzecznika w realizacji
zadañ zwi¹zanych z ochron¹ konsumentów. Podporz¹dkowanie mog³o oznaczaæ mo¿li-
woœæ narzucania przez starostê sposobu dzia³ania rzecznika przy rozpatrywaniu indy-
widualnej sprawy, zw³aszcza w przypadku sprzecznych interesów rzecznika i starosty.
Prezydent (starosta) jako reprezentant zarz¹du (organu wykonawczego) jest odpowie-
dzialny bowiem za wykonywanie zadañ w³asnych z zakresu us³ug o charakterze u¿ytecz-
noœci publicznej, np. transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodê, itp. Realizuj¹c swo-
je uprawnienia rzecznik konsumentów wystêpuje przeciwko podmiotom œwiadcz¹cym
us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, jeœli przy wykonywaniu swej dzia³alnoœci
naruszaj¹ interesy konsumentów. Powy¿sze argumenty Prezesa UOKiK nie zosta³y jed-
nak¿e uwzglêdnione i obecnie z rzecznikiem konsumentów stosunek pracy nawi¹zuje
starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta (art. 40 ust. 1 uokik).

Podkreœliæ równie¿ nale¿y, i¿ na przestrzeni ubieg³ych lat Prezes UOKiK podejmo-
wa³ szereg dzia³añ maj¹cych na celu wypromowanie instytucji rzecznika konsumen-
tów. Dzia³ania te, a w szczególnoœci polityka informacyjno-edukacyjna, doprowadzi³y
do wzrostu liczby spraw rozpatrywanych przez rzeczników konsumentów w indywi-
dualnych sporach pomiêdzy konsumentami a przedsiêbiorcami. Zauwa¿alny jest
wzrost roli rzeczników konsumentów, którzy podejmuj¹ dzia³ania w sprawach, gdzie
wartoœæ przedmiotu sporu siêga czêsto kilku lub nawet kilkunastu tysiêcy z³otych. Jed-
nak¿e w aktywnoœci podmiotów, których zadaniem jest wystêpowanie w sporze w roli
pewnego rodzaju pe³nomocnika jednej ze stron tego konfliktu, w kontekœcie coraz bar-
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dziej z³o¿onych spraw, nie mo¿na ustrzec siê b³êdów. W chwili obecnej mo¿liwoœæ do-
chodzenia przez konsumentów roszczeñ za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu
czynnoœci rzeczników, jest znacznie utrudnione. Z tego te¿ wzglêdu w ocenie Prezesa
UOKiK, zasadnym bêdzie wprowadzenie mechanizmów zabezpieczaj¹cych prawa ma-
j¹tkowe konsumentów korzystaj¹cych z pomocy prawnej udzielanej przez rzeczników
konsumentów. Prezes UOKiK postuluje wprowadzenie obowi¹zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej rzeczników za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu czyn-
noœci podejmowanych w zwi¹zku z realizacj¹ ustawowych obowi¹zków. Takie roz-
wi¹zanie mo¿e przyczyniæ siê do zabezpieczenia praw maj¹tkowych konsumentów,
jednoczeœnie u³atwiaj¹c rzecznikom wykonywanie ich obowi¹zków. Rozwi¹zanie to bê-
dzie tak¿e pe³ni³o funkcjê ochronn¹ maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego,
w ramach których dzia³aj¹ rzecznicy. Nale¿y tak¿e rozwa¿yæ rozszerzenie takiego obo-
wi¹zku na inne podmioty, których celem statutowym jest œwiadczenie pomocy na rzecz
konsumentów. Obecnie tocz¹ siê prace dotycz¹ce przygotowania Oceny Skutków Re-
gulacji w zakresie ubezpieczenia OC dla rzeczników. Wynik tych prac przes¹dzi o zasad-
noœci (b¹dŸ braku zasadnoœci) wprowadzenia tej instytucji oraz miejscu jej implemen-
tacji. W razie niepowodzenia dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia ustawowego obo-
wi¹zku zawierania umów ubezpieczenia OC przez rzeczników konsumentów, Prezes
UOKiK bêdzie podejmowa³ dzia³ania maj¹ce na celu promowanie dobrowolnego zawie-
rania przez rzeczników konsumentów ubezpieczenia OC.

2. Przechodz¹c do kwestii usuniêcia art. 114 z ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, informujê, i¿ Prezes UOKiK ocenia negatywnie tê propozycjê. Powy¿szy
przepis pozwala bowiem na skuteczn¹ realizacjê na³o¿onych na rzecznika zadañ
i w praktyce stanowi jedyny instrument pozwalaj¹cy na wyegzekwowanie przez rzecz-
nika informacji od przedsiêbiorcy. W opinii Prezesa UOKiK, nie jest s³uszne stanowis-
ko przedstawione w ekspertyzie prof. dr. hab. Roberta Zaw³ockiego, stanowi¹cej
uzasadnienie projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospo-

darczym, zgodnie z którym idea przepisu zas³uguje na negatywn¹ ocenê, poniewa¿ nie
odnosi siê do stwierdzonej albo podejrzewanej nieprawid³owoœci czy te¿ szkody konsu-
menta, lecz tylko naruszenia ustawowego obowi¹zku informacyjnego. Nale¿y zauwa-
¿yæ, i¿ dobrem chronionym przez art. 114 uokik jest zapewnienie nale¿ytego poziomu
zadañ powierzonych rzecznikowi konsumentów, a szerzej, nale¿yte wykonywanie za-
dañ przez powiat w zakresie ochrony interesów konsumentów. Tak wiêc dobrem chro-
nionym s¹ interesy powiatu, a bli¿ej interesy rzecznika konsumentów. Nie s¹ nim
interesy konsumentów. Rzecznik konsumentów, wystêpuj¹c do przedsiêbiorcy, reali-
zuje w³asne uprawnienie (a zarazem ustawowy obowi¹zek), a nie prawa konsumenta
(M. Radwañski, Komentarz do art.114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
Lex). Brak zatem takiej sankcji uniemo¿liwia³by rzecznikom nale¿yte wype³nianie
swoich funkcji. Przechodz¹c natomiast do podniesionej w ekspertyzie kwestii niew³a-
œciwego okreœlenia w przepisie art. 114 uokik czynnoœci sprawczej („narusza obo-
wi¹zek”), albowiem sprawca mo¿e unikn¹æ tej odpowiedzialnoœci poprzez udzielenie
odpowiedzi niepe³nej albo nieprawdziwej, to nale¿y wskazaæ, i¿ jak podkreœla siê w dok-
trynie, strona przedmiotowa tego wykroczenia polega nie tylko na uchyleniu siê od
udzielenia odpowiedzi, ale równie¿ na dzia³aniu polegaj¹cym na udzieleniu rzeczniko-
wi wyjaœnieñ i informacji niepe³nych i nieprawdziwych (tak M. Radwañski, Komentarz
do art.114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Lex, M. Król-Bogomilska,
Komentarz do art.114, w: Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów pod red. T. Skocznego, Warszawa 2009). Nies³uszne jest równie¿ twierdzenie za-
warte w ekspertyzie, ¿e brak odpowiedzi ze strony przedsiêbiorcy trudno zakwalifi-
kowaæ jako czyn wype³niaj¹cy znamiona rozwa¿anego wykroczenia, gdy¿ przepis
art. 42 ust. 4 uokik nie okreœla terminu. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ramy czasowe wykonania
tego obowi¹zku stanowi okreœlenie przez rzecznika konsumentów terminu, w jakim
powinno nast¹piæ udzielenie odpowiedzi. S¹dy orzekaj¹ce o karach uznaj¹ taki termin
za obowi¹zuj¹cy. Podobnie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy na posiedzeniu w dniu
28 marca 2012 r. (sygn. akt I KPZ 23/11), przyjmuj¹c, ¿e rzecznik wskazuje termin
w jakim oczekuje na odpowiedŸ. Nie ma te¿ znaczenia, ¿e rzecznik nie mo¿e byæ oskar-
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¿ycielem publicznym w sprawach o ukaranie przedsiêbiorcy. Rzecznik mo¿e zwróciæ
siê do policji o przeprowadzenie czynnoœci, a wniosek o ukaranie mo¿e wnieœæ policja
lub prokurator. W cytowanym wy¿ej postanowieniu S¹d Najwy¿szy wskaza³ te¿ w jaki
sposób rzecznicy mog¹ tê kwestiê rozwi¹zaæ. Zgodnie z art. 17 §3 k.p.w. oskar¿ycielem
mo¿e byæ organ administracji samorz¹dowej. A zatem wniosek mo¿e byæ wniesiony
przez prezydenta miasta czy starostê.

Reasumuj¹c, twierdzenie, ¿e przedmiotowe wykroczenie faktycznie nie chroni kon-
sumentów oraz w nik³ym stopniu zabezpiecza prawid³owe funkcjonowanie instytucji
rzecznika konsumentów jest nies³uszne. Jak podkreœlaj¹ sami rzecznicy, zazwyczaj
nieudzielenie odpowiedzi rzecznikowi wi¹¿e siê z lekcewa¿eniem innych przepisów
i naruszeniem interesów konsumentów, zaœ perspektywa kary sk³ania takich przed-
siêbiorców do uregulowania powinnoœci wzglêdem konsumenta. Nie jest zatem praw-
d¹, i¿ rzecznik nie jest w stanie wykorzystaæ wiedzy, jak¹ uzyskuje od przedsiêbiorcy,
z korzyœci¹ dla konsumenta. Uzyskanie odpowiedzi nawet niepe³nej, czy nieprawdzi-
wej jest czêsto informacj¹ umo¿liwiaj¹c¹ rzecznikowi podjêcie dalszych dzia³añ. Na
podstawie zajêtego stanowiska mo¿na oceniæ, czy przedsiêbiorca rzeczywiœcie posiada
argumenty przemawiaj¹ce na jego korzyœæ, albo jaka bêdzie jego linia obrony i jakie
wnioski dowodowe nale¿y powo³aæ przed s¹dem. Brak negatywnych dla przedsiêbiorcy
konsekwencji niezastosowania siê do ¿¹dania rzecznika konsumentów mo¿e istotnie
os³abiæ skutecznoœæ dzia³añ rzecznika podejmowanych w celu ochrony praw i intere-
sów konsumentów. Z informacji, które Prezes UOKiK otrzymuje od rzeczników konsu-
mentów wynika, i¿ przepis art. 114 uokik jest przez nich powszechnie wykorzystywany
w ramach realizacji dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ interesów konsumentów. Doœwiad-
czenia rzeczników pokazuj¹, ¿e samo przekazanie informacji o zagro¿eniu kar¹ grzyw-
ny za naruszenie obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 42 ust. 4 uokik jest czynnikiem dy-
scyplinuj¹cym i motywuj¹cym tych przedsiêbiorców, którzy uprzednio lekcewa¿yli wy-
st¹pienia rzeczników. Wymienione w ekspertyzie przepisy karne, które zdaniem autora
s¹ wystarczaj¹cym karnoprawnym instrumentem ochrony konsumenta, nie znajduj¹
zastosowania w przypadku dzia³ania rzecznika na rzecz konsumentów w ich indywi-
dualnych sprawach. Zarówno kontrolne dzia³ania Inspekcji Handlowej, jak i postêpo-
wania Prezesa UOKiK wszczynane w interesie publicznym nie maj¹ prze³o¿enia na
konkretny spór indywidualnego konsumenta z przedsiêbiorc¹, z którym konsument
zwróci³ siê do rzecznika. Powy¿sze argumenty Prezes UOKiK przedstawi³ Ministerstwu
Sprawiedliwoœci.

3. Odpowiadaj¹c na ostatnie pytanie Pana Senatora, informujê, i¿ w ocenie Prezesa
UOKiK ochrona indywidualnych interesów konsumentów w Polsce jest wystarczaj¹ca.
Istniej¹cy obecnie system ochrony interesów konsumentów jest bardzo rozbudowany
i daje liczne uprawnienia ochrony ich indywidualnych praw. Oprócz rzeczników kon-
sumentów, w Polsce dzia³aj¹ organizacje dotowane ze œrodków publicznych, takie jak
Federacja Konsumentów czy te¿ Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, których
g³ównym celem jest ochrona indywidualnych praw konsumentów. Federacja Konsu-
mentów wykonuje swoje zadania statutowe w szczególnoœci poprzez prowadze-
nie poradnictwa prawnego na rzecz konsumentów, a tak¿e podejmowanie czynnoœci
w ramach ochrony prawnej konsumentów (np. reprezentowanie konsumentów w po-
stêpowaniach s¹dowych). Bezp³atn¹ pomoc prawn¹ mo¿na równie¿ uzyskaæ w ramach
Infolinii Konsumenckiej. Federacja Konsumentów obejmuje swoim zasiêgiem ca³e te-
rytorium Polski poprzez sieæ 48 oddzia³ów terenowych, które wykonuj¹ pracê poradni
konsumenckich. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jest niezale¿n¹, poza-
rz¹dow¹ organizacj¹ konsumenck¹. G³ównym zadaniem Stowarzyszenia jest udziela-
nie informacji prawnej konsumentom.

Konsumenci mog¹ wykorzystaæ równie¿ drogê rozwi¹zywania sporów oferowan¹
przez sieæ polubownych s¹dów konsumenckich, dzia³aj¹cych przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do s¹du polubownego sprawê mo¿e wnieœæ nie
tylko konsument, ale tak¿e przedsiêbiorca, organizacja konsumencka oraz miejski
(powiatowy) rzecznik konsumentów. W sprawach zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug
telekomunikacyjnych i pocztowych konsumenci mog¹ zwróciæ siê do Polubownego
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S¹du Konsumenckiego przy Prezesie Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Nato-
miast w rozwi¹zywaniu problemów z bankami konsumentom pomóc mo¿e Arbiter
bankowy – instytucja dzia³aj¹ca przy Zwi¹zku Banków Polskich. Spory pomiêdzy
uczestnikami rynku finansowego, w szczególnoœci pomiêdzy konsumentami a podmio-
tami podlegaj¹cymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (przede wszystkim za-
k³adami ubezpieczeñ, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi fundusza-
mi emerytalnymi, domami maklerskimi), rozstrzyga S¹d Polubowny przy Komisji
Nadzoru Finansowego. Spory z zak³adami ubezpieczeñ, powszechnymi towarzystwa-
mi emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biu-
rem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rozstrzyga S¹d Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych. W sprawach spornych na linii konsument – przedsiêbiorstwo ener-
getyczne konsumenci mog¹ zwracaæ siê do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców
Paliw i Energii, dzia³aj¹cego w Urzêdzie Regulacji Energetyki. W sprawach spor-
nych na linii konsument – przewoŸnik lotniczy (w zakresie naruszenia przez przewoŸni-
ka lotniczego Rozporz¹dzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
pasa¿erów w przypadku odmowy przyjêcia na pok³ad albo odwo³ania lub du¿ego opóŸ-
nienia lotów, uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (EWG) nr 295/91) konsumenci mog¹ zwracaæ
siê do Komisji Ochrony Praw Pasa¿era przy Prezesie Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.
Natomiast informacjê o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc praw-
n¹ dotycz¹c¹ sporów transgranicznych konsumenci mog¹ uzyskaæ w Europejskim
Centrum Konsumenckim.

Informujê równie¿, ¿e wszelkie dane kontaktowe instytucji zajmuj¹cych siê porad¹
i pomoc¹ konsumenck¹ w Polsce, s¹ udostêpnione na stronie internetowej Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z powa¿aniem

Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³awa Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
Œwiadczenia rodzinne, a zw³aszcza œwiadczenie pielêgnacyjne wyp³aca-

ne osobom najbli¿szym, które zajmuj¹ siê opiek¹ nad niepe³nosprawnymi
i nieporadnymi, co do zasady maj¹ za zadanie u³atwiæ sprawowanie opieki
nad tymi osobami oraz zagwarantowaæ zaspokojenie ich najistotniejszych
potrzeb. Niestety, w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w których oso-
by pobieraj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne czyni¹ sobie z niego dodatkowe
Ÿród³o dochodu kosztem osób rzeczywiœcie tej pomocy potrzebuj¹cych, a tak-
¿e traktuj¹ ten rodzaj wsparcia finansowego jako substytut zasi³ku dla bez-
robotnych. Przyk³adem mog¹ byæ osoby doros³e sprawuj¹ce tak zwan¹
opiekê nad rodzicami uprawniaj¹c¹ do pobierania zasi³ku pielêgnacyjnego,
a w rzeczywistoœci trwale uchylaj¹ce siê od podjêcia jakiegokolwiek legalne-
go zatrudnienia. Interpretacja art. 17 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych jest zbyt szeroka i winna zostaæ ograniczona jedynie do osób, które
faktycznie rezygnuj¹ z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad potrze-
buj¹cym. Ponadto uzasadnione wydaje siê uzale¿nienie wyp³aty œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego od dochodu zarówno osoby potrzebuj¹cej opieki, jak
i rodziny zobowi¹zanej kodeksem rodzinnym i opiekuñczym do alimentacji.

Wszystko to uzasadnia podjêcie pracy nad zmianami legislacyjnymi
zmierzaj¹cymi do tego, aby œwiadczenia rodzinne, a zw³aszcza œwiadczenia
pielêgnacyjne, trafia³y do osób najbardziej ich potrzebuj¹cych.

Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 30 maja 2012 r., znak: BPS-043-12-445/12, doty-

cz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Andrzeja Grzyba podczas 12. posiedzenia
Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r., uprzejmie informujê.

Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania opieki nad osob¹ legitymuj¹c¹ siê od-
powiednim orzeczeniem potwierdzaj¹cym niepe³nosprawnoœæ, przyznawane jest od
1 maja 2004 r. na podstawie obowi¹zuj¹cej od tego dnia ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.).

Od 1 maja 2004 r. i przez kolejne lata obowi¹zywania ustawy o œwiadczeniach,
œwiadczenie pielêgnacyjne by³o przeznaczone przede wszystkim dla rodziców niepe³no-
sprawnego dziecka, którzy zrezygnowali b¹dŸ nie podejmuj¹ aktywnoœci zawodowej
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania opieki nad tym dzieckiem.
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Jednak w 2008 r., Trybuna³ Konstytucyjny, w orzeczeniach z dnia 18 lipca 2008 r.
(sygn. akt P 27/07) i z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt P 41/07), uzna³ takie adresowa-
nie œwiadczenia pielêgnacyjnego za niezgodne z Konstytucj¹ i wskaza³, ¿e poza rodzica-
mi osoby niepe³nosprawnej, o œwiadczenie pielêgnacyjne mog¹ ubiegaæ siê tak¿e inne
osoby zobowi¹zane do alimentacji na rzecz osoby niepe³nosprawnej, tj. jej krewni w li-
nii prostej oraz rodzeñstwo.

Powy¿sze orzeczenia TK, bardzo istotnie rozszerzaj¹ce katalog osób uprawnionych
do œwiadczenia pielêgnacyjnego, w po³¹czeniu ze zniesieniem od 1 stycznia 2010 r.
kryterium dochodowego od którego uzale¿nione by³o prawo do œwiadczenia pielêgna-
cyjnego, zapocz¹tkowa³o stale postêpuj¹cy przyrost liczby osób otrzymuj¹cych œwiad-
czenie pielêgnacyjne i, w zwi¹zku z tym, istotne zwiêkszenie wydatków z bud¿etu
pañstwa przeznaczonych na realizacjê œwiadczeñ opiekuñczych.

Wœród grupy œwiadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do œwiadczenia pielêgna-
cyjnego po 2010 r. w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do œwiadczenia
pielêgnacyjnego, w po³¹czeniu ze zniesieniem kryterium dochodowego, o którym mowa
powy¿ej, a¿ 83% stanowi¹ osoby inne ni¿ rodzice dzieci niepe³nosprawnych pobiera-
j¹cy œwiadczenie pielêgnacyjne. W tym znaczn¹ czêœæ stanowi¹ osoby „nadu¿ywaj¹ce”
pomocy finansowej ze strony pañstwa. Zauwa¿alna jest równie¿ postêpuj¹ca tenden-
cja do „wyszukiwania” przez osoby nieaktywne zawodowo osób niepe³nosprawnych
w swoich rodzinach jedynie w celu uzyskania œwiadczenia pielêgnacyjnego, bez faktycz-
nego sprawowania opieki nad tak¹ osob¹.

Celem ustawodawcy nie by³o wprowadzenie nieograniczonego dostêpu do œwiad-
czenia pielêgnacyjnego dla wszystkich osób sprawuj¹cych opiekê nad osobami nie-
pe³nosprawnymi. Zakres pomocy pañstwa dla rodzin osób niepe³nosprawnych jest
uzale¿niony od ograniczonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa.

Pozostawienie bez zmian aktualnego stanu prawnego dotycz¹cego œwiadczenia
pielêgnacyjnego, wobec tendencji spo³ecznych do wykorzystywania tego œwiadczenia
w sposób sprzeczny z jego celem, mo¿e spowodowaæ w nied³ugiej przysz³oœci sytua-
cjê, gdy na wszystkie osoby legitymuj¹ce siê odpowiedni¹ niepe³nosprawnoœci¹ przy-
znawane bêdzie œwiadczenie pielêgnacyjne, co skutkowaæ bêdzie lawinowym
wzrostem kosztów.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o pro-
jekt nowelizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w zakresie zasad przyznawania
œwiadczenia pielêgnacyjnego. Aktualna wersja rz¹dowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, opracowana przez
specjalnie powo³any zespó³ pod przewodnictwem Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Ra-
dy Ministrów z udzia³em Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Prezesa Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji oraz Ministra Finansów, zak³ada w szczególnoœci nastêpuj¹ce zmiany:

W zakresie œwiadczenia pielêgnacyjnego: œwiadczenie to pozostanie bez kryte-
rium dochodowego, proponuje siê pozostawienie, jako osób uprawnionych do œwiad-
czenia pielêgnacyjnego, wy³¹cznie rodziców, opiekunów faktycznych dziecka (osób
sprawuj¹cych opiekê nad dzieckiem, które wyst¹pi³y do s¹du o jego przysposobienie)
oraz osób bêd¹cymi rodzinami zastêpczymi spokrewnionymi w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690), a tak¿e innych osób, na których, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z póŸn. zm.), ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, z wyj¹tkiem osób o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci.

Osoby, o których mowa powy¿ej, bêd¹ mog³y ubiegaæ o œwiadczenie pielêgnacyjne,
je¿eli niepe³nosprawnoœæ dziecka powsta³a do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub w trakcie
nauki w szkole lub szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

Œwiadczenie pielêgnacyjne bêdzie podwy¿szone z 520 z³ do kwoty 620 z³.
Ponadto, do katalogu œwiadczeñ opiekuñczych wprowadzone zostanie nowe œwiad-

czenie – specjalny zasi³ek opiekuñczy: specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ
bêdzie osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Ko-
deks rodzinny i opiekuñczy ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny. Jest to grupa podmiotów,
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która dotychczas otrzymywa³a œwiadczenia pielêgnacyjne, niespe³niaj¹ca warunków
do otrzymania tego œwiadczenia na warunkach okreœlonych w nowych przepisach.

Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ bêdzie osobom wskazanym powy¿ej, je-
¿eli rezygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹
sprawowania sta³ej opieki nad cz³onkiem rodziny legitymuj¹cym siê orzeczeniem o nie-
pe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki
lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielniej
egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.

Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ bêdzie, gdy ³¹czny dochód netto rodziny
osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny osoby wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na
osobê, nie przekroczy kryterium dochodowego okreœlonego w art. 5 ust. 2 ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych – 1 stycznia 2013 r., tj. w dniu wejœcia w ¿ycie opisanych
zmian, kryterium to wynosiæ bêdzie 623 z³ (po przypadaj¹cej na dzieñ 1 listopada br.
ustawowej weryfikacji kwot œwiadczeñ rodzinnych i kryteriów dochodowych w œwiad-
czeniach rodzinnych).

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma, które otrzyma³em od pani marsza³ek wojewódz-

twa lubuskiego, w sprawie na³o¿enia na samorz¹d województw dodatkowe-
go zadania, którym jest organizacja publicznego transportu zbiorowego, to
jest przewozów kolejowych, w strefie transgranicznej, wynikaj¹ca z realizacji
przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbioro-
wym, zwracam siê z proœb¹ o umo¿liwienie utworzenia rezerwy bud¿etowej
pañstwa na rok 2013 na dofinansowanie po³¹czeñ kolejowych w strefie
transgranicznej.

Na³o¿enie zadania organizowania transportu kolejowego w strefie trans-
granicznej bez zabezpieczenia odpowiednich œrodków na jego realizacjê po-
woduje naruszenie stabilizacji finansowej bud¿etu województwa lubuskiego.
Koszty takiego organizowania w 2011 r. wynios³y rocznie 7,46 miliona z³. Do
grudnia 2011 r. by³y one pokrywane z bud¿etu pañstwa. Uzyskanie œrodków
z Funduszu Kolejowego w 2012 r. nie wprowadza systemowego rozwi¹zania
na kolejne lata, w tym na 2013 r. Œrodki te zosta³y podzielone pomiêdzy
wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby udzia³ów objêtych w PKP
„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. St¹d dosta³y je równie¿ takie województwa,
które nie posiadaj¹ ¿adnego udzia³u w organizowaniu przewozów transgra-
nicznych. Jednak dla województwa lubuskiego te przewozy kolejowe s¹ stra-
tegicznym punktem dalszego rozwoju, w tym rozwoju partnerstwa
i wspó³pracy z s¹siaduj¹cymi z nim niemieckimi landami. Potwierdza to rów-
nie¿ pismo skierowane do instytucji odpowiedzialnych za realizacjê transgra-
nicznych po³¹czeñ kolejowych w Berlinie, Brandenburgii przez Stowarzysze-
nie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Z tego typu po³¹czeñ
korzysta du¿a czêœæ mieszkañców doje¿d¿aj¹cych do pracy po drugiej stro-
nie Odry.

Konsekwencj¹ utrudnieñ finansowych spowodowanych takim stanem
rzeczy jest ograniczenie do minimum funkcjonowania poci¹gów wojewódz-
kich, a w dalszej kolejnoœci ich zawieszenie, na rzecz utrzymania po³¹czeñ
transgranicznych.

W uzasadnieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-
porcie zbiorowym wspomniano, ¿e wejœcie ustawy w ¿ycie spowoduje koniecz-
noœæ przeznaczenia kwoty 55 milionów z³ z rezerwy bud¿etowej dla przygra-
nicznych województw, które bêd¹ zobligowane do realizacji transgranicz-
nych po³¹czeñ kolejowych. Marsza³ek województwa lubuskiego wyraŸnie
zaznacza, ¿e nie nast¹pi³o zabezpieczenie tych œrodków.

W zwi¹zku z tym wszystkim zwracam siê do Szanownego Pana Ministra
o wskazanie mo¿liwoœci systemowego rozwi¹zania sytuacji finansowej woje-
wództw realizuj¹cych zadanie organizowania transgranicznych po³¹czeñ ko-
lejowych tak, aby nie zmuszaæ ich do drastycznych ciêæ w rozk³adach jazdy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana senatora Stanis³awa Iwana, z³o¿onym w dniu

24 maja 2012 r., przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 maja 2012 r., znak: BPS/043-12-446/12, w sprawie znalezienia rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych województwom dofinansowanie po³¹czeñ kolejowych w strefie trans-
granicznej, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e kwestie poruszone w wyst¹pieniu by³y przedmiotem
pisma Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak: GN2/063/14/MCP/12/4693,
stanowi¹cego odpowiedŸ na wyst¹pienie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012 r.,
znak: IB-III.3146.11.2011.Mmac.

Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana dotyczy spraw zwi¹zanych z ruchem ko-
lejowym, przewozem osób i komunikacj¹ publiczn¹, które zgodnie z art. 27 ust. 1 usta-
wy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póŸn. zm.), nale¿¹ do zakresu kompetencji ministra w³aœciwego do spraw
transportu.

W³aœnie ten organ – stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z póŸn. zm.) – pe³ni
funkcjê organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo
sieci komunikacyjnej w miêdzynarodowych przewozach pasa¿erskich w transporcie
kolejowym.

Jednak niezale¿nie od faktu, ¿e organem w³aœciwym w przedmiotowej sprawie
jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, podnieœæ nale¿y, co
poni¿ej.

Coroczne wydatki z tytu³u dotacji celowej do krajowych miêdzywojewódzkich i miê-
dzynarodowych kolejowych przewozów pasa¿erskich planowane s¹ w ramach czêœci 39
– Transport bud¿etu pañstwa, w dziale 600, rozdziale 60001 – Krajowe pasa¿erskie
przewozy kolejowe. Dysponentem czêœci 39 bud¿etu pañstwa jest minister w³aœciwy do
spraw transportu, który samodzielnie dokonuje podzia³u œrodków bud¿etowych, przy-
znanych w ramach limitu tej czeœci. Tak¿e ustalenie proporcji podzia³u tych œrodków
na dotacje dla przewozów miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych dokonywane jest
przez resort transportu.

Postulat utworzenia w bud¿ecie pañstwa rezerwy celowej przeznaczonej na dofi-
nansowanie przewozów transgranicznych nale¿y rozpatrywaæ przy uwzglêdnieniu obo-
wi¹zuj¹cych wymogów formalnych.

Jak okreœla art. 140 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.), w bud¿ecie pañstwa mog¹ byæ tworzo-
ne rezerwy celowe wówczas, gdy odrêbne ustawy tak stanowi¹.

Dlatego podstawowym warunkiem zaplanowania w ustawie bud¿etowej œrodków
na dofinansowanie przewozów transgranicznych jest istnienie ustawowego tytu³u praw-
nego, upowa¿aniaj¹cego do podjêcia okreœlonych wydatków. Zarówno obowi¹zuj¹ca
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, jak i inne przepisy, nie przewiduj¹ jednak
takiej podstawy.

Ustawodawca w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
okreœli³, ¿e Ÿród³em finansowania przewozów o charakterze u¿ytecznoœci publicznej
mog¹ byæ œrodki z bud¿etu pañstwa. Przytoczony przepis posiada zatem charakter fa-
kultatywny, poniewa¿ z mo¿liwoœci¹ ubiegania siê przez samorz¹d województwa o dofi-
nansowanie zadañ w³asnych, polegaj¹cych na organizowaniu transportu kolejowego
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w strefie transgranicznej, nie zosta³ skorelowany obowi¹zek przeznaczenia œrodków
bud¿etu pañstwa na wskazany przez województwo cel.

Maj¹c to na uwadze, uwzglêdniæ nale¿y obecne ograniczenia sektora finansów pub-
licznych, które sprawiaj¹, ¿e w najbli¿szej perspektywie bud¿etowej nie jest mo¿liwe
przeznaczenie dodatkowych œrodków z bud¿etu pañstwa na wsparcie realizacji zadañ
w³asnych samorz¹dów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W zakresie sposobu organizacji i funkcjonowania regionalnych przewozów kolejo-
wych, przytoczyæ nale¿y przepisy art. 9 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, stanowi¹ce, ¿e plan zrównowa¿onego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego uchwalany przez sejmik województwa okreœla w szczególnoœci
sieæ komunikacyjn¹, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej. W zwi¹zku z tym, marsza³ek województwa, przygotowuj¹c
plan transportowy, posiada mo¿liwoœæ okreœlenia sieci po³¹czeñ, dla których planowa-
ne jest wykonywanie przewozów w ramach us³ugi publicznego transportu zbiorowego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z dramatyczn¹ sytuacj¹ demograficzn¹ Polski – liczba uro-
dzeñ w roku 2010 wynios³a 413 tysiêcy, podczas gdy w roku 1985 by³o to
680 tysiêcy, a w roku 1960 to by³o 660 tysiêcy – proszê o udzielenie odpowie-
dzi na pytanie, jakie konkretne dzia³ania w ci¹gu najbli¿szego roku, to zna-
czy do dnia 31 maja 2013 r., podejmie rz¹d w zakresie polityki pronata-
listycznej.

Z ostatnich badañ wynika, ¿e Polacy chc¹ mieæ dzieci, ale nie decyduj¹
siê na rodzicielstwo miêdzy innymi ze wzglêdu na brak rozwi¹zañ prorodzin-
nych, które w zdecydowanej wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej s¹ norm¹,
oraz ze wzglêdu na niestabiln¹ sytuacjê ekonomiczn¹ kraju.

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdro-

wia oraz Ministrem Finansów na Pana pismo z dnia 30 maja 2012 r., znak: BPS/043-
-12-447/12, dotycz¹ce oœwiadczenia senatorskiego senatora Jana Marii Jackowskie-
go w sprawie polityki pronatalistycznej, uprzejmie wyjaœniam.

Sytuacjê demograficzn¹ kszta³tuj¹ nie tylko tendencje w zakresie dzietnoœci (na
które wp³ywaj¹ zmiany w obszarze tworzenia i rozwi¹zywania ma³¿eñstw), ale równie¿
tendencje w zakresie zgonów i migracji. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad obserwu-
je siê znacz¹ce zmiany w tych sferach, na które wp³ywa szereg czynników kulturowych
i ekonomicznych. Znacz¹c¹ rolê odgrywa zmiana norm i wartoœci powoduj¹ca odk³a-
danie w czasie decyzji matrymonialnych oraz decyzji dotycz¹cych urodzin dziecka. Na
odk³adanie w czasie tych decyzji wp³ywa równie¿ wyd³u¿aj¹cy siê okres edukacji, póŸ-
niejsze wchodzenie na rynek pracy i co za tym idzie, póŸniejsze uzyskiwanie samodziel-
noœci ekonomicznej. Istotne znaczenie ma równie¿ sytuacja na rynku pracy.
Zwa¿ywszy na fakt, i¿ rodzina, poprzez swoich cz³onków, uczestniczy we wszystkich
sferach ¿ycia, dla jej funkcjonowania istotne s¹ wszystkie czynniki wp³ywaj¹ce na ¿y-
cie spo³eczno-gospodarczo-polityczne.

Do zale¿noœci tych odnosi siê projekt Strategii Rozwoju Kapita³u Ludzkiego. Jed-
nym z obszarów dzia³ania ww. strategii jest poprawa sytuacji demograficznej w sposób
nieograniczaj¹cy aktywnoœci zawodowej rodziców oraz wykorzystanie rezerw demogra-
ficznych. W obszarze tym zaproponowano m.in. takie cele operacyjne jak: upowszech-
nienie dostêpu do opieki instytucjonalnej nad dzieæmi do lat 5, po³¹czenie systemu
opieki nad dzieæmi 0–3 i systemu przedszkolnego, zmniejszenie kosztów utrzymania
dziecka (tradycyjnych i alternatywnych) oraz zwiêkszenie efektywnoœci wsparcia mate-
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rialnego dla rodzin z dzieæmi. W cele te wpisuj¹ siê aktualnie podejmowane dzia³ania
w zakresie rozwoju instytucji opieki nad ma³ymi dzieæmi, poprzez finansowe wsparcie
gmin w ramach Resortowego programu wsparcia instytucji opieki nad dzieæmi w wieku
do lat 3 „MALUCH” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (POKL)
2007–2013, Priorytet I, Dzia³anie 1.5 Wspieranie rozwi¹zañ na rzecz godzenia ¿ycia
zawodowego i rodzinnego. Bior¹c pod uwagê potrzebê dalszego rozwoju us³ug spo³ecz-
nych z zakresu opieki nad ma³ymi dzieæmi, planuje siê umo¿liwienie dofinansowania
w ramach Programu „MALUCH” równie¿ podmiotów niepublicznych, które zg³osz¹ go-
towoœæ utworzenia nowych miejsc opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3.

Natomiast zadania dotycz¹ce edukacji przedszkolnej s¹ obecnie i nadal bêd¹
wspó³finansowane w ramach POKL 2007–2013, Priorytet IX, Dzia³anie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiad-
czonych w systemie oœwiaty oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013, Priorytet III, Dzia³anie 3.2 Tworzenie mikroprzedsiêbiorstw.

Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej podjê³o prace
maj¹ce na celu okreœlenie zakresu i mo¿liwoœci wsparcia finansowego gmin w realiza-
cji zadañ dotycz¹cych wychowania przedszkolnego. Projektuje siê, ¿e ewentualne
zmiany w powy¿szym zakresie mo¿liwe bêd¹ nie wczeœniej ni¿ od 2013 r.

Pañstwo podejmuje dzia³ania skierowane do rodzin, których celem jest wsparcie
rodzin z dzieæmi na utrzymaniu m.in. przez system œwiadczeñ rodzinnych, na który
sk³adaj¹ siê zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego (przyznawane m.in.
z tytu³u urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego czy
edukacji dziecka), œwiadczenia opiekuñcze i jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia
siê dziecka.

W 2012 r., zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, zosta³a prze-
prowadzona weryfikacja œwiadczeñ rodzinnych. W ramach weryfikacji konieczne jest
zagwarantowanie wysokoœci zasi³ku rodzinnego na poziomie 40% wartoœci koszyka ¿yw-
noœciowego ustalonego w badaniach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotycz¹cych
WDR, tj. do 77 z³ na dziecko w wieku 0–5 lat (obecnie: 68 z³), 106 z³ na dziecko w wieku
6–18 lat (obecnie: 91 z³), 115 z³ na dziecko w wieku 19–23 lata (obecnie: 98 z³), a tak¿e
planowane jest podwy¿szenie kwot kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiad-
czeñ rodzinnych. Zgodnie z propozycj¹ Rady Ministrów z dnia 16 maja br. kwota kryte-
rium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych zostanie podwy¿szona
od 1 listopada 2012 r. do wysokoœci 539 z³ lub 623 z³ w rodzinie wychowuj¹cej dziecko
niepe³nosprawne, a nastêpnie – od 1 listopada 2014 r. – podwy¿szona odpowiednio do
wysokoœci 574 z³ lub 664 z³ w rodzinie wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne.

W projekcie Strategii Rozwoju Kapita³u Ludzkiego wskazuje siê na potrzebê zrefor-
mowania systemu zabezpieczenia spo³ecznego, tak aby poszczególne zasi³ki i œwiad-
czenia zapewnia³y odpowiedni poziom œwiadczeñ dla tych, którzy nie s¹ w stanie
czerpaæ dochodów z pracy i jednoczeœnie stymulowa³y do aktywnoœci zawodowej. Wy-
maga to pe³nego przegl¹du legislacji, szczególnie ustaw o pomocy spo³ecznej, zatrud-
nieniu socjalnym oraz o œwiadczeniach rodzinnych. Zwraca siê ponadto uwagê na
koniecznoœæ zaprojektowania nowego systemu pomocy spo³ecznej oraz polityki wspar-
cia rodzin opartego na dwóch perspektywach: indywidualnej i gospodarstwa domowe-
go, których celem by³oby wsparcie danej jednostki w jak najszybszym powrocie na
rynek pracy, a w przypadku œwiadczeñ rodzinnych – ograniczanie ryzyka wykluczenia
spo³ecznego.

Ponadto:
1) przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-

nych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje rozszerzenie zakresu podmioto-
wego osób, za które bud¿et pañstwa op³acaæ bêdzie sk³adkê na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe w okresie, jak urlop wychowawczy o inne – ni¿ pracownicy – oso-
by wychowuj¹ce ma³e dzieci (np. o samozatrudnionych czy rolników),

2) powstaje projekt nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie stan-
dardów postêpowania medycznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu
opieki oko³oporodowej sprawowanej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjolo-
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gicznego porodu, po³ogu oraz opieki nad noworodkiem zak³adaj¹cy równie¿ optymali-
zacjê kosztów opieki i adekwatn¹ do potrzeb dystrybucjê œrodków finansowych,

3) przygotowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych w zakresie ulgi podatkowej na dzieci, polegaj¹cy na podwy¿szeniu kwoty ulgi na
ka¿de trzecie i kolejne dziecko o 50% w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cego limitu,
pozostawieniu bez zmian kwoty ulgi na dwoje dzieci, oraz wy³¹czeniu z mo¿liwoœci ko-
rzystania z tej ulgi rodzin z jednym dzieckiem, w sytuacji gdy roczne dochody rodziny
(pomniejszone o podlegaj¹ce odliczeniu sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne) przekro-
cz¹ górn¹ granicê pierwszego przedzia³u skali podatkowej, czyli 85 528 z³.

£¹czê wyrazy szacunku

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
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.
Uczelniane biura karier nie oferuj¹ praktyk czy sta¿y dla swoich absol-

wentów, osób, które opuœci³y ju¿ mury uczelni. Z roku na rok przybywa nam
absolwentów, ale nie ma dla nich miejsc pracy. Ju¿ oko³o miliona ludzi do
trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia pozostaje bez pracy. W szczególnie trudnej
sytuacji s¹ absolwenci kierunków humanistycznych. Brak rocznego sta¿u
pracy uniemo¿liwia im otrzymanie zasi³ku dla bezrobotnych. W jeszcze gor-
szej sytuacji s¹ absolwenci niepe³nosprawni, gdy¿ najczêœciej oferty pracy,
jakie otrzymuj¹ niepe³nosprawni m³odzi ludzie po studiach wy¿szych, doty-
cz¹ pracy w charakterze sprz¹tacza nazywanego ³adnie „pomocnikiem ser-
wisu sprz¹taj¹cego”. A tymczasem nie tak dawno w mediach by³o g³oœno
o tym, ¿e najwa¿niejsze instytucje publiczne, na czele z Kancelari¹ Prezesa
Rady Ministrów i ministerstwami, bêd¹ p³aci³y du¿e sk³adki PFRON, dlatego
¿e nie zatrudniaj¹ wystarczaj¹cej liczby osób niepe³nosprawnych.

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ kierowany przez pana rz¹d w zakresie
zwiêkszenia liczby miejsc pracy dla niepe³nosprawnych absolwentów uczel-
ni wy¿szych, aby zapewniæ im dobry start w ¿ycie, które i tak jest dla nich
trudne?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 3.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem pana Senatora Jana Marii Jackowskiego z³o¿onym na

12. posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012 roku przes³anym przy piœmie z dnia
30 maja br. znak: BPS/043-12-447/12, w sprawie zwiêkszenia liczby miejsc pracy dla
niepe³nosprawnych absolwentów uczelni wy¿szych, wyjaœniam ¿e:

Lepsze przygotowanie absolwentów studiów wy¿szych, w tym absolwentów bê-
d¹cych osobami niepe³nosprawnymi, do potrzeb rynku pracy by³o jednym z podstawo-
wych elementów przeprowadzonej reformy systemu szkolnictwa wy¿szego, która
znalaz³a odzwierciedlenie w przyjêtej dnia 18 marca 2011 r. przez Sejm RP ustawie
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i ty-
tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455). Dzia³ania w tym zakresie s¹ tak¿e obecnie
priorytetem dzia³alnoœci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, który wpisuje siê
w realizacjê celów i za³o¿eñ dokumentu Unii Europejskiej Europa 2020.

Cech¹ zasadnicz¹ wprowadzanych zmian jest próba przyjêcia nowej filozofii pat-
rzenia na proces dydaktyczny i nowe podejœcie do studenta. Potrzebê tê uzasadnia
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umasowienie edukacji na poziomie wy¿szym – prawie piêciokrotny wzrost liczby stu-
dentów w latach 1991–2011, którzy przekraczaj¹ progi uczelni po otrzymaniu œwia-
dectwa dojrza³oœci. Podobne procesy zachodz¹ w wielu krajach Europy. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e zwiêkszenie aspiracji edukacyjnych jest zjawiskiem pozytywnym i trze-
ba je wspieraæ. Wzrost liczby studentów, którzy s¹ osobami niepe³nosprawnymi jest
równie¿ widoczny:

2004/2005 – 9 247 studentów
2005/2006 – 14 510 studentów
2006/2007 – 19 923 studentów
2007/2008 – 22 988 studentów
2008/2009 – 25 265 studentów
2009/2010 – 27 975 studentów
2010/2011 – 30 096 studentów
2011/2012 – 30 238 studentów
Towarzysz¹c¹ kwesti¹ do wzrostu liczby studentów jest zapewnienie odpowiednie-

go poziomu jakoœci kszta³cenia, a w kontekœcie osób niepe³nosprawnych dodatkowo
zapewnienie odpowiednich warunków do studiowania. Dlatego obecnie jedn¹ z kluczo-
wych kwestii w edukacji na poziomie wy¿szym jest odpowiednie konstruowanie pro-
gramów kszta³cenia, w tym dobór treœci i metod kszta³cenia, oraz dopasowanie oferty
programowej uczelni do potrzeb rynku pracy.

Poza kwestiami dot. toku studiów, reforma systemu szkolnictwa wy¿szego wpro-
wadzi³a wiele zmian dotycz¹cych kwestii studentów i doktorantów bêd¹cych osobami
niepe³nosprawnymi. Do obowi¹zuj¹cego art. 13 ust. 1, który enumeratywnie wymienia
zadania uczelni, dodano nowy pkt 9) o treœci: stwarzanie osobom niepe³nosprawnym
warunków do pe³nego udzia³u w procesie kszta³cenia i w badaniach naukowych. Tym
samym do zadañ uczelni wprowadzono nowe, które jasno definiuje rolê uczelni w za-
kresie wspierania studentów i doktorantów niepe³nosprawnych, zarówno w procesie
kszta³cenia, jak i prowadzeniu badañ naukowych.

Po art. 94 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, dodano nowy ust. 4a.
Przepis umo¿liwia uczelniom niepublicznym otrzymywanie dotacji na zadania zwi¹za-
ne ze stwarzaniem studentom i doktorantom bêd¹cym osobami niepe³nosprawnymi
warunków do pe³nego udzia³u w procesie kszta³cenia. Tym samym proponuje siê, aby
tak¿e studenci i doktoranci uczelni niepublicznych zostali objêci wsparciem w aspek-
cie udzia³u w procesie kszta³cenia.

Zgodnie z art. 162 ww. ustawy, minister w³aœciwy ds. szkolnictwa wy¿szego okreœ-
li³, w drodze rozporz¹dzenia, warunki, jakim musz¹ odpowiadaæ postanowienia regu-
laminów studiów w uczelniach, z odniesieniem do realizacji (przez uczelnie) procesu
dydaktycznego, z uwzglêdnieniem szczególnych potrzeb studentów, bêd¹cych osobami
niepe³nosprawnymi. Tym samym kwestia studentów, którzy s¹ osobami niepe³nospraw-
nymi, jest uwzglêdniona w przygotowywanych przez uczelniê regulaminach studiów.

Tak¿e sytuacja doktorantów bêd¹cych osobami niepe³nosprawnymi, jest elemen-
tem reformy systemu szkolnictwa wy¿szego. Do art. 199 ust. 1 dodano nowy pkt 4),
który umo¿liwi doktorantom otrzymywanie stypendium specjalnego dla osób nie-
pe³nosprawnych.

Dodatkow¹ kwesti¹ jest dopasowanie programów kszta³cenia w edukacji na pozio-
mie wy¿szym do potrzeb rynku pracy. Kwestia ta dotyczy tym samym wszystkich stu-
dentów, tym samym ma wp³yw tak¿e na pozycjê absolwentów studiów wy¿szych na
rynku pracy, którzy s¹ osobami niepe³nosprawnymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego podjê³o szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do zdiagnozowania tego negatywnego
zjawiska w polskim systemie szkolnictwa wy¿szego, a nastêpnie przedsiêwziê³o dzia³a-
nia nakierowane na ich eliminacjê.

Poziom wykszta³cenia ma istotny wp³yw na pozycjê osoby na rynku pracy. Z ostat-
nich analiz przeprowadzonych w ramach badania Bilans Kapita³u Ludzkiego 2010–2011
najwiêkszy wzrost bezrobocia, bo o 4 punkty procentowe, odnotowano wœród osób
z wykszta³ceniem gimnazjalnym i ni¿szym. Najmniejszy natomiast wœród osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym – jedynie 1 punkt procentowy. Tym samym posiadanie wy¿sze-
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go wykszta³cenia zwiêksza zdecydowanie szanse osoby na znalezienie pracy, a tak¿e
skraca znacznie czas poszukiwania pracy.

Jednak obecnie ju¿ nie tylko sam fakt ukoñczenia studiów wy¿szych jest dla po-
tencjalnych pracodawców najwa¿niejszy. Wa¿ne s¹ przede wszystkim wiedza i umie-
jêtnoœci praktyczne, które absolwent posiada po ukoñczeniu studiów. Dlatego
niezwykle istotne jest, aby program kszta³cenia by³ nie tylko dopasowany do potrzeb
rynku pracy, ale sam proces dydaktyczny by³ prowadzony z jak najwiêkszym udzia-
³em otoczenia spo³eczno-gospodarczego, charakterystycznego dla przysz³ego poten-
cjalnego miejsca pracy.

Jedn¹ z najistotniejszych zmian wprowadzonych w roku 2011 reform¹ szkolnictwa
wy¿szego jest wdro¿enie do systemu szkolnictwa wy¿szego Krajowych Ram Kwalifika-
cji dla Szkolnictwa Wy¿szego, czyli opisu kwalifikacji zdobywanych w polskim syste-
mie szkolnictwa wy¿szego przez okreœlenie efektów kszta³cenia – opisanych w kategorii
wiedzy, umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych, a nie jak by³o dotychczas przez okreœ-
lenie samego procesu kszta³cenia.

W obecnym systemie, który zacznie w pe³ni obowi¹zywaæ dla kierunków studiów,
które rozpoczn¹ siê w roku akademickim 2012/2013, istot¹ kszta³cenia w uczelni bê-
dzie uzyskanie przez osobê ucz¹c¹ siê okreœlonych efektów kszta³cenia, a nie jedynie
przejœcie procesu kszta³cenia.

W obecnym stanie prawnym uczelnie, zgodnie z generaln¹ zasad¹ autonomii, sa-
modzielnie okreœl¹ efekty kszta³cenia dla danego kierunku studiów opieraj¹c siê na sy-
stemie Krajowych Ram Kwalifikacji, które zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy¿szego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).

Uczelnia, okreœlaj¹c program kszta³cenia i opisuj¹c efekty kszta³cenia dla okreœlo-
nego kierunku studiów, zapewnia zgodnoœæ z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Nato-
miast przy ustalaniu programu studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu
kszta³cenia powinna równie¿ uwzglêdniæ w nim wymiar, zasady i formê odbywania
praktyk, gdy program kszta³cenia takie praktyki przewiduje. Szczegó³owe kwestie
w tym zakresie zosta³y uregulowane w wydanym rozporz¹dzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 5 paŸdziernika 2011 r. w sprawie warunków prowadze-
nia studiów na okreœlonym kierunku i poziomie kszta³cenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1445).

Kluczowe jest tak¿e, ¿e zajêcia zwi¹zane z praktycznym przygotowaniem zawodo-
wym, które s¹ przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, odbywaæ
siê musz¹ w warunkach w³aœciwych dla danego zakresu przysz³ej dzia³alnoœci zawodo-
wej i umo¿liwiaj¹ bezpoœrednie wykonywanie odpowiednich czynnoœci praktycznych
przez studentów. Tym samym w trakcie realizacji programu kszta³cenia student zdo-
bywaæ bêdzie szereg kompetencji, których zdobycie jest mo¿liwe tylko w miejscu pracy,
co wzmocni jego pozycjê na rynku pracy. Dodatkowo zajêcia zwi¹zane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym na kierunku o profilu praktycznym musz¹ byæ prowa-
dzone przez osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni¹ oraz
adekwatne do prowadzonych zajêæ. Uczelnia zapewniaæ powinna tak¿e studentom
w³aœciwy tryb odbywania praktyk przewidzianych w programie kszta³cenia.

Wa¿nym instrumentem legislacyjnym w aspekcie dopasowania systemu kszta³ce-
nia na poziomie wy¿szym do potrzeb gospodarki jest tak¿e stworzenie, przez ministra
w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, instytucji Rzecznika Praw Absolwenta.
Zadaniem Rzecznika jest monitorowanie stopnia dopasowania programów studiów do
potrzeb gospodarki, udzia³ w procesie deregulacji zawodów, wspó³dzia³anie z Rad¹
G³ówn¹ Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w zakresie czêœciowej b¹dŸ ca³kowitej deregula-
cji zawodów, których wykonywanie jest uzale¿nione od posiadania wykszta³cenia wy¿-
szego. W tym celu Rzecznik Praw Absolwenta dokonywaæ bêdzie analizy sytuacji
absolwentów na rynku pracy, a tak¿e badaæ stopieñ dostêpu do okreœlonych zawodów.
Rzecznik bêdzie tak¿e zobowi¹zany do przedstawienia wniosków z tych analiz Radzie
i ministrowi w³aœciwemu do spraw szkolnictwa wy¿szego.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym wprowadzi³a tak¿e nowy
art. 13a. Wskazuje on, ¿e uczelnia jest zobowi¹zana do monitorowania kariery zawodo-
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wej swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów
kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. Monitoring taki powinien byæ przeprowadzony
w szczególnoœci po trzech i piêciu latach od dnia ukoñczenia studiów. Tym samym jest
to kolejny instrument wprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w celu zapewnienia lepszego dostosowywania programów kszta³cenia do rynku pracy.

Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego rozpoczê³o tak¿e realiza-
cjê rz¹dowego programu tzw. kierunków zamawianych, które w zdecydowanej wiêkszo-
œci koñcz¹ siê uzyskaniem przez absolwentów tytu³u zawodowego in¿yniera. Program
ma miêdzy innymi na celu zwiêkszenie liczby studentów na kierunkach matematycz-
nych, technicznych i przyrodniczych, a tak¿e podniesienie atrakcyjnoœci kszta³cenia
na tych kierunkach. S¹ to kierunki okreœlone mianem strategicznych dla rozwoju pol-
skiej gospodarki. Tworz¹c ten mechanizm po raz pierwszy zbadano w sposób komplek-
sowy i dog³êbny realne potrzeby przedsiêbiorców w zakresie umiejêtnoœci i wiedzy,
jakie powinni posiadaæ zatrudniani przez nich absolwenci danego kierunku studiów,
zanim jeszcze rozpoczêto kszta³cenie na tym kierunku zamawianym. Lista kierunków
zamawianych okreœlona zosta³a na podstawie badania prowadzonego wœród przedsiê-
biorców i w Wojewódzkich Urzêdach Pracy.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e program kierunków zamawianych oznacza nie tylko dofi-
nansowanie uczelni, ale tak¿e tworzenie mechanizmów bezpoœredniego wsparcia dla
studentów. Najlepsi studenci mog¹ otrzymaæ nawet 1000 z³ stypendium miesiêcznie,
natomiast uczelnie otrzymane œrodki przeznaczyæ mog¹ na tworzenie specjalnych pro-
gramów stypendialnych oraz programów wyrównawczych adresowanych do studen-
tów pierwszego roku, dziêki którym s¹ oni w stanie sprostaæ wymaganiom dydaktycz-
nym uczelni. Program przewiduje te¿ realizacjê praktyk i sta¿y zawodowych.

Dotychczasowy przegl¹d realizacji programu kierunków zamawianych pozwala na
optymistyczne stwierdzenie, i¿ zwiêksza siê liczba absolwentów na najbardziej po¿¹da-
nych z punktu widzenia rynku pracy kierunkach. Realizacja programu tzw. kierunków
zamawianych pos³u¿y³a tak¿e miêdzy innymi do zmiany proporcji pomiêdzy liczb¹ stu-
dentów szeroko rozumianych kierunków humanistycznych i spo³ecznych, a kierun-
ków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, na korzyœæ kierunków
zamawianych. Zgodnie z informacj¹ o wynikach rekrutacji na studia na rok akademic-
ki 2011/2012 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego oraz w uczelniach niepublicznych najpopularniejszym kierunkiem studiów na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oka-
za³o siê Budownictwo (wed³ug ogólnej liczby zg³oszeñ kandydatów), które znajduje siê
na liœcie kierunków zamawianych. Kierunek studiów Budownictwo odnotowa³ tym sa-
mym w ci¹gu ostatnich lat awans z 11 na 1 miejsce. Wœród 20 najchêtniej wybieranych
przez kandydatów kierunków studiów, w roku akademickim 2011/2012, jest a¿ sie-
dem z listy kierunków zamawianych, poza Budownictwem to: Informatyka, In¿ynieria
œrodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, Biotechnologia,
Ochrona œrodowiska.

Absolwenci zamawianych kierunków studiów zyskuj¹ jednoczeœnie lepsze szanse
na rynku pracy. Przekazane przez uczelnie informacje potwierdzaj¹, ¿e program kie-
runków zamawianych przynosi efekty zwi¹zane z podniesieniem atrakcyjnoœci absol-
wentów na rynku pracy, czy ich zatrudnialnoœci. Program kszta³cenia jest bowiem
bogatszy o szereg szkoleñ i kursów bardzo dobrze ocenianych przez potencjalnych pra-
codawców, a czêsto realizowanych z ich udzia³em. Wstêpna analiza wykazuje tak¿e, ¿e
bardzo czêsto absolwenci tych kierunków znajduj¹ zatrudnienie u pracodawców
wspó³pracuj¹cych z uczelni¹ na etapie realizacji projektu albo te¿ kontynuuj¹
kszta³cenie na studiach drugiego stopnia. Nale¿y zatem podkreœliæ, ¿e program przy-
nosi efekty w zakresie poprawy efektów kszta³cenia, podniesienia jakoœci programów
kszta³cenia oraz zwiêkszenia szans absolwentów na rynku pracy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podejmuje równie¿ szereg dzia³añ ma-
j¹cych na celu mobilizacjê uczelni w zakresie dostosowywania programów kszta³cenia
do potrzeb rynku pracy. W czerwcu 2012 r. planuje siê og³oszenie konkursu na dofi-
nansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiada-
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j¹cych podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdra¿ania systemów po-
prawy jakoœci kszta³cenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Kryteriami oceny wnios-
ków maj¹ byæ miêdzy innymi metody weryfikacji dostosowania efektów kszta³cenia na
wskazanym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta³cenia do potrzeb rynku pracy,
procedura wdra¿ania do programu kszta³cenia zmian wynikaj¹cych z weryfikacji do-
stosowania efektów kszta³cenia do potrzeb rynku pracy, czy formy i zasady wspó³pracy
z podmiotami spo³eczno-gospodarczymi przy tworzeniu programu kszta³cenia. W kon-
kursie preferowane bêd¹ tak¿e kierunki o profilu praktycznym. Tym samym premio-
wane bêd¹ jednostki, które wdra¿aj¹ system poprawy jakoœci kszta³cenia przy œcis³ej
wspó³pracy z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym, co finalnie prze³o¿yæ siê ma na
wzmocnienie szans absolwentów studiów wy¿szych na znalezienie odpowiadaj¹cych
ich aspiracjom miejsc pracy.

Warto podkreœliæ, ¿e jednym z celów obecnej dzia³alnoœci Ministerstwa jest miêdzy
innymi poprawa jakoœci edukacji i zbli¿enie programów kszta³cenia do potrzeb i ocze-
kiwañ rynkowych. Z tym zamiarem podjêta zosta³a decyzja o zwo³aniu na dzieñ 17 ma-
ja 2012 r. tzw. okr¹g³ego sto³u pracodawców i rektorów uczelni. Spotkanie mia³o na
celu przedyskutowanie kwestii dot. lepszego dopasowania procesu kszta³cenia do po-
trzeb rynku pracy. Ponad 80 uczestników debaty (rektorzy-elekci najwiêkszych uczelni
oraz szefowie i mened¿erowie przedsiêbiorstw) rozmawia³o o wspó³pracy na rzecz jak
najlepszego przygotowania absolwentów do wspó³czesnych wyzwañ nowoczesnego
rynku pracy.

Symboliczny okr¹g³y stó³ zakoñczy³ siê przyjêciem wspólnej deklaracji pod has³em
Gospodarka dla uczelni, uczelnie dla gospodarki. Podkreœlono miêdzy innymi, i¿ wie-
dza we wspó³czesnym œwiecie rozwija siê tak¿e poza oœrodkami akademickimi i tylko
wspó³praca nauki z gospodark¹ mo¿e zapewniæ studentom dostêp do jej najnowszych
osi¹gniêæ, a tak¿e zwiêkszaæ szanse na znalezienie odpowiedniego miejsca pracy. Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego bêdzie kontynuowaæ dzia³ania na rzecz zbli¿a-
nia obu sektorów, zarówno na podstawie ju¿ przyjêtych przepisów prawa w reformie
szkolnictwa wy¿szego, jak i nowych inicjatyw.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w celu ³agodzenia skutków, jakie niesie ze sob¹ m.in. niedopa-
sowanie wykszta³cenia ludzi m³odych do potrzeb rynku pracy, w miarê posiadanych
œrodków Funduszu Pracy, podejmowane s¹ dzia³ania aktywizuj¹ce na rzecz m³odych
bezrobotnych.

W 2011 r. aktywnymi programami objêto 104,8 tys. m³odych bezrobotnych, co sta-
nowi³o 32,4% wszystkich bezrobotnych zaktywizowanych w tym okresie. Niestety
w porównaniu do 2010 r. liczba m³odych osób objêtych aktywnymi programami
zmniejszy³a siê o 64,4%, a to przede wszystkim za spraw¹ zdecydowanego spadku licz-
by osób aktywizowanych w ramach sta¿y, co z kolei wynika³o z ograniczenia œrodków
jakimi dysponowa³y urzêdy na aktywizacjê. Warto dodaæ, ¿e wœród uczestników sta¿y
m³odzi ludzie do 25 roku ¿ycia stanowili 57,5%, a wœród uczestników przygotowania
zawodowego doros³ych 43,8%. Niestety w 2012 r. sta¿e podjê³o tylko 62,8 tys. m³odych
bezrobotnych (wobec 109,1 tys. w 2010 r.).

Bezrobotna m³odzie¿, w tym bezrobotni absolwenci, zgodnie z ustaw¹ z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.) nale¿¹ do grupy osób „bêd¹cych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy”. W zwi¹zku z powy¿szym, bezrobotnym tym w okresie do 6 miesiêcy od
dnia rejestracji powiatowy urz¹d pracy powinien przedstawiæ propozycjê zatrudnienia
lub propozycjê udzia³u w aktywnym programie rynku pracy w celu zwiêkszenia szans
na zatrudnienie. M³odzie¿, podobnie jak inni bezrobotni, ma prawo skorzystaæ z udzie-
lanej przez urzêdy pracy podstawowej pomocy, tzw. us³ug rynku pracy. S¹ to: poœred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym po-
szukiwaniu pracy oraz us³ugi szkoleniowe. Dodatkowo, osoby do 25 roku ¿ycia z tytu³u
posiadania statusu „osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy” mog¹ sko-
rzystaæ z szeregu tzw. instrumentów rynku pracy, jak: prace interwencyjne, dotacje na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, prace na zasadach dotycz¹cych robót
publicznych, prace spo³ecznie u¿yteczne itd.
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W przypadku absolwentów, w tym absolwentów szkó³ wy¿szych szczególnie istotne
s¹ te us³ugi i instrumenty rynku pracy, które umo¿liwi¹ im zdobycie doœwiadczenia za-
wodowego oraz pog³êbienia kwalifikacji zawodowych, tj. sta¿e u pracodawców i us³ugi
szkoleniowe obejmuj¹ce mo¿liwoœæ odbycia bezp³atnego szkolenia, sfinansowanie ko-
sztów studiów podyplomowych lub kosztów egzaminów i licencji oraz mo¿liwoœæ uzys-
kania nieoprocentowanej po¿yczki szkoleniowej.

Ustawa o promocji zatrudnienia (…) stwarza mo¿liwoœæ organizacji dwukrotnie
d³u¿szych sta¿y dla m³odzie¿y w porównaniu z osobami doros³ymi. Starosta mo¿e skie-
rowaæ do odbycia sta¿u na okres do 12 miesiêcy osoby bezrobotne do 25 roku ¿ycia
oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w dyplomie,
œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej nie
ukoñczy³y 27 roku ¿ycia. Pozosta³ym osobom bêd¹cym w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy starosta mo¿e zaoferowaæ sta¿ nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy. Celem sta¿u jest
aktywizacja zawodowa tych osób poprzez wykonywanie zadañ na stanowisku pracy
bez nawi¹zywania stosunku pracy z pracodawc¹. Sta¿ u pracodawcy umo¿liwia absol-
wentom wchodz¹cym na rynek pracy zdobycie doœwiadczenia zawodowego, co stanowi
wa¿ny atut w kontaktach z pracodawcami. Oko³o 50% osób odbywaj¹cych sta¿ znaj-
duje zatrudnienie w okresie do 3 miesiêcy po zakoñczeniu programu, czêsto u tego sa-
mego pracodawcy, u którego realizowa³y program sta¿u. Bezrobotnym w okresie
odbywania sta¿u przys³uguje stypendium w wysokoœci 120% kwoty zasi³ku dla bezro-
botnych, wyp³acane przez starostê.

Wprowadzona w 2009 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku umo¿liwi³a realizacjê nowej polityki rynku pracy ukierunkowanej na stymulo-
wanie rozwoju zasobów ludzkich, w tym rozwoju zawodowego m³odych ludzi. Rozsze-
rzono dostêpnoœæ us³ug szkoleniowych dla nowych grup klientów urzêdów pracy,
a tak¿e znacz¹co zwiêkszono pomoc finansow¹ na podnoszenie kwalifikacji. Obecnie
oferta urzêdu pracy w zakresie us³ug szkoleniowych, z których najczêœciej korzystaj¹
m³odzi ludzie, obejmuje:

1) skierowanie na szkolenie do instytucji szkoleniowej, op³acenie kosztów szkolenia
i wyp³acanie stypendiów uczestnikom szkoleñ; w przypadku skierowania na szko-
lenie w tzw. trybie indywidualnym (ze wskazania bezrobotnego) mo¿liwe jest sfi-
nansowanie kosztów szkolenia do wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia;

2) udzielenie po¿yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia – do wysokoœci 400%
przeciêtnego wynagrodzenia);

3) sfinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji – do wysoko-
œci 300% przeciêtnego wynagrodzenia;

4) sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, do wysokoœci 300% przeciêtne-
go wynagrodzenia, oraz – po nowelizacji – wyp³acanie stypendiów uczestnikom
tych studiów.

Uczestnikowi szkolenia skierowanemu przez urz¹d pracy przys³uguje stypendium
szkoleniowe, które wynosi 120% kwoty zasi³ku dla bezrobotnych miesiêcznie, pod wa-
runkiem, ¿e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni¿ 150 godzin miesiêcznie;
w przypadku ni¿szego wymiaru godzin szkolenia wysokoœæ stypendium ustalana jest
proporcjonalnie. W przypadku podjêcia zatrudnienia przez uczestnika szkolenia, do
koñca programu szkolenia przys³uguje stypendium w wysokoœci 20% zasi³ku.

Bezrobotnemu, któremu urz¹d pracy sfinansuje studia podyplomowe, przys³uguje
stypendium w wysokoœci 20% zasi³ku, które przys³uguje do koñca realizacji programu
studiów, nawet gdy uczestnik podejmie zatrudnienie w trakcie ich trwania. Instru-
ment ten daje szanse uzyskania poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji tym oso-
bom, które ukoñczy³y ma³o popularne wœród pracodawców kierunki studiów.

Nale¿y przy tym wskazaæ, i¿ w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy istniej¹ przepisy dotycz¹ce programów specjalnych, które umo¿liwiaj¹ rozwi-
janie inicjatyw lokalnych, w sposób uwzglêdniaj¹cy specyfikê i uwarunkowania
lokalnych rynków pracy. Dzia³ania te mog¹ byæ realizowane przez starostê samodziel-
nie lub we wspó³pracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmuj¹cymi
siê problematyk¹ rynku pracy.
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Specyfik¹ wprowadzonego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ ³¹czenia ustawowych us³ug
i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwi¹zaniami dostosowanymi do indy-
widualnych potrzeb uczestników programu oraz mo¿liwoœæ obejmowania ka¿dego
uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym
wspieraniu ca³okszta³tu dzia³añ „specyficznymi elementami wspieraj¹cymi zatrudnie-
nie” w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia bezrobotnego do zatrudnie-
nia wymaga niestandardowych rozwi¹zañ.

Warto wspomnieæ, i¿ programy specjalne mog¹ nie tylko byæ finansowane ze œrod-
ków Funduszu Pracy, które s¹ starostom przekazywane algorytmem na realizacjê ak-
tywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu, ale tak¿e – na podstawie wniosku
skierowanego do MPiPS, mog¹ byæ wsparte œrodkami rezerwy Funduszu Pracy.

W nawi¹zaniu do powy¿szego informujê, i¿ w roku 2012 Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej wdro¿y³ realizacjê programów specjalnych, dedykowanych m.in. osobom
z grupy wiekowej do 30 roku ¿ycia, finansowanych/dofinansowanych z rezerwy Fun-
duszu Pracy. Wsparcie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej na realizacjê programów
specjalnych dla osób do 30 roku ¿ycia – w ³¹cznej kwocie 67 milionów z³otych, otrzy-
ma³o 150 powiatowych urzêdów pracy.

Informujê tak¿e, i¿ trudna sytuacja m³odzie¿y na rynku pracy by³a impulsem do za-
inicjowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Programu dzia³añ na rzecz
zmniejszenia bezrobocia m³odzie¿y pn. „M³odzi na rynku pracy”. Program jest pakie-
tem dzia³añ, podejmowanych wspólnie z partnerami rynku pracy, w celu szeroko za-
krojonego wsparcia osób m³odych w wejœciu na rynek pracy. Dzia³ania te s¹
uzupe³nieniem standardowych us³ug oferowanych bezrobotnym i poszukuj¹cym pra-
cy przez urzêdy pracy.

Warto wspomnieæ, ¿e w Programie zaproponowane zosta³y miêdzy innymi roz-
wi¹zania, które umo¿liwi¹ osobom m³odym bezpoœrednie dotarcie do zatrudnienia po-
przez udzia³ we wspomnianych ju¿ powy¿ej programach specjalnych, realizowanych
przez powiatowe urzêdy pracy.

Zaplanowano równie¿, ¿e w ramach Programu osoby m³ode bêd¹ mog³y wzi¹æ
udzia³ w projekcie pilota¿owym pn. „Twoja kariera – Twój wybór”, którego zadaniem
bêdzie przetestowanie wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 ro-
ku ¿ycia oraz wdro¿enie innowacyjnych narzêdzi, s³u¿¹cych zwiêkszeniu aktywnoœci,
samodzielnoœci i mobilnoœci osób m³odych.

Zgodnie z za³o¿eniami pilota¿em objêtych zostanie 3040 osób, zarejestrowanych
w 23 powiatowych urzêdach pracy. Na jego realizacjê Minister Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej zabezpieczy³ ³¹cznie 40 mln z³ (po 20 mln z³ w 2012 i 2013 roku).

Pilota¿ zawiera tak¿e propozycje rozwi¹zañ, przewiduj¹cych m.in. zachêty dla pra-
codawców, wyra¿aj¹cych gotowoœæ zatrudnienia osób m³odych.

W tym przypadku s¹ to:
1. Bon sta¿owy dla osób w wieku 30 lat i mniej, który zawiera przyrzeczenie ze strony

starosty przyznania stypendium sta¿owego, jeœli bezrobotny wyszuka pracodaw-
cê chêtnego do zorganizowania sta¿u, który zarazem zobowi¹¿e siê do
zatrudnienia1 go przez okres co najmniej kolejnych 6 miesiêcy po zakoñczeniu
sta¿u. D³ugoœæ trwania sta¿u przewidziana jest na 6 miesiêcy i po³¹czona z za-
trudnieniem po sta¿u przez kolejne 6 miesiêcy. Œrodki w ramach bonu sta¿owego
przeznacza siê m.in. na sfinansowanie wyp³aty stypendium, o którym mowa
w art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudniena, przez okres 6 miesiêcy oraz jedno-
razowej premii dla pracodawcy w wysokoœci 1 500 z³ po 6 miesi¹cach zatrudnienia
m³odego cz³owieka po sta¿u.

2. Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szko³y wy¿szej, który ma spowo-
dowaæ zwiêkszenie szansy na podjêcie pierwszego zatrudnienia przez absolwenta
szko³y wy¿szej. W celu zwiêkszenia motywacji do zatrudnienia absolwenta szko³y
wy¿szej, starosta zawiera z pracodawc¹ umowê, w wyniku której dokonanywana
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bêdzie refundacja poniesionych przez pracodawcê kosztów wynagrodzenia wraz
ze sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne zatrudnionego absolwenta szo³y wy¿-
szej w wysokoœci zasi³ku, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnia. Pracodawca, na podstawie umowy zawartej ze starost¹, przez okres
do 12 miesiêcy otrzyma comiesiêczn¹ refundacjê poniesionych kosztów na wyna-
grodzenia wraz ze sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne zatrudnionego absol-
wenta pod warunkiem, ¿e zatrudni on tego absolwenta przez co najmniej 18 mie-
siêcy.

Wszystkimi opisanymi powy¿ej dzia³aniami aktywizacyjnymi mog¹ zostaæ objête
osoby m³ode, równie¿ niepe³nosprawne.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Wszystkie badania i dostêpne dane statystyczne oraz eksperci wskazu-
j¹, ¿e wraz z wyd³u¿aniem siê przeciêtnego trwania ¿ycia, wraz z postêpu-
j¹cym procesem starzenia siê ludnoœci, zwiêksza siê niepe³nosprawnoœæ
i niesamodzielnoœæ oraz rosn¹ potrzeby w zakresie us³ug ochrony zdrowia,
opieki i pielêgnacji. Liczba osób niepe³nosprawnych w Polsce nie maleje, nis-
ka jest jakoœæ us³ug medycyny pracy, a profilaktyka i rehabilitacja s¹ wci¹¿
trudno dostêpne.

Wskazuje to na powa¿ne b³êdy systemowe w obszarach takich, jak: za-
trudnianie, ochrona pracy, organizacja systemu ochrony zdrowia, w tym
w systemie medycyny pracy, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Celem tych
systemów nie jest „produkowanie” osób niezdolnych do pracy, niepe³nospraw-
nych i niesamodzielnych, lecz utrzymanie, najd³u¿ej jak to tylko jest mo¿liwe,
ka¿dej osoby w zdrowiu oraz we w miarê pe³nej sprawnoœci oraz zdolnoœci
do pracy.

Jakie konkretne dzia³ania na przestrzeni najbli¿szego roku, czyli do
31 maja 2013 r., zamierza podj¹æ Pana rz¹d w zakresie poprawy zdrowotno-
œci Polaków?

Jan Maria Jackowski

Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.07.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w œlad za pismem z dnia 9 lipca 2012 roku (znak: MZ-ZP-Z-070-19774-29/MF/12),

stanowi¹cym odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Jana Mariê Jackowskie-
go – Senatora RP podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 roku
w sprawie poprawy zdrowotnoœci (znak: BPS/043-12-447/12), przekazujê w uzu-
pe³nieniu pismo z dnia 3 lipca 2012 roku (znak: BON-VII-079-20-2-JL/12) Pana Ja-
ros³awa Dudy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz
Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, zawieraj¹ce informacje do-
tycz¹ce osób niepe³nosprawnych.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Stanowisko
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
ds. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Warszawa, 2.07.2012 r.

Pan
Bartosz Ar³ukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z przes³anym przez Adama Jassera, Podsekretarza Stanu i Wykonuj¹ce-

go Zadania Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (znak: DSPA-48133-406-(1)/12), oœwiadczeniem Jana Marii Jackowskiego,
Senatora RP, z³o¿onym podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r.
w sprawie poprawy zdrowotnoœci Polaków, przesy³am do wykorzystania informacjê do-
tycz¹c¹ osób niepe³nosprawnych.

Pan Senator RP stwierdzi³ w swoim oœwiadczeniu, ¿e „Liczba niepe³nosprawnych
w Polsce nie maleje”. Tymczasem z dostêpnych danych statystycznych wynika, ¿e stop-
niowo zmniejsza³a siê liczebnoœæ populacji osób niepe³nosprawnych prawnie1 w wieku
16 lat i wiêcej, pocz¹wszy od 1997 roku, gdy wynosi³a 4,6 mln osób, przy czym najwiêk-
szy spadek zaobserwowano po 2005 roku. W 2006 roku liczba osób niepe³nospraw-
nych prawie obni¿y³a sie do 3,8 mln, w 2009 roku – do 3,5 mln, zaœ w 2011 roku uk-
szta³towa³a siê na poziomie 3,4 mln osób. Zmniejszy³a siê równie¿ liczebnoœæ populacji
osób niepe³nosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18–59 lat dla kobiet i 18–64
lat dla mê¿czyzn) na przestrzeni lat – od 2001 r. do 2011 r. – z 2,6 mln osób do 2 mln
osób, przy czym najwiêkszy spadek odnotowano – podobnie jak w przypadku zbioro-
woœci w wieku 16 lat i wiêcej – w 2009 roku.

Ponadto w ostatnich latach zauwa¿a siê wzrost wspó³czynnika aktywnoœci zawodo-
wej osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym: w 2007 r. wynosi³ on – 22,6%,
w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. – 24,6%, w 2010 r. – 25,9%, a w 2011 roku osi¹gn¹³ po-
ziom 26,4%. Udzia³ pracuj¹cych wœród osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyj-
nym w roku 2011 osi¹gn¹³ wartoœæ 22,3%. Wzrós³ on w porównaniu z 2010 rokiem
o 0,4 pkt. proc. Dla porównania w 2009 roku wynosi³ 21,4%, zaœ w 2008 roku wynosi³
20,8%, a w 2007 roku wynosi³ 19,4%.

Z szacunkiem

Jaros³aw Duda
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.07.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Jana Mariê Jackowskiego, Sena-

tora RP podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 roku w sprawie po-
prawy zdrowotnoœci (znak: BPS/043-12-447/12), uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿-
szych informacji.

W polskich warunkach zasady funkcjonowania i zadania medycyny pracy okreœlo-
ne zosta³y w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy
(Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z póŸn. zm.).

Nale¿y wyjaœniæ, ¿e ochrona zdrowia pracuj¹cych znajduje siê w Polsce w kom-
petencjach dwóch resortów, tj. Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej. Obszar dzia³ania resortu zdrowia wyznacza rozdzia³ VI dzia³u X
Kodeksu pracy pn. Profilaktyczna ochrona zdrowia, natomiast obszar dzia³ania re-
sortu pracy i polityki spo³ecznej okreœla praktycznie ca³y dzia³ X pn. Bezpieczeñstwo
i higiena pracy.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.), w Polsce osoby zatrudnione i przyjmowane do pracy podle-
gaj¹ wstêpnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym.

Tym samym, profilaktyczna lekarska opieka nad populacj¹ pracuj¹cych, sprawo-
wana jest przez:

1) jednostki podstawowe s³u¿by medycyny pracy; wykonuj¹ce badania profilaktycz-
ne pracowników,

2) wojewódzkie oœrodki medycyny pracy, których zadania, okreœlone przepisami
art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 125, poz. 1317, z póŸn. zm.) polegaj¹ g³ównie na dzia³alnoœci konsultacyjnej,
diagnostycznej i orzeczniczej, szkoleniowej, a tak¿e na sprawowaniu kontroli nad
jednostkami podstawowymi.

Koszty opieki sprawowanej przez jednostki podstawowe s³u¿by medycyny pracy
pokrywaj¹ w ca³oœci pracodawcy, natomiast dzia³alnoœæ wojewódzkich oœrodków me-
dycyny pracy, finansowana jest przez jednostki samorz¹du terytorialnego.

Okresowym badaniom lekarskim podlega ka¿dy pracownik, niezale¿nie od rodzaju
wykonywanej pracy. Czêstotliwoœæ badañ, jak równie¿ ich zakres zale¿y od obecnoœci
czynników szkodliwych lub uci¹¿liwych, jakie oddzia³ywaj¹ na pracownika w miejscu
pracy oraz od ich rodzaju. Powy¿sze zosta³o szczegó³owo okreœlone w Za³¹czniku Nr 1
do Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 roku
w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z póŸn. zm.). W przypadku
pracy bez okreœlonych czynników nara¿enia, badania okresowe powinny byæ przepro-
wadzane co 5 lat.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zdolnoœæ pracownika do wykonywania pracy
na dotychczasowym stanowisku oceniana jest równie¿ w ramach kontrolnych badañ
lekarskich, którym pracownicy podlegaj¹ w przypadku powrotu do pracy po okresie
niezdolnoœci do niej z powodu choroby trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30 dni.

Obowi¹zki pracodawcy w przedmiocie badañ profilaktycznych pracowników obej-
muj¹ zarówno obowi¹zek skierowania na badania, jak i zastosowanie siê do wniosków
profilaktycznych (np. odsuniêcie od pracy, przeniesienie do innej pracy). Ponadto pra-
codawca ponosi koszty finansowe zwi¹zane z badaniami oraz jest zobowi¹zany do pro-
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wadzenia dokumentacji badañ lekarskich. Okresowe i kontrolne badania lekarskie
przeprowadza siê w miarê mo¿liwoœci w godzinach pracy.

Za czas niewykonywania pracy w zwi¹zku z przeprowadzanymi badaniami pracow-
nik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej
miejscowoœci przys³uguj¹ mu nale¿noœci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad
obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych.

Maj¹c na uwadze jakoœæ us³ug medycyny pracy wyjaœniam, ¿e œwiadczenia z zakre-
su s³u¿by medycyny pracy realizowane s¹ przez uprawnionych do tego celu lekarzy,
spe³niaj¹cych kwalifikacje okreœlone w ustawie o s³u¿bie medycyny pracy. Jednoczeœ-
nie informujemy, ¿e obowi¹zek monitorowania jakoœci œwiadczeñ udzielanych przez
podstawowe jednostki medycyny pracy spoczywa na wojewódzkich oœrodkach medy-
cyny pracy. Te ostatnie z kolei kontrolowane s¹ co 2 lata na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia przez instytuty badawcze, prowadz¹ce dzia³alnoœæ w dziedzinie medycyny
pracy, wybrane w ramach przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Na takie
dzia³ania kontrolne Minister Zdrowia przeznacza ze swojego bud¿etu co drugi rok kwo-
tê wysokoœci 200–250 tys. z³.

Przedstawiaj¹c powy¿sze trudno zgodziæ siê ze stwierdzeniem mówi¹cym o niskiej
jakoœci us³ug medycyny pracy w Polsce.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, i¿ w Ministerstwie Zdrowia
trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektu za³o¿eñ do ustawy o zdrowiu publicznym.
W pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o zdrowiu publicznym uwzglêdniono
zidentyfikowane negatywne i pozytywne trendy zdrowotne, problemy z zakresu zdro-
wia publicznego pojawiaj¹ce siê tak po stronie organizacyjnej (organizacja systemu,
odpowiedzialnoœæ i przypisanie dzia³añ w³aœciwym instytucjom), jak równie¿ œciœle
merytoryczno-naukowej, zwi¹zanej ze wskaŸnikami demograficznymi, zdrowotnymi
oraz analizami socjologicznymi.

Przy tworzeniu ram strategicznych dla dzia³ania zdrowia publicznego w Polsce nie-
zbêdne jest uwzglêdnienie w propozycjach znaczenia zdrowia publicznego oraz istotne-
go wp³ywu, jaki wywiera ono na kszta³towanie bezpieczeñstwa i perspektyw zdrowot-
nych wspó³czesnych spo³eczeñstw. Poniewa¿ oblicze epidemiologiczne stanu zdrowia
spo³eczeñstwa ewoluuje z problematyki chorób zakaŸnych w kierunku przewlek³ych
chorób niezakaŸnych, konieczne jest takie sprofilowanie zadañ, by stanowi³y one w³aœ-
ciw¹ odpowiedŸ na te wyzwania. A¿ 86% zgonów w Europie spowodowanych jest prze-
wlek³ymi chorobami niezakaŸnymi, w znacznej czêœci schorzenia te spowodowane s¹
czynnikami œrodowiskowymi, zmienionymi zwyczajami ¿ywieniowymi oraz sposobem
¿ycia ludnoœci (brak aktywnoœci fizycznej, uzale¿nienia). Istotnym aspektem jest tak¿e
starzenie siê spo³eczeñstwa, bêd¹ce efektem zmniejszenia liczby urodzeñ oraz wyd³u¿o-
nego czasu trwania ¿ycia, co z kolei skutkuje nasileniem wystêpowania chorób typo-
wych dla tego przedzia³u wiekowego oraz postêpuj¹cej niepe³nosprawnoœci.

Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, i¿ istnieje pilna potrzeba zmiany takiego stanu rzeczy.
Jest równie¿ jasne, ¿e wprowadzenie tej zmiany nie zale¿y od nauk klinicznych, lecz od
polityki promuj¹cej zdrowie oraz od profilaktyki w tym zakresie, które stanowi¹ pod-
stawowe cele istnienia zdrowia publicznego i przes³anki dla kszta³towania polityki
zdrowotnej pañstwa, tym bardziej, i¿ zdrowie publiczne w takim wydaniu ma charak-
ter wielosektorowy, a wiêc polityka z nim zwi¹zana znacznie wykracza poza obszar me-
dycyny naprawczej. Z informacji przekazanych przez Pana Jaros³awa Dudê,
Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych odnoœnie do stwierdzenia Pana
Senatora w brzmieniu: „Liczba osób niepe³nosprawnych w Polsce nie maleje” wynika,
¿e na podstawie dostêpnych danych statystycznych, stopniowo zmniejsza³a siê liczeb-
noœæ populacji osób niepe³nosprawnych prawnie1 w wieku 16 lat i wiêcej, pocz¹wszy
od 1997 roku, gdy wynosi³a 4,6 mln osób, przy czym najwiêkszy spadek zaobserwowa-
no po 2005 roku. W 2006 r. liczba osób niepe³nosprawnych prawnie obni¿y³a siê do
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3,8 mln, w 2009 roku – do 3,5 mln, zaœ w 2011 r. ukszta³towa³a siê na poziomie
3,4 mln osób. Zmniejszy³a siê równie¿ liczebnoœæ populacji osób niepe³nosprawnych
prawnie w wieku produkcyjnym (18–59 lat dla kobiet i 18-64 lat dla mê¿czyzn) na prze-
strzeni lat – od 2001 r. do 2011 r. – z 2,6 mln osób do 2 mln osób, przy czym najwiêkszy
spadek odnotowano – podobnie jak w przypadku zbiorowoœci w wieku 16 lat i wiêcej –
w 2009 r.

Ponadto w ostatnich latach zauwa¿a siê wzrost wspó³czynnika aktywnoœci zawodo-
wej osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym: w 2007 r. wynosi³ on – 22,6%,
w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. – 24,6%, w 2010 r. – 25,9%, a w 2011 r. osi¹gn¹³ poziom
26,4%. Udzia³ pracuj¹cych wœród osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym
w roku 2011 osi¹gn¹³ wartoœæ 22,3%. Wzrós³ on w porównaniu z 2010 rokiem
o 0,4 pkt. proc. Dla porównania w 2009 r. wynosi³ 21,4%, zaœ w 2008 r. wynosi³ 20,8%,
a w 2007 r. wynosi³ 19,4%.

£¹czê wyrazy najwy¿szego szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyro-

bów zawieraj¹cych azbest (DzU 1997 nr 101, poz. 628) pacjenci z rozpoznan¹
pylic¹ azbestow¹ posiadaj¹ uprawnienia do corocznego bezp³atnego leczenia
uzdrowiskowego.

Wed³ug Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób pylica azbestowa ma nu-
mer J61. Numer tej choroby nie zosta³ uwzglêdniony w rozporz¹dzeniu mini-
stra zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania
i kwalifikowania pacjentów do zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (DzU
2012 nr 4, poz. 14).

Z informacji, jakie do mnie dotar³y, wynika, ¿e zakodowanie skierowania
pacjenta numerem J61 nie pozwala mu skorzystaæ z leczenia sanatoryjnego
corocznie, jak równie¿ odbiera mu przywilej bezp³atnoœci, a wpisanie wy¿ej
wymienionego numeru w jedynej dostêpnej, elektronicznej ewidencji skiero-
wañ koñczy siê negatywn¹ odpowiedzi¹ Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na
pytania:

1. Czy zgodnie z ustaw¹ to leczenie nale¿y siê wy¿ej wymienionym pa-
cjentom?

2. Czy nieumieszczenie kodu pylicy azbestowej w rozporz¹dzeniu to
zwyk³e przeoczenie?

3. Czy i kiedy Pan Minister zamierza poprawiæ rozporz¹dzenie i umo¿li-
wiæ ciê¿ko chorym pacjentom coroczne bezp³atne leczenie uzdrowiskowe?

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

skiego podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r., przekazane Mini-
strowi Zdrowia przy piœmie z dnia 30 maja 2012 r. znak BPS/043-12-448/12,
uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego.

Odnosz¹c siê do pytania nr 1 uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 7a ust.1 ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest (Dz. U.
z 2004 Nr 3, poz. 20 z póŸn. zm.), pracownicy zak³adów zatrudnieni przy produkcji wy-
robów zawieraj¹cych azbest s¹ uprawnieni, miêdzy innymi, do korzystania raz w roku
z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odp³atnoœci zwi¹zanej z leczeniem uzdro-
wiskowym, o której mowa w przepisach o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych. Wobec powy¿szego w celu zakwalifikowania na leczenie
uzdrowiskowe pacjentów, o których mowa w powy¿ej przytoczonym przepisie, nie jest
wymagane spe³nienie innych/dodatkowych warunków wynikaj¹cych z odrêbnych
przepisów prawa.
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W odpowiedzi na pytanie nr 2 i nr 3 uprzejmie informujê, i¿ w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania
pacjentów do zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 14)
w Za³¹czniku Nr 1 przedmiotowego rozporz¹dzenia w czêœci VII Choroby dolnych dróg
oddechowych (pulmonologia), przy szczegó³owych wskazaniach do leczenia sanatoryj-
nego uwzglêdniono pylice p³uc z rozpoczynaj¹cym siê zespo³em serca p³ucnego. Warto
podkreœliæ, ¿e w powy¿szym pojêciu mieszcz¹ siê pylice wywo³ane nie tylko azbestem,
ale innymi czynnikami, np. w³óknami mineralnymi, py³ami zawieraj¹cymi krzemionkê
lub innymi py³ami nieorganicznymi.

W zwi¹zku z powy¿szym Minister Zdrowia nie widzi koniecznoœci dokonania nowe-
lizacji rozporz¹dzenia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do
zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego, w kwestii poruszonej przez Pana Senatora, bo-
wiem leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawiera-
j¹cych azbest, opiera siê na przepisach rozporz¹dzenia stanowi¹cego akt wykonawczy
do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
W Polsce w wielu oœrodkach gastrologicznych prowadzone jest leczenie

pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna metod¹ tak zwanego leczenia
biologicznego przeciwcia³ami przeciwko TNF-alfa w ramach programu tera-
peutycznego finansowanego przez NFZ.

Obecnie obowi¹zuj¹cy zapis programu pochodzi z 10 paŸdziernika
2011 r. (zarz¹dzenie nr 59/2011/DGL prezesa NFZ) i nie zosta³ zmieniony
w stosunku do roku 2010. Co wiêcej, pod koniec 2010 r. Ministerstwo Zdro-
wia nakaza³o interpretowaæ zapisy programu w taki sposób, ¿e musz¹ byæ
spe³nione wszystkie kryteria ³¹cznie, aby pacjent móg³ otrzymaæ leczenie. Za-
rz¹dzenie to obowi¹zuje do dnia dzisiejszego.

Dochodz¹ do mnie niepokoj¹ce informacje, ¿e wed³ug niektórych dyrekto-
rów wojewódzkich oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia jedynym obli-
gatoryjnym kryterium oceny aktywnoœci choroby jest waga (wspó³czynnik
BMI<18), co jest wbrew wiedzy medycznej i opiniom ekspertów krajowych
i œwiatowych od lat zajmuj¹cych siê leczeniem tej trudnej i ciê¿kiej choroby.
W naszym kraju kryteria w³¹czenia pacjentów do wymienionego programu
i tak s¹ bardzo restrykcyjne, ich sformu³owanie w programie jest nieprecyzyj-
ne, bez wyró¿nienia kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych, co wed³ug mo-
jej wiedzy doprowadzi³o do nieprawid³owej, sprzecznej z wiedz¹ medyczn¹
urzêd- niczej interpretacji. Wed³ug niej jest tak, ¿e aby pacjent móg³ byæ
w³¹czony do programu, musi spe³niaæ wszystkie kryteria. A tacy pacjenci po
prostu nie istniej¹. Pacjent prêdzej umrze, ni¿ „uzbiera” wszystkie powik³a-
nia choroby Crohna wymagane przez urzêdników.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Prezesa o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce py-
tania.

1. Czy i kiedy zostan¹ opracowane nowe kryteria oceny aktywnoœci tej
ciê¿kiej choroby i czy bêd¹ one korzystne dla pacjentów?

2. Jak to mo¿liwe, aby program terapeutyczny finansowany przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, a opracowany przez ministra zdrowia, zawiera³ b³ê-
dy merytoryczne i sta³ w sprzecznoœci z podstawow¹ wiedz¹ medyczn¹?

3. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza przeprowadzaæ kontrolê do
czasu opracowania nowych kryteriów i kwestionowaæ leczenie kolejnych pa-
cjentów? Z tego, co wiem, zakwestionowano ju¿ leczenie prawie piêædziesiê-
ciu pacjentów.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PREZESA FUNDUSZU
ds. S£U¯B MUNDUROWYCH

Warszawa, 6.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym w dniu 4 czerwca 2012 r. Pana pismem znak: BPS/043-

-12-449/12 z dnia 30 maja 2012 r. skierowanym do Prezesa Narodowego Funduszu
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Zdrowia dotycz¹cym proœby o zapoznanie siê i zajêcie stanowiska w sprawie oœwiad-
czenia z³o¿onego przez pana senatora Stanis³awa Karczewskiego na 12. posiedzeniu
Senatu w dniu 24 maja 2012 r. wyjaœniam, co nastêpuje.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje œwiadczenia opieki zdrowotnej na zasadach
okreœlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).
Obecnie finansowanie œwiadczeñ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutycz-
ne programy zdrowotne reguluje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia
2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
(Dz. U. z 2009, Nr 140, poz. 1148 z póŸn. zm.) oraz Zarz¹dzenie Nr 59/2011/DGL Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w sprawie okreœle-
nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie
terapeutyczne programy zdrowotne.

Poniewa¿ wszystkie zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia musz¹
byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi prawem, zatem opis programu „Leczenie choroby
Leœniowskiego-Crohna” zawarty w za³¹czniku nr 24 do Zarz¹dzenia Nr 59/2011/DGL
Prezesa NFZ z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. jest zgodny z opisem ww. programu zawar-
tym w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z za-
kresu programów zdrowotnych.

Wnioski dotycz¹ce zmiany opisu ww. œwiadczenia gwarantowanego proszê kiero-
waæ do Ministra Zdrowia jako organu w³aœciwego, który w drodze rozporz¹dzeñ mo¿e
dokonaæ zmiany warunków realizacji œwiadczenia gwarantowanego, zgodnie z art. 31e
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
œrodków publicznych.

Ponadto informujê, i¿ przed dniem wejœcia w ¿ycie Rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu programów zdrowotnych, leczenie pacjentów z chorob¹
Leœniowskiego-Crohna (od listopada 2007 r.) by³o finansowane przez NFZ w ramach
programu terapeutycznego „Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna”, opracowanego
przez NFZ przy wspó³pracy i na podstawie wytycznych Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Gastroenterologii, Pani prof. dr. hab. med. Gra¿yny Rydzewskiej (pro-
ponowany program terapeutyczny – „Leczenia pacjentów z ciê¿k¹ i czynn¹ postaci¹
choroby Leœniowskiego-Crohna lekiem adalimumab (Humira) na rok: 2007–2008” przez
Pani¹ Konsultant w za³¹czeniu).

Dodatkowo informujê, ¿e w: zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê u œwiadczeniodawców
w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi koniecznoœci spe³niania przez doros³ych pacjentów wszyst-
kich kryteriów kwalifikacji do terapeutycznego programu zdrowotnego”Leczenie cho-
roby Leœniowskiego-Crohna” zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
11 stycznia 2010 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 lipca 2010 r. zwró-
ci³ siê do Ministra Zdrowia pismem znak: NFZ/CF/DGL/2010/73/0257/W/13956/DDK
z proœb¹ o interpretacjê w zakresie powy¿szego terapeutycznego programu zdrowotne-
go, a zawartego w „Wykazie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu terapeutycznych
programów zdrowotnych oraz warunków ich realizacji”, stanowi¹cego za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia.

W dniu 15 listopada 2010 r. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma³a
pismo Ministerstwa Zdrowia (w za³¹czeniu) dotycz¹ce koniecznoœci spe³nienia przez
doros³ych pacjentów wszystkich kryteriów kwalifikacji do powy¿szego programu terapeu-
tycznego, które zosta³o pismem znak: NFZ/CF/DGL/2010/075/0766/W/23366/DDK
z dnia 19 listopada 2010 r. przekazane oddzia³om wojewódzkim NFZ jako jednolita wy-
k³adnia dotycz¹ca zasad kwalifikacji i rozliczania pacjentów w programie terapeutycz-
nym: „Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna”.

z upowa¿nienia Rady NFZ
dr n. med. Zbigniew Teter
ZASTÊPCA PREZESA FUNDUSZU
do spraw S³u¿b Mundurowych
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Za³¹cznik 1
Pismo MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.11.09

Pan
Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,
w zwi¹zku z pismem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ/CF/DGL/2010/

073/0257W/13956/DDK z dnia 15.07.2010 r. oraz w nawi¹zaniu do pisma NFZ/CF/
DGL/2010/073/0335/W/18951/DDK z dnia 24.09.2010 r. skierowanych do Mini-
stra Zdrowia w sprawie pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoœci dotycz¹cych koniecznoœci
spe³niania przez doros³ych pacjentów wszystkich kryteriów kwalifikacji do terapeutycz-
nego programu zdrowotnego „Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna” uprzejmie in-
formujê, ¿e rozporz¹dzenie z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z póŸn. zm.)
w za³¹czniku, w tabeli 23, w rubryce 1, w ust. 2.1. okreœla nastêpuj¹ce kryteria w³¹cze-
nia do programu zdrowotnego „Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych”:

a) wiek powy¿ej 18 roku ¿ycia,
b) stwierdzenie ciê¿kiej czynnej postaci choroby lub CDAI powy¿ej 300 punktów lub

przetoki oko³oodbytowe, które nie zagoi³y siê pod wp³ywem antybiotyków i lecze-
nia chirurgicznego w po³¹czeniu z leczeniem immunosupresyjnym,

c) utrata masy cia³a (BMI poni¿ej 18 kg/m2),
d) wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ci¹gu dnia,
e) obecnoœæ czynników prognostycznych przemawiaj¹cych za ciê¿kim przebiegiem choro-

by takich jak: wczesne pojawienie siê przetok, zapalenie naczyñ, zapalenie naczyniów-
ki oka, zajêcie stawów, wtórna skrobiawica, kacheksja, wysokie stê¿enie biochemicz-
nychmarkerówstanuzapalnego takich jakbia³koC-reaktywne (CRP)orazwysokieOB;

f) brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub przeciwwskazania do dotychczasowe-
go leczenia lub przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego,

g) w przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest wyra¿enie zgody na
œwiadom¹ kontrolê urodzeñ do 5 miesiêcy po zastosowaniu ostatniej dawki adali-
mumabu i do 6 miesiêcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu.

Z brzmienia przepisu ust. 2.1 wynika, ¿e powy¿sze kryteria nale¿y spe³niæ ³¹cznie.
Przepis ten dopuszcza jedynie alternatywê w zakresie okreœlonym w lit. b, tj. mo¿liwe
jest w³¹czenie do programu pacjenta, który spe³nia jedno z 3 kryteriów okreœlonych
w lit. b, spe³niaj¹c jednoczeœnie wszystkie pozosta³e kryteria okreœlone w lit. a oraz c–g,
przy czym przes³anka z lit. g dotyczy wy³¹cznie kobiet w wieku rozrodczym. Maj¹c na
uwadze brzmienie przepisu nie jest w³aœciwa taka jego interpretacja, która dopuszcza-
³aby odst¹pienie od niektórych kryteriów, wskazanych jako obligatoryjne (w tym np. od
kryterium utraty masy cia³a – BMI poni¿ej 18 kg/m2). Taka praktyka stawia³aby pod
znakiem zapytania okreœlenie w rozporz¹dzeniu tych kryteriów, a Ÿród³em prawa
w tym zakresie nie by³by akt prawny powszechnie obowi¹zuj¹cy, ale informacje prze-
kazane w pismach specjalistów z okreœlonej dziedziny medycyny.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z przedstawionym Ministrowi Zdrowia
wnioskiem w sprawie koniecznoœci zmian zapisów rozporz¹dzenia z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140,
poz. 1148, z póŸn. zm.) zosta³y ju¿ rozpoczête prace maj¹ce na celu jego nowelizacjê w za-
kresie terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna”.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Za³¹cznik 2

1. Proponowana nazwa terapeutycznego programu zdrowotnego

Program terapeutyczny leczenia pacjentów
z ciê¿k¹ i czynn¹ postaci¹ choroby Leœniowskiego-Crohna

lekiem adalimumab (HUMIRA) na rok: 2007–2008.

2. Wystêpuj¹cy
Prof. dr hab. med. Gra¿yna Rydzewska
Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii
Szpital MSWiA
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Gastroenterologii
ul. Wo³oska 137
02–507 Warszawa
tel. 022/ 508 12 40
fax 022/508 10 44

3. Opis programu
1) Krótki opis jednostki chorobowej z podaniem kodyfikacji ICD-10 lub innej uwzglêd-
nionej przez Agencjê Oceny Technologii Medycznej w Centralnej Bazie Œwiadczeñ
Opieki Zdrowotnej:

Choroba Crohna (w Polsce nazywana chorob¹ Leœniowskiego-Crohna (ChLC)) jest
obok wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa) oraz nieokreœlonego za-
palenia jelita grubego chorob¹ zaliczan¹ do grupy przewlek³ych nieswoistych zapaleñ
jelit (PNZJ). PNZJ charakteryzuj¹ siê przewlek³ym przebiegiem, z nastêpuj¹cymi po so-
bie okresami remisji i zaostrzeñ oraz wystêpowaniem czêstych powik³añ jelitowych
i pozajelitowych.

Kodyfikacja ICD – 10:
K50 – ChLC – odcinkowe zapalenie jelita
K50.0 – ChLC – jelita cienkiego
K50.1 – ChLC – jelita grubego
K50.8 – Inne postacie ChLC
K50.9 – ChLC – nieokreœlona.

a) patogeneza
Pomimo wielu badañ nie uda³o siê do tej pory okreœliæ jednoznacznie czynników

etiologicznych odpowiedzialnych za wystêpowanie PNZJ. Uwa¿a siê je za grupê chorób
uwarunkowanych wieloczynnikowo, w których na skutek równoczesnego wyst¹pienia
predyspozycji genetycznej i czynników œrodowiskowych dochodzi do rozwoju choroby
[1]. O udziale czynników genetycznych œwiadczy m.in. rodzinne wystêpowanie poza
PNZJ. Oko³o 6 do 19% pacjentów z ChLC ma krewnego pierwszego stopnia z t¹ chorob¹
a ryzyko zachorowania rodzeñstwa osoby chorej jest 25 razy wy¿sze ni¿ w ogólnej po-
pulacji [2]. Jednym z opisywanych czynników genetycznych predysponuj¹cych do wy-
stêpowania ChLC jest mutacja genu CARD15/NOD2 zlokalizowanego na
chromosomie 16 [3]. Opisano 3 warianty genetyczne genu CARD15, które zwi¹zane s¹
ze zwiêkszonym ryzykiem zachorowania. 10–30% pacjentów z ChLC to heterozygoty
wzglêdem jednego z trzech wariantów, podczas gdy 3–15% chorych stanowi¹ homozy-
goty i heterozygoty posiadaj¹ce dwa warianty genu CARD15 predysponuj¹ce do rozwo-
ju choroby. Ryzyko wzglêdne rozwoju ChLC wynosi 1,5–3,0 dla nosicieli jednego allelu
predysponuj¹cego, a u nosicieli dwóch alleli wzrasta ono 20–40-krotnie [4, 5]. Obec-
noœæ mutacji genu CARD15 nie tylko predysponuje do rozwoju ChLC, ale równie¿
zwi¹zana jest z fenotypem charakteryzuj¹cym siê m³odszym wiekiem w chwili wy-
st¹pienia pierwszych objawów, zajêciem jelita krêtego i tendencj¹ do powstawania
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zwê¿eñ [4]. Zaobserwowano tak¿e zwi¹zek pomiêdzy genami g³ównego uk³adu zgodno-
œci tkankowej HLA-DR1 i DQw5, a predyspozycj¹ do rozwoju ChLC [6]. Poza tym, wy-
kazano zwi¹zek niektórych genów g³ównego uk³adu zgodnoœci tkankowej z wystêpo-
waniem powik³añ pozajelitowych. U pacjentów z ChLC i zapaleniem stawów krêgos³u-
pa stwierdzono czêstsze wystêpowanie antygenu HLA-B27, a przy wspó³istnieniu pier-
wotnego stwardniaj¹cego zapalenia dróg ¿ó³ciowych haplotypu A1B8DR3 [2].
Przewlek³e symetryczne zapalenie drobnych stawów u chorych z PNZJ jest zwi¹zane
z obecnoœci¹ antygenu HLA-B44, a zapalenie naczyniówki z antygenami HLA-B27
i DRB1*0103 [4].

Czynnikami œrodowiskowymi, którym przypisuje siê istotn¹ rolê w etiopatogenezie
PNZJ s¹: palenie tytoniu, infekcje, przewlek³e stosowanie niektórych leków, nara¿enie
na przewlek³y stres, oraz zanieczyszczenia przemys³owe. Najlepiej udokumentowanym
œrodowiskowym czynnikiem ryzyka rozwoju ChLC jest palenie papierosów, które
zwiêksza ryzyko zachorowania 2 do 4 razy. Palenie tytoniu jest niezale¿nym czynni-
kiem ryzyka klinicznego, chirurgicznego i endoskopowego nawrotu choroby, oraz
wp³ywa na aktywnoœæ ChLC po interwencji chirurgicznej [2,6].

Czêstsze wystêpowanie ChLC w krajach rozwiniêtych oraz wzrost czêstoœci zacho-
rowañ wraz z postêpuj¹c¹ industrializacj¹ krajów rozwijaj¹cych siê jest wi¹zany
z wp³ywem czynników œrodowiskowych na mechanizmy immunologiczne zwi¹zane
z barier¹ œluzówkow¹ oraz na mikroflorê jelitow¹. Za najwa¿niejsze z tych czynników
uwa¿a siê poprawê higieny, spo¿ywanie sterylnych, niesfermentownych pokarmów,
szczepienia ochronne, póŸniejszy wiek przebycia pierwszej infekcji przewodu pokar-
mowego, oraz rzadsze infestacje przewodu pokarmowego paso¿ytami [5].

Niezale¿nie jednak od czynników etiologicznych udzia³ mechanizmów immunologicz-
nych, w patogenezie ChLC nie budzi obecnie w¹tpliwoœci. Wrodzone lub nabyte defek-
ty bariery œluzówkowej umo¿liwiaj¹ wnikanie antygenów ze œwiat³a jelit i stymulacjê
uk³adu odpornoœciowego. W przypadku zaburzonych mechanizmów regulacji prowa-
dzi to do nadmiernej aktywacji limfocytów T pomocniczych (Th) o fenotypie CD4. Kon-
sekwencj¹ tego jest aktywacja pozosta³ych komórek immunologicznie kompetentnych
i nadprodukcja cytokin prozapalnych z równoczesnym spadkiem syntezy cytokin
o dzia³aniu przeciwzapalnym. W ChLC mamy do czynienia z odmian¹ ziarniniakow¹
IV typu nadwra¿liwoœci immunologicznej (nadwra¿liwoœæ opóŸniona). Na skutek prze-
trwa³ej aktywacji limfocytów T dochodzi do powstania ziarniniaków immunologicz-
nych sk³adaj¹cych siê z centralnego ogniska martwicy i kory makrofagowo-nab³on-
kowatej otoczonej mankietem limfocytów. [7] W ChLC przewa¿a aktywacja limfocytów
Thl wytwarzaj¹cych cytokiny charakterystyczne dla komórkowego typu odpowiedzi
immunologicznej, do których nale¿¹ m.in.: intereukina 2 (IL-2), interferon gamma
(INFg) i czynnik martwicy nowotworów alfa (TNFa). Kluczow¹ rolê w tych procesach
zdaje siê odgrywaæ TNFa, który ³¹cz¹c siê ze swoim receptorem b³onowym aktywuje
j¹drowy czynnik transkrypcji kappa B (NF-kappa B), który nastêpnie wnikaj¹c z cyto-
plazmy do j¹dra komórkowego nasila transkrypcjê genów dla mediatorów stanu zapalne-
go. TNFa powoduje przerwanie bariery nab³onkowej, indukuje apoptozê enterocytów
oraz sekrecjê chemokin. Równoczeœnie TNFa aktywuje neutrofile i makrofagi oraz sty-
muluje limfocyty B do produkcji przeciwcia³. [8] Za istotn¹ rol¹ pe³nion¹ przez TNFa

w patogenezie ChLC przemawia m.in. zwiêkszona produkcja TNFa w b³onie œluzowej je-
lit oraz ust¹pienie cech zapalenia pod wp³ywem leków hamuj¹cych jego aktywnoœæ [9].

Wynikiem dzia³ania cytokin jest zwiêkszenie liczby cz¹stek adhezyjnych i migracja
limfocytów, makrofagów jak równie¿ angiogeneza i proliferacja fibroblastów. W patoge-
nezie przewlek³ego stanu zapalnego, jaki wystêpuje w ChLC istotny jest brak równowa-
gi miêdzy cytokinami prozapalnymi (TNF-�, IL-1�, IL-6, IL-8, IL-12), bêd¹cymi
w przewadze w stosunku do cytokin przeciwzapalnych (IL-4, IL-10, IL-11, IL-13). W ob-
rêbie zmienionej zapalnie tkanki stwierdza siê wzrost liczby komórek plazmatycznych,
limfocytów, makrofagów i neutrofili. Jest to skutek m.in. zale¿nej od cytokin ekspresji
adhezyn (ELAM-1 – endothelial leukocyte adhesion molecule-1, ICAM-1 – intracellular
adhesion molecul-1) [10, 11].
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Nadmiar miejscowo wytworzonych mediatorów zapalenia oraz kr¹¿¹ce kompleksy
immunologiczne prowadz¹ do wyst¹pienia reakcji zapalnych w narz¹dach innych ni¿
jelito, takich jak skóra, oczy i stawy.

b) epidemiologia (w tym chorobowoœæ i zapadalnoœæ)
Nie ma jednoznacznych danych epidemiologicznych dotycz¹cych rozpowszechnie-

nia i zapadalnoœci na ChLC w populacji polskiej. Wed³ug danych szacunkowych liczba
chorych na ChLC na pocz¹tku roku 2007 wynosi³a oko³o 5 tys. pacjentów. Dane euro-
pejskie wskazuj¹ na wystêpowanie tej choroby u 40–100 przypadków na 100 000 mie-
szkañców. Natomiast zapadalnoœæ wynosi oko³o 4–10 nowych zachorowañ na 100 000
mieszkañców na rok. W badaniach epidemiologicznych obserwuje siê wzrost zapadal-
noœci na ChLC, która jest chorob¹ ludzi m³odych ze szczytem zachorowañ miêdzy
20–35 rokiem ¿ycia.

c) przebieg choroby i rokowanie
ChLC ma charakter przewlek³y z okresami zaostrzeñ i remisji, ze stopniowym po-

garszaniem siê stanu zdrowia, skróceniem okresów bezobjawowych doprowadzaj¹c do
postêpuj¹cego wychudzenia, niedokrwistoœci oraz trwa³ego inwalidztwa w skutek po-
wik³añ. ChLC w znacznym stopniu wp³ywa na zdolnoœæ do wykonywania pracy. W rok
po ustaleniu rozpoznania 75% pacjentów nie jest w pe³ni zdolnych do pracy, a po 5–10
latach trwania choroby oko³o 15% jest trwale niezdolnych do pracy. Progresja choroby
jest ró¿na u poszczególnych pacjentów. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e choroba do-
tyczy przede wszystkim ludzi m³odych, w wieku produkcyjnym, potencjalne straty dla
gospodarki zwi¹zane z utrat¹ produktywnoœci chorych z ChLC mog¹ byæ znaczne.
U 30% pacjentów chorych na ChLC, hospitalizowanych z powodu zapalenia jelit wystê-
puj¹ dolegliwoœci spoza przewodu pokarmowego takie jak: zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa, zapalenia stawów krzy¿owo-biodrowych, rumieñ guzowaty, zgo-
rzelinowe zapalenie skóry, powik³ania okulistyczne pod postaci¹ zapaleñ twardówki
i/lub jagodówki, oraz zapaleñ dróg ¿ó³ciowych. D³ugotrwa³y proces zapalny jelit
w przebiegu ChLC jest przyczyn¹ rozwoju skrobiawicy i transformacji nowotworowej
okrê¿nicy i/lub odbytnicy.

2) Dane dotycz¹ce œwiadczenia zdrowotnego rzeczowego (technologii proponowanej
do terapii zg³oszonego problemu zdrowotnego):

a) nazwa produktu leczniczego lub wyrobu medycznego Humira (adalimumab) 40 mg
b) nazwa powszechnie stosowana Humira (adalimumab) 40 mg
c) postaæ farmaceutyczna, moc (dotyczy produktu leczniczego)
Roztwór do wstrzykiwañ w ampu³ko-strzykawce. Ka¿da ampu³ko-strzykawka

0,8 ml (dawka pojedyncza) zawiera 40 mg adalimumabu (Humira). Jedno opakowanie
leku Humira (adalimumab) zawiera 2 ampu³ko-strzykawki.

d) certyfikat i specyfikacja techniczna (dotyczy wyrobu medycznego)
Nie dotyczy.
e) nazwa wytwórcy
Abbott Biotechnology Deutschland GmbH
Max-Planck-Ring 2
D – 65205 Wiesbaden
Niemcy

3) Opis zastosowania wnioskowanego œwiadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a) Charakterystyka Produktu Leczniczego, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 4

ustawy Prawo farmaceutyczne w wersji elektronicznej (dotyczy produktu leczniczego)
Za³¹cznik nr 1.
b) opis metody zastosowania wyrobu medycznego
Nie dotyczy.
c) precyzyjne okreœlenie wskazania stanowi¹cego przedmiot wnioskowanego pro-

gramu
Lek adalimumab (Humira) jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci cho-

roby Leœniowskiego-Crohna u pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i od-
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powiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz (lub) lekiem immunosupresyjnym lub
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycz-
nych. W celu indukcji leczenia produkt adalimumab (Humira) nale¿y podawaæ w sko-
jarzeniu z kortykosteroidami. Produkt adalimumab (Humira) mo¿na podawaæ
w monoterapii, jeœli kortykosteroidy s¹ Ÿle tolerowane lub gdy dalsze leczenie kortyko-
steroidami jest niewskazane.

d) okreœlenie mo¿liwoœci opcji postêpowania, w tym metod niefarmakologicznych
Jedyn¹ dostêpn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ dla tej grupy pacjentów jest opisywane po-

wy¿ej leczenie biologiczne (równie¿ innymi lekami z tej grupy np. infliksymabem).
W uzasadnionych przypadkach leczenie operacyjne.

e) dawka (dotyczy produktu leczniczego)
Zalecany schemat dawkowania produktu adalimumab (Humira) u doros³ych pa-

cjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o ciê¿kim przebiegu:

Indukcja:
– dawka 80 mg w tygodniu 0, a nastêpnie 40 mg w 2 tygodniu, we wstrzykniêciu pod-

skórnym
– jeœli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, mo¿na zastoso-

waæ nastêpuj¹cy schemat dawkowania: 160 mg w tygodniu 0 (dawkê mo¿na poda-
waæ jako cztery wstrzykniêcia w ci¹gu jednej doby lub jako dwa wstrzykniêcia na
dobê przez dwa kolejne dni) i 80 mg w 2 tygodniu, we wstrzykniêciu podskórnym.

Do uzyskania pe³nej odpowiedzi pacjenta na leczenie, zgodnie z Charakterystyk¹
Produktu Leczniczego, nale¿y kontynuowaæ podawanie leku przez nastêpne 8 tygodni,
do 12 tygodnia w³¹cznie.

Leczenia podtrzymuj¹ce:
– po okresie indukcji zalecana dawka wynosi 40 mg co drugi tydzieñ we wstrzykniê-

ciu podskórnym w okresie do jednego roku. Podczas leczenia podtrzymuj¹cego mo¿na
stopniowo zmniejszaæ dawkê kortykosteroidów zgodnie z zaleceniami praktyki klinicz-
nej

f) zamierzony efekt terapeutyczny wzglêdem pierwszorzêdowych punktów koñco-
wych

Celem stosowania programu terapeutycznego jest:
1. uzyskanie szybkiej remisji choroby i jej utrzymanie bez stosowania glikokortyko-

steroidów i/lub leków immunosupresyjnych. Miernikiem remisji choroby jest
zmniejszenie wskaŸnika CDAI (Crohn Disease Activity Index) 150 punktów
(za³¹cznik nr 2)

2. ca³kowite zamkniêcie przetok
3. ca³kowite wyleczenie zmian w b³onie œluzowej wszystkich zajêtych czêœci przewo-

du pokarmowego
4. unikniêcie powik³añ (zwê¿enia, przetoki) hospitalizacji leczenia chirurgicznego
5. poprawa jakoœci ¿ycia umo¿liwiaj¹ca normalne funkcjonowanie pacjenta
6. zmniejszenie liczby hospitalizacji i procedur diagnostyczno-leczniczych na od-

dzia³ach specjalistycznych z powodu nawrotów ChLC
7. zmniejszenie liczby hospitalizacji i procedur diagnostyczno-leczniczych zwi¹za-

nych z leczeniem powik³añ ChLC
8. zmniejszenie liczby porad ambulatoryjnych i procedur diagnostycznych zwi¹za-

nych z czêstsz¹ opiek¹ nad pacjentem w okresie remisji
9. zmniejszenie iloœci dni absencji chorobowej

10. zmniejszenie niepe³nosprawnoœci, opóŸnienie wyst¹pienia inwalidztwa
11. zmniejszenie œmiertelnoœci zwi¹zanej z tocz¹cym siê procesem chorobowym.

g) kryteria w³¹czenia i wykluczenia pacjentów z programu, z których bezpoœrednio
wynika wielkoœæ populacji okreœlona w analizie wp³ywu na bud¿et p³atnika

Kryteria w³¹czenie do programu:
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Do programu bêd¹ w³¹czeni WY£¥CZNIE pacjenci z rozpoznan¹ i potwierdzon¹ ba-
daniami histopatologicznymi ChLC [24] spe³niaj¹cy poni¿sze kryteria:

1. ciê¿ka i czynna postaæ ChLC, utrata masy da³a (BMI 18 kg/m2)/CDAI 300 punk-
tów oraz wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ci¹gu dnia, w tym rów-
nie¿ chorzy z przetokami. Obecnoœæ czynników prognostycznych przemawia-
j¹cych za ciê¿kim przebiegiem choroby takich jak: wczesne pojawienie siê prze-
tok, zapalenie naczyñ, zapalenie naczyniówki oka, zajêcie stawów, wtórna skro-
biawica, kacheksja, wysokie stê¿enie biochemicznych markerów stanu zapalne-
go takich jak bia³ko C-reaktywne (CRP) oraz wysokie OB,

2. brak lub utrata odpowiedzi na dotychczas zastosowane leczenie (nie biologiczne).
Pacjenci, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kor-
tykosteroidem oraz (lub) lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego le-
czenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych,

3. brak efektu terapeutycznego po wczeœniejszym zastosowaniu infliksymabu,
4. przeciwwskazanie do leczenia chirurgicznego,
5. wiek powy¿ej 18 roku ¿ycia,
6. w przypadku kobiet w okresie rozrodczym koniecznoœæ wyra¿enia zgody na kon-

trolê urodzeñ do 5 miesiêcy po zastosowaniu ostatniej dawki leku adalimumab
(Humira)

Podobnie, jak w przypadku ka¿dego leku biologicznego przed pierwszym podaniem
leku nale¿y wykonaæ:

1. rutynowe badanie fizykalne z pomiarem ciœnienia têtniczego krwi
2. badania biochemiczne takie jak: OB, CRP, AspAT, A1AT, kreatynina, morfologia

krwi z rozmazem,
3. antygen HBS i HCV
4. badania radiologiczne – RTG klatki piersiowej do 3 miesiêcy przed pierwszym po-

daniem leku
5. odczyn tuberkulinowy do 8 tygodni przed pierwszym podaniem leku
6. u kobiet badanie ginekologiczne oraz ocenê stanu gruczo³u sutkowego do 6 mie-

siêcy przed pierwszym podaniem leku

Kryteria wykluczenia z programu:
Do programu nie bêd¹ w³¹czeni pacjenci, u których pomimo spe³nienia kryteriów

w³¹czenia wystêpuj¹:
1. nadwra¿liwoœæ na adalimumab lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹
2. czynna gruŸlica lub inne ciê¿kie zaka¿enia takie jak np. posocznica i zaka¿enia

oportunistyczne, aktywne infekcje wirusem cytomegalii, yersinia pseudotuber-
culosis, pneumocustis carini, infekcje wywo³ane opornymi na leki atypowymi
mykobakteriami

3. przebycie w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy przed w³¹czeniem leku ostrych infekcji ta-
kich jak np.: pó³paœæca, zapaleñ w¹troby, p³uc

4. umiarkowana i ciê¿ka niewydolnoœæ miêœnia serca (klasa III/IV wg NYHA), niesta-
bilna choroba wieñcowa

5. przewlek³a niewydolnoœæ oddechowa, przewlek³a niewydolnoœæ nerek, przewlek³a
niewydolnoœæ w¹troby

6. okres ci¹¿y i karmienia
7. udokumentowana infekcja wirusem HIV
8. zespó³ demielinizacyjny lub objawy przypominaj¹ce ten zespó³
9. w okresie do 5 lat przed zastosowaniem leku stwierdzenie stanów przedrakowych

lub chorób nowotworowych
10. choroba alkoholowa, poalkoholowe uszkodzenie w¹troby lub ka¿da inna prze-

wlek³a aktywna i postêpuj¹ca choroba w¹troby

h) okreœlenie sposobu monitorowania wyników leczenia
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W czasie trwania programu w dokumentacji pacjenta odnotowane bêd¹ wyniki le-
czenia poprzez:

1. badanie podmiotowe i przedmiotowe wykonane w czasie ambulatoryjnej wizyty
u lekarza lecz¹cego

2. ocenê badañ laboratoryjnych pod postaci¹:
a) morfologii krwi z rozmazem, OB, stê¿enie AspAT, A1AT wykonywanych jeden

raz w miesi¹cu przez pierwsze 4 miesi¹ce terapii, a nastêpnie co 2–3 miesi¹ce
b) stê¿eñ CRP, kreatyniny i badania ogólnego moczu wykonywanych co 3 mie-

si¹ce od rozpoczêcia terapii
3. badanie endoskopowe do decyzji lekarza prowadz¹cego

Autor programu sprawowaæ mo¿e ogólnopolski nadzór nad realizacj¹ programu.
Bezpoœredni nadzór nad realizacj¹ programu w regionie bêdzie sprawowany przez Kon-
sultantów Wojewódzkich w dziedzinie Gastroenterologii, którzy przedstawiaæ bêd¹
sprawozdania Konsultantowi Krajowemu z realizacji programu w regionie.

Dodatkowo:
Monitorowanie wyników programu obejmuje zbieranie i przekazywanie do Oddzia-

³u Wojewódzkiego Funduszu raz na 6 miesiêcy nastêpuj¹cych danych:
– PESEL chorego,
– data urodzenia,
– rozpoznanie choroby podstawowej,
– wskazanie do leczenia lekiem adalimumabem (Humira),
– data rozpoczêcia leczenia,
– data zakoñczenia leczenia,
– przyczyna przerwania terapii,
– sumaryczna dawka leku adalimumab (Humira), wykorzystanego w leczeniu (poda-

na w rachunku wzrastaj¹co od pocz¹tku leczenia),
– ocena wyników leczenia wg skali CDAI

i) okreœlenie czasu leczenia pacjenta w ramach programu
Niniejszy program terapeutyczny zg³aszany jest na rok rozliczeniowy 2007–2008.

Kryteria w³¹czenia i wykluczenia pacjentów z programu wyznaczaj¹ czas leczenia. Le-
czenie powinno byæ przerwane w razie wyst¹pienia powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych
lub braku odpowiedzi terapeutycznej.

4) Warunki Realizacji Programu
a) okreœlenie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ realizatorzy programu z uwzglêdnie-

niem jakoœci i bezpieczeñstwa udzielania œwiadczeñ (w tym kwalifikacji personelu
i warunków organizacyjnych udzielania œwiadczeñ)

Program bêdzie realizowany w wybranych, specjalistycznych oœrodkach zajmu-
j¹cych siê leczeniem ChLC. Na poziomie województwa wszystkie oœrodki wybrane do
uczestnictwa w programie wskazane bêd¹ przez Konsultanta Wojewódzkiego. Oœrodki
musz¹ spe³niaæ poni¿sze kryteria:

1. mieæ status Kliniki Gastroenterologii lub Oddzia³u Szpitalnego z Poradni¹ Ga-
stroenterologii posiadaj¹c¹ doœwiadczenie w leczeniu pacjentów z ChLC

2. posiadaæ Pracowniê Endoskopii
3. mieæ mo¿liwoœæ przeprowadzenia badañ laboratoryjnych wymienionych w pro-

gramie
4. zatrudniaæ wykwalifikowany personel:

a. 1 lekarza specjalistê z dziedziny gastroenterologii
b. 2 pielêgniarki

b) okreœlenie rodzaju i iloœci œwiadczeñ wymaganych do kompleksowej realizacji te-
rapeutycznego programu zdrowotnego
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Leczenie pacjentów lekiem Humira (adalimumab) nie wi¹¿e siê z dodatkowymi po-
nadstandardowymi œwiadczeniami, poza okreœlonymi w kryteriach w³¹czenia pacjenta
do programu.

5) Kosztorys
a) okreœlenie maksymalnej liczebnoœci populacji chorych, którzy mogliby spe³niaæ

kryteria w³¹czenia do programu
Szacunkowa liczba chorych spe³niaj¹cych kryteria w³¹czenia do programu w skali

kraju wynosi oko³o 500 pacjentów.
b) okreœlenie liczebnoœci populacji chorych, proponowanych do objêcia programem

wraz z uzasadnieniem ewentualnych ró¿nic z danymi okreœlonymi w pkt. 5, ppkt. a
Przewidywana liczba chorych zakwalifikowanych do leczenia w skali kraju wynosiæ

bêdzie oko³o 250 pacjentów na rok.

Uzasadnienie:
Do niniejszego programu mog¹ zostaæ zakwalifikowani chorzy z ciê¿k¹, czynn¹ po-

staci¹ ChLC (zgodnie z klasyfikacj¹ CDAI 300 punktów), z brakiem odpowiedzi na do-
tychczas zastosowane leczenie, z przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego.

Powy¿sz¹ grupê pacjentów (objêtych niniejszym programem terapeutycznym) ogra-
niczaj¹ szczegó³owe kryteria w³¹czenia i wykluczenia z programu.

c) deklaracja ceny hurtowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w okre-
sie 1 roku realizacji programu (propozycja zawiera informacjê o cenach w krajach UE)

Cena za jedno opakowanie leku Humira (adalimumab) (2 ampu³ko-strzykawki, ka-
¿da po 40 mg) wynosi: 4200 PLN.

Niniejsza cena zawiera podatek VAT oraz mar¿ê hurtow¹.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz¹cych ceny preparatu Humira

(adalimumab) w Polsce lub w krajach UE proszê o bezpoœredni kontakt z firm¹ Abbott
Laboratories Poland Sp. z o.o. (ul. Postêpu 18A, 02–676 Warszawa, tel. 022/ 6061050).

d) kosztorys z perspektywy œwiadczeniodawcy dla innych œwiadczeñ towarzy-
sz¹cych realizacji programu, w tym koszt kwalifikacji pacjenta do programu oraz koszt
monitorowania terapii w programie

Dane dotycz¹ce kosztów kwalifikacji pacjentów do programu oraz kosztów monito-
rowania terapii w programie zawarte s¹ w dokumentach dostêpnych u przedstawiciela
producenta leku Humira, tj. w firmie Abbott Laboratories.

6) Uzasadnienie
a) krótkie uzasadnienie merytoryczne finansowania ze œrodków publicznych

wnioskowanego programu, modyfikacji lub w³¹czenia do terapeutycznego programu
zdrowotnego danej technologii medycznej

Choroba Leœniowskiego-Crohna jest postêpuj¹c¹, przewlek³¹, immunologiczn¹
wielonarz¹dow¹ chorob¹ o niewyjaœnionej w pe³ni etiologii.

Przebieg choroby, mimo stosowanych terapii ma charakter przewlek³y z licznymi
nawrotami prowadz¹cy do postêpuj¹cego uszkodzenia jelita grubego, niepe³nospraw-
noœci i przedwczesnej œmierci. Choroba ju¿ w pocz¹tkowym etapie ogranicza codzien-
n¹ aktywnoœæ, prowadzi do zmiany wykonywanej pracy, czêstych zwolnieñ lekarskich,
a bardzo czêsto nawet ca³kowitego zaniechania pracy. Szczególnie wa¿ne jest podkreœ-
lenie faktu, ¿e choroba dotyczy ludzi m³odych w wieku 25–35 lat. Niew³aœciwe leczenie
lub brak mo¿liwoœci uzyskania d³ugotrwa³ej remisji choroby nara¿a p³atnika na pono-
szenie dodatkowych kosztów licznych hospitalizacji zarówno na oddzia³ach specjali-
stycznych jak i internistycznych, dodatkowych procedur leczniczych i diagnostycz-
nych, licznych dodatkowych wizyt u lekarza specjalisty – gastroenterologa oraz pono-
szenia kosztów zwi¹zanych z absencj¹ chorobow¹ i przedwczesn¹ rent¹ inwalidzk¹.

Adalimumab (Humira) jest pierwszym i jedynym ca³kowicie ludzkim przeciwcia³em
monoklonalnym zarejestrowanym w Polsce do leczenia pacjentów z ciê¿k¹ i czynn¹ po-
staci¹ choroby Leœniowskiego-Crohna.
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W czterech, wielooœrodkowych, randomizowanych badaniach klinicznych wykaza-
no wysok¹ skutecznoœci terapeutyczn¹ (okreœlan¹ jako redukcjê skali CDAI o wiêcej
ni¿ 150 punktów), w tym równie¿ zaobserwowano pe³ne zagojenie przetok, a tak¿e za-
obserwowano korzystny profil bezpieczeñstwa dla pacjenta.

Preparat adalimumab (Humira) w celu indukcji leczenia mo¿na podawaæ w skoja-
rzeniu z kortykosteroidami. Produkt adalimumab (Humira) mo¿na podawaæ w mono-
terapii, jeœli kortykosteroidy s¹ Ÿle tolerowane lub gdy dalsze leczenie kortykosteroi-
dami jest niewskazane.

Adalimumab (Humira) jest jedynym, gotowym do natychmiastowego podania inhi-
bitorem TNFa aplikowanym podskórnie zarejestrowanym do leczenia pacjentów z ciê¿-
k¹ i czynn¹ postaci¹ choroby Leœniowskiego-Crohna. Leczenie mo¿e byæ przeprowa-
dzone w warunkach ambulatoryjnych i/lub domowych po odpowiednim przeszkoleniu
chorego i/lub jego rodziny bez koniecznoœci hospitalizacji, co obni¿a ca³kowity koszt
terapii.

Lek jest podawany podskórnie, w jednakowej dawce dla pacjentów, niezale¿nie od
ró¿nicy masy cia³a (w terapii podtrzymuj¹cej 40 mg, podskórnie, co drugi tydzieñ), przy
zachowaniu tej samej skutecznoœci klinicznej i sta³ego kosztu leczenia.

b) wyniki i wnioski z wymaganych analiz efektywnoœci klinicznej i ekonomicznej
oraz wp³ywu na bud¿et Narodowego Funduszu Zdrowia, przy uwzglêdnieniu najwa¿-
niejszych opcjonalnych sposobów postêpowania, zgodnie z wytycznymi przeprowadze-
nia klinicznej i ekonomicznej oceny technologii medycznych zaakceptowanymi przez
AOTM.

Wyniki i wnioski z wymaganych analiz efektywnoœci klinicznej i ekonomicznej oraz
wp³ywu na bud¿et Narodowego Funduszu Zdrowia, zawarte s¹ w dokumentach do-
stêpnych u przedstawiciela producenta leku Humira, tj. w firmie Abbott Laboratories.

PODSUMOWANIE:

Lek adalimumab (Humira) jest pierwszym i jedynym ca³kowicie ludzkim przeciw-
cia³em monoklonalnym zarejestrowanym do leczenia pacjentów z ciê¿k¹ i aktywn¹ po-
staci¹ ChLC. Zastosowanie powy¿szego leku w Programie Terapeutycznym mo¿e
przynieœæ nastêpuj¹ce korzyœci:

� uzyskanie wysokiej skutecznoœci klinicznej przy korzystnym profilu bezpieczeñ-
stwa potwierdzonym wieloma randomizowanymi badaniami klinicznymi

� uzyskanie oszczêdnoœæ dla P³atnika ca³kowitych kosztów zwi¹zanych z hospitali-
zacj¹ wymagan¹ przy podawaniu leku, poniewa¿ lek Humira (adalimumab) jest je-
dynym lekiem z grupy leków biologicznych zarejestrowanych u pacjentów z ChLC
gotowym do natychmiastowego podania podskórnie przez pacjenta w warunkach
ambulatorium i/lub w domu

� uzyskanie sta³ego i przewidywalnego kosztu œwiadczenia zdrowotnego u pacjen-
tów o ró¿nej masie cia³a, ze wzglêdu na dawkowanie niezale¿ne od masy cia³a le-
czonego pacjenta.

Jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, w imieniu œrodowiska
medycznego zajmuj¹cego siê leczeniem pacjentów z chorobami z grupy przewlek³ych
nieswoistych zapaleñ jelit, uwa¿am za zasadne wdro¿enie zg³aszanego Programu Tera-
peutycznego leczenia pacjentów z ciê¿k¹ i czynn¹ postaci¹ chorob¹ Leœniowskiego-
-Crohna z zastosowaniem leku Humira (adalimumab), u których wczeœniejsze zastoso-
wane leczenie nie przynosi spodziewanych efektów klinicznych.
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Za³¹cznik nr 2. CDAI – Crohn’s Disease Activity Index
Zunifikowany, wiarygodny system oceny aktywnoœci choroby Crohna u¿ywany od

1970 roku w badaniach klinicznych prowadzonych u chorych za pomoc¹ 8 zmiennych,
w tym 2 dotycz¹cych subiektywnych odczuæ. Liczba luŸnych wypró¿nieñ jest podsta-
wowym elementem w ocenie. Ponadto zawiera parametry takie jak obecnoœæ bólów
brzucha, ogólne samopoczucie, masa cia³a, obecnoœæ macalnego guza w brzuchu, ko-
niecznoœæ stosowania leków przeciwbiegunkowych, hematokryt, OB, poziom albumin.
S¹ one okreœlane w skali stopniowej sumarycznie od 0 do 600.

Parametry kliniczne i laboratoryjne

Iloœæ p³ynnych lub luŸnych stolców ka¿dego dnia przez 7 dni x 2
Ból brzucha (stopniowany od 0-3) ka¿dego dnia przez 7 dni x 5
Ogólna subiektywna ocena samopoczucia
od 0 (dobre) do 4 (bardzo z³e) ka¿dego dnia przez 7 dni x 7
Obecnoœæ powik³añ x 20
Przyjmowanie leków przeciwbiegunkowych x 30
Obecnoœæ guza w jamie brzusznej (0 brak, 2 w¹tpliwy, 5 obecny) x 10
Hematokryt < 0,47 u mê¿czyzn i < 0,42 u kobiet x 6
Procent odchylenia od wagi nale¿nej x 1

Dodatkowy punkt za obecnoœæ ka¿dego z powik³añ
� bóle stawów lub zapalenie stawów
� zapalenie têczówki lub naczyniówki
� rumieñ guzowaty, pyoderma gangrenosum lub wrzodziej¹ce zmiany b³on œluzo-

wych
� szczelina odbytu, przetoka lub ropieñ
� inne przetoki
� gor¹czka przez ostatni tydzieñ
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2009 uchwaliliœmy ustawê o grach hazardowych. Z inicjatywy

Senatu wprowadziliœmy uproszczone przepisy dotycz¹ce loterii o niskiej kwo-
cie wygranych, nieprzekraczaj¹cych kwoty bazowej.

Przeanalizowa³em funkcjonowanie przepisów tej ustawy na przyk³adzie
loterii zorganizowanej przez Szko³ê Podstawow¹ w £ebie. Wydaje siê, ¿e
przepisy te s¹ ci¹gle zbyt skomplikowane i nak³adaj¹ zbyt du¿o obowi¹zków
biurokratycznych na organizatorów, ale tak¿e na administracjê finansow¹ –
urzêdy i izby celne – a przecie¿ nie taka by³a intencja ustawodawcy. Przyjazd
dwóch funkcjonariuszy do £eby to wy³¹czenie ich z jednego dnia pracy, kosz-
ty przejazdu i rozbudowana korespondencja. Wykonanie wszystkich tych
czynnoœci zniechêca do organizowania takich imprez.

W zwi¹zku z terminem, na który przypad³ dzieñ organizacji loterii fanto-
wej – 25 marca 2012 r. – na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopa-
da 2009 r. o grach hazardowych nale¿a³o dokonaæ na trzydzieœci dni przed
rozpoczêciem loterii pisemnego zg³oszenia do dyrektora Izby Celnej w Gdyni,
do którego to zg³oszenia nale¿a³o do³¹czyæ: regulamin loterii, wykaz losów
z pokryciem nagród, oœwiadczenie zawieraj¹ce zobowi¹zanie wyp³acalnoœci
nagród, oœwiadczenie o legalnoœci Ÿróde³ przeznaczonych na urz¹dzenie lote-
rii fantowej, oœwiadczenie o niezaleganiu z zap³at¹ podatków stanowi¹cych
dochód pañstwa, wzór losu, oœwiadczenie o niekaralnoœci za przestêpstwo
umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe oraz oœwiadczenie o znajomo-
œci przepisów o grach hazardowych. Obowi¹zuj¹cy od 30 marca bie¿¹cego
roku art. 32 ust. 3a ogranicza obowi¹zek zg³oszenia jedynie do naczelnika
urzêdu celnego. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S³u¿bie Celnej nale¿a³o przes³aæ naczelnikowi Urzêdu Celnego
w S³upsku odrêbne zg³oszenie rozpoczêcia dzia³alnoœci, do którego nale¿a³o
do³¹czyæ kopiê zg³oszenia z³o¿onego w Izbie Celnej w Gdyni oraz kopiê regu-
laminu. Po zakoñczeniu loterii nale¿a³o zg³osiæ pisemnie naczelnikowi Urzêdu
Celnego w S³upsku na co najmniej siedem dni przed planowanym zniszcze-
niem losu zamiar przeprowadzenia tej czynnoœci. W czynnoœci zniszczenia
pozosta³ych piêtnastu losów uczestniczy³o dwóch funkcjonariuszy S³u¿by
Celnej, a z przeprowadzonych czynnoœci sporz¹dzono protokó³. Na podsta-
wie §19 ust. 2 w terminie trzydziestu dni od dnia zakoñczenia loterii nale¿a³o
sporz¹dziæ i przekazaæ informacje dotycz¹ce przeprowadzonej loterii, zawie-
raj¹ce miêdzy innymi wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz
z okreœleniem ich wartoœci, okreœlenie wysokoœci kwot dochodu przekazane-
go na cele spo³ecznie u¿yteczne, w tym w szczególnoœci na cele dobroczynne.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z na-
stêpuj¹cym pytaniem: czy istnieje mo¿liwoœæ uproszczenia obowi¹zuj¹cych
procedur w przypadku organizowania ma³ych loterii fantowych przez szko³y,
organizacje pozarz¹dowe, fundacje i inne tego typu podmioty?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 30 maja 2012 r. nr BPS/043-12-450/12 (data wp³y-

wu: 31 maja 2012 r.), przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie Pana Senatora Kazi-
mierza Kleiny dotycz¹ce mo¿liwoœci uproszczenia procedur obowi¹zuj¹cych w przy-
padku organizowania ma³ych loterii fantowych przez szko³y, organizacje pozarz¹dowe,
fundacje i inne podobne podmioty, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.

Odnosz¹c siê do powy¿szej kwestii nale¿y stwierdziæ, ¿e kwestie organizowania lo-
terii fantowych zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-
zardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z póŸn. zm.). Ustaw¹ z dnia 26 maja
2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 134, poz. 779) z dniem 14 lipca 2011 r. zosta³y wprowadzone regulacje odnosz¹ce
siê do tzw. ma³ych loterii fantowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1a cytowanej ustawy loterie fantowe, w których wartoœæ puli
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (w 2012 r. kwota ta
wynosi 3560,83 z³), mog¹ byæ urz¹dzane przez podmioty wymienione w ust. 1 (osoby fi-
zyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej), po
dokonaniu ich zg³oszenia. Zg³oszenia dokonuje siê nie póŸniej ni¿ 30 dni przed dniem
rozpoczêcia tej gry.

Ustawodawca przewidzia³ w stosunku do tzw. ma³ych loterii fantowych szereg u³at-
wieñ w porównaniu do loterii fantowych organizowanych na zasadach ogólnych.

Jak wskazano wy¿ej ma³¹ loteriê fantow¹ organizuje siê na podstawie zg³oszenia.
Nie jest zatem ju¿ wymagane zezwolenie.

Zg³oszenie tzw. ma³ych loterii fantowych, urz¹dzanych na obszarze w³aœciwoœci
miejscowej jednego naczelnika urzêdu celnego, dokonuje siê naczelnikowi urzêdu cel-
nego, na którego obszarze w³aœciwoœci miejscowej s¹ urz¹dzane i prowadzone takie gry
(art. 32 ust. 3a). Natomiast zg³oszenia tzw. ma³ych loterii fantowych urz¹dzanych na
obszarze w³aœciwoœci miejscowej wiêcej ni¿ jednego naczelnika urzêdu celnego, doko-
nuje siê naczelnikowi urzêdu celnego w³aœciwemu wed³ug miejsca zamieszkania lub
siedziby wnioskodawcy (art. 32 ust. 4a).

Zg³oszenie tzw. ma³ej loterii fantowej powinno zawieraæ dokumenty okreœlone
w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o grach hazardowych przy czym, w porównaniu do tradycyj-
nej loterii fantowej, dotychczas wymagane zaœwiadczenia np. zwi¹zane z zap³at¹ po-
datków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa zast¹piono oœwiadczeniami
podmiotów urz¹dzaj¹cych loterie.

Tak¿e wymóg dotycz¹cy sk³adania gwarancji wyp³acalnoœci nagród zosta³ zast¹pio-
ny obowi¹zkiem z³o¿enia zobowi¹zania wyp³acalnoœci nagród. Natomiast zamiast sk³a-
dania ekspertyz losów lub innych dowodów udzia³u w grze lub kartonów,
potwierdzaj¹cych zabezpieczenie przed sfa³szowaniem oraz przedwczesnym odczyta-
niem wyniku gry, nale¿y jedynie wskazaæ wzór losu lub innego dowodu udzia³u w grze
lub kartonu (art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4–7 ustawy), co stanowi tak¿e u³atwienie dla zamie-
rzaj¹cych urz¹dzaæ tak¹ grê.

Istotnym u³atwieniem dotycz¹cym urz¹dzania tzw. ma³ych loterii fantowych jest to,
i¿ w œwietle znowelizowanych przepisów urz¹dzanie takich gier losowych jest wolne od
obowi¹zku:

– uzyskiwania œwiadectw zawodowych przez osoby nadzoruj¹ce i bezpoœrednio pro-
wadz¹ce gry, a co za tym idzie uiszczania op³at zwi¹zanych z udzieleniem zezwolenia,
wydaniem œwiadectwa zawodowego oraz egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 68–69
ustawy,
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– uiszczania podatku od gier, poniewa¿ urz¹dzaj¹cy nie s¹ podatnikami podatku od
gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy,

– sk³adania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, wymie-
nionych w art. 75 ust. 1 i 9 ustawy,

– prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokoœci podatku
od gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy.

Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom wszystkich
zainteresowanych, Ministerstwo Finansów opracowa³o materia³ informacyjny pt. „Za-
sady urz¹dzania ma³ych loterii fantowych i gry bingo fantowe”, który prezentuje szcze-
gó³owo tryb urz¹dzania takich gier i stanowi swoist¹ pomoc dla podmiotów
zainteresowanych ich urz¹dzaniem. Opracowanie zawiera równie¿ przyk³adowe wzory
dokumentów, które nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia.

Opracowanie zosta³o udostêpnione na stronach internetowych Ministerstwa Fi-
nansów www.mf.gov.pl w zak³adce Ministerstwo Finansów/Gry hazardowe.

Niemniej jednak podkreœliæ nale¿y, ¿e tzw. ma³e loterie fantowe stanowi¹ gry hazar-
dowe. W zwi¹zku z powy¿szym dla ich organizacji konieczne jest przestrzeganie zapi-
sów zawartych w prawie reguluj¹cym rynek gier hazardowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z póŸn. zm.) kontroli wykonywanej przez S³u¿bê Celn¹ podle-
ga przestrzeganie przepisów reguluj¹cych urz¹dzanie i prowadzenie gier hazardowych,
o których mowa w ustawie o grach hazardowych, oraz zgodnoœæ tej dzia³alnoœci
z udzielon¹ koncesj¹ lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem. W tym zakre-
sie S³u¿ba Celna kontroluje m.in. urz¹dzanie i prowadzenie gier, o których mowa
w art. 7 ust. 1a ustawy o grach hazardowych, tj. tzw. ma³ych loterii fantowych. W przy-
padku tych gier S³u¿ba Celna kontroluje czynnoœci zniszczenia losów, co wynika
z art. 17 ust. 2 ww. ustawy.

Przedmiotowe kontrole, stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o S³u¿bie Celnej, prze-
prowadza siê na podstawie analizy ryzyka maj¹cej na celu rozpoznawanie i oszacowa-
nie wielkoœci tego ryzyka oraz ustalenie œrodków niezbêdnych do jego ograniczenia,
przy czym ryzyko oznacza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia naruszenia przepisów
prawa.

W przypadku tzw. ma³ych loterii fantowych, których urz¹dzanie nie jest opodatko-
wane podatkiem od gier, dotychczasowa praktyka kontrolna nie wskazuje, aby zacho-
dzi³o wysokie prawdopodobieñstwo wystêpowania naruszeñ prawa w tym zakresie.
W zwi¹zku z powy¿szym kontrole te podejmowane s¹ z uwzglêdnieniem zasady racjo-
nalnoœci gospodarowania zasobami kadrowymi komórek kontrolnych i ekonomiki
czynnoœci kontrolnych.

Odnosz¹c siê natomiast do pytania Pana Senatora dotycz¹cego mo¿liwoœci dalsze-
go uproszczenia obowi¹zuj¹cych procedur w przypadku organizowania tzw. ma³ych lo-
terii fantowych uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej prowadzone s¹ analizy
w kierunku ewentualnej propozycji zmian obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Cieszymy siê wszyscy z wielkiego wysi³ku inwestycyjnego, jaki podej-

muje nasz kraj po to, aby nadrobiæ opóŸnienia zwi¹zane z budow¹ infrastruk-
tury transportowej. W ostatnich latach zbudowano i wyremontowano wiele
kilometrów dróg i autostrad. Jednoczeœnie w przygotowaniu s¹ nowe projek-
ty kolejnych dróg, które bêd¹ budowane w najbli¿szym czasie.

Od wielu lat interesujê siê budow¹ drogi ekspresowej S6, tak zwanej tra-
sy kaszubskiej, od Gdañska do Szczecina, czyli do zachodniej granicy Polski.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego projekt tej drogi otrzyma³ ju¿
decyzjê œrodowiskow¹, a co do obszaru województwa pomorskiego trwaj¹
uzgodnienia œrodowiskowe w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Gdañsku.

Szanowny Panie Ministrze, jeœli porównaæ przebieg drogi ekspresowej S6
w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, wyraŸnie widaæ, ¿e
droga ta lepiej realizuje funkcje rozwoju regionalnego w województwie zachod-
niopomorskim ni¿ w województwie pomorskim. Dziêki temu, ¿e w zachodnio-
pomorskim przebiega na pó³nocy, bli¿ej morza, inwestycja bêdzie pozytywnie
wp³ywa³a na rozwój turystyki, a co za tym idzie – ca³ego regionu. Niestety,
w województwie pomorskim przyjêto inn¹ koncepcjê. Jest to wyraŸnie widocz-
ne w okolicach S³upska, gdzie zbudowano obwodnicê tego miasta po stronie
po³udniowej, wbrew opinii wielu œrodowisk i autorytetów z zakresu planowa-
nia przestrzennego. Dzisiaj miasto stoi przed koniecznoœci¹ budowy obwod-
nicy wewnêtrznej, za ogromne pieni¹dze, poniewa¿ wybudowana trasa nie
rozwi¹za³a problemów komunikacyjnych regionu. Na tê now¹ obwodnicê
wci¹¿ brakuje pieniêdzy. Podobny problem mamy w okolicach Lêborka.
GDDKiA proponuje, aby w s¹siedztwie tego miasta budowaæ obwodnicê po
stronie po³udniowej. Je¿eli tak siê stanie, samorz¹d województwa pomor-
skiego bêdzie zmuszony budowaæ tak zwan¹ obwodnicê wschodni¹ tego
miasta za ogromne kwoty tak¿e ze œrodków publicznych.

Nie mo¿e byæ tak, ¿e plany komunikacyjne inwestycji realizowanych
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad nie uwzglêdniaj¹ pro-
blemów regionalnych. A przecie¿ ka¿da droga ma swój wymiar lokalny, re-
gionalny i ogólnokrajowy.

Proszê Pana Ministra, aby osobiœcie przyjrza³ siê Pan tej inwestycji. Jest
Pan mieszkañcem Pomorza, doskonale zna Pan region. Zale¿y mi na tym, aby
nikt w przysz³oœci nie zarzuci³ nam podejmowania b³êdnych decyzji w tej
sprawie.

Szanowny Panie Ministrze, czy jest szansa, aby w uzgodnieniu z Regio-
naln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Œrodowiska w Gdañsku podj¹æ decyzjê o przebiegu
drogi ekspresowej S6 po stronie pó³nocnej miasta Lêborka?

Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2012 r., znak BPS/043-12-451/12, przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Kazimierza Kleinê pod-
czas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. dotycz¹ce budowy obwodnicy
miasta Lêbork, poni¿ej przekazujê informacje w przedmiotowej kwestii.

Rozstrzygniêcia dotycz¹ce kwestii przebiegu ww. obwodnicy s¹ podejmowane w to-
ku postêpowania o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach (DŒU). Zgo-
dnie z przepisami 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.08.199.1227) na etapie jej wydawania, Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Gdañsku zobowi¹zany jest przeprowadziæ
konsultacje spo³eczne. Natomiast ostatecznymi decyzjami w kwestii przebiegu obwod-
nicy bêd¹:

� decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach – wydawana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku - okreœlaj¹ca przebieg drogi,

� decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji – wydawana przez Wojewodê Pomor-
skiego – ustalaj¹ca szczegó³ow¹ lokalizacjê obwodnicy i zatwierdzaj¹ca granice in-
westycji.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ od powy¿szych decyzji stronie bêdzie s³u¿y³o odwo³anie do or-
ganu, o którym mowa w art. 127 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postê-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie informujê, ¿e w dniu 25 marca 2011 r. z³o¿ono wniosek o wydanie de-
cyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Aktu-
alnie ww. wniosek jest rozpatrywany. Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ uzyskanie przedmio-
towej decyzji stworzy formalnoprawne mo¿liwoœci realizacji dalszych faz procesu przy-
gotowania inwestycji. Wskazana decyzja bêdzie podstaw¹ do kontynuacji prac projek-
towych w celu uzyskania kolejnych decyzji niezbêdnych do rozpoczêcia budowy.

W œwietle powy¿szego nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e resort transportu, jako organ
administracji rz¹dowej, nie mo¿e podejmowaæ dzia³añ zastrze¿onych w przepisach
prawa do wy³¹cznej kompetencji innych organów, zaœ wybór do realizacji konkretnego
wariantu nie jest uzale¿niony od decyzji poszczególnych osób, ale od wyników szczegó-
³owych badañ i analiz.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

62 12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r.



Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê do Pana w sprawie odszkodowañ, jakie s¹ wyp³acane ro-

dzinom polskich ¿o³nierzy, którzy zginêli lub utracili zdrowie podczas pe³nie-
nia s³u¿by wojskowej.

Polscy ¿o³nierze s³u¿¹ dzielnie w niemal wszystkich zak¹tkach œwiata.
Na misjach zagranicznych zdobywaj¹ doœwiadczenie, a zarazem pomagaj¹
innym narodom wprowadzaæ bezpieczeñstwo i pokój. S³u¿ba wojskowa jest
zwi¹zana z zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia naszych ¿o³nierzy. Ka¿dego mie-
si¹ca zdarzaj¹ siê wypadki, w których polscy ¿o³nierze zostaj¹ ciê¿ko ranni
i gin¹. Zdarzenia takie maj¹ miejsce zarówno w Polsce, jak i na misjach za-
granicznych. ¯o³nierze, którzy gin¹ na s³u¿bie, oddaj¹ swe ¿ycie za to, ¿eby
inni mogli ¿yæ bezpiecznie.

¯ycie ludzkie jest wartoœci¹ najwy¿sz¹. W razie œmierci nikt nie przywró-
ci rodzinom ich bliskich, wa¿ne jest jednak, aby rodziny poleg³ych na s³u¿bie
¿o³nierzy otrzyma³y godne odszkodowanie, które chocia¿ czêœciowo pomo¿e
im normalnie ¿yæ. Kwestia ubezpieczenia ¿ycia i zdrowia polskich ¿o³nierzy
powinna zostaæ uregulowana w sposób pe³ny i jednoznaczny. Sprawa ta nie
powinna budziæ sporów, a rodziny poleg³ych ¿o³nierzy po odszkodowanie za
¿ycie swych bliskich nie powinny musieæ wchodziæ na drogê s¹dow¹.

Zwracamy siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. W jakiej wysokoœci odszkodowania wyp³acane s¹ rodzinom polskich

¿o³nierzy, którzy zginêli w czasie pe³nienia s³u¿by w latach 2008–2012? Ja-
kie odszkodowania wyp³acane s¹ ¿o³nierzom, którzy w tym okresie utracili
zdrowie, pe³ni¹c s³u¿bê wojskow¹?

2. Jaka jest liczba polskich ¿o³nierzy, którzy stracili ¿ycie i zdrowie pod-
czas pe³nienia s³u¿by wojskowej w latach 2008–2012?

3. Czy rodziny wszystkich polskich ¿o³nierzy, którzy zginêli podczas
pe³nienia s³u¿by w latach 2008–2012, dosta³y odszkodowanie w takiej samej
wysokoœci?

4. Czy istnieje ró¿nica w wysokoœci odszkodowañ dla ¿o³nierzy, którzy
zginêli lub stracili zdrowie, pe³ni¹c s³u¿bê w Polsce i za granic¹?

5. Czy znane s¹ przypadki, ¿e ¿o³nierze sami ubezpieczaj¹ swoje ¿ycie
i zdrowie?

6. W jakiej wysokoœci odszkodowania dosta³y rodziny wojskowych, któ-
rzy zginêli w katastrofie samolotu Tu-154 w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smo-
leñsku?

7. Czy osoby zatrudnione w MON, które zginê³y w katastrofie samolotu
Tu-154 w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleñsku, by³y tam s³u¿bowo?

Z powa¿aniem
Maciej Klima
Kazimierz Jaworski

12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r. 63



OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2012.07.04

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, na oœwiadczenie z³o¿one

przez senatorów Macieja Klimê i Kazimierza Jaworskiego podczas 12. posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja br., dotycz¹ce odszkodowañ jakie s¹
wyp³acane rodzinom polskich ¿o³nierzy, którzy zginêli lub utracili zdrowie podczas
pe³nienia s³u¿by wojskowej (BPS/043-12-452/12), uprzejmie proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o œwiadczeniach odszkodo-
wawczych przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze
s³u¿b¹ wojskow¹ (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze zm.), ¿o³nierzowi który dozna³ sta³ego lub
d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostaj¹cego w zwi¹zku
z pe³nieniem czynnej s³u¿by wojskowej, a tak¿e rodzinie ¿o³nierza, który zmar³ wsku-
tek wypadku – przys³uguje jednorazowe odszkodowanie.

Wysokoœæ odszkodowania dla rodziny ¿o³nierza zmar³ego wskutek wypadku uza-
le¿niona jest od stopnia pokrewieñstwa ze zmar³ym, liczby uprawnionych do odszko-
dowania cz³onków rodziny oraz wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzednim.

Uprawnionym cz³onkom rodziny ¿o³nierza przys³uguje odszkodowanie w nastêpu-
j¹cej wysokoœci (analogicznej jak cz³onkom rodziny zmar³ego pracownika):

1) gdy uprawniony jest ma³¿onek lub dziecko – 18-krotnego przeciêtnego wynagro-
dzenia (aktualnie 61 191 z³);

2) gdy uprawniony jest inny cz³onek rodziny – 9-krotnego przeciêtnego wynagrodze-
nia (30 596 z³);

3) gdy uprawniony jest ma³¿onek i jedno lub wiêcej dzieci – 18-krotnego przeciêtnego
wynagrodzenia, zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na ka¿de
dziecko (11 898 z³);

4) gdy uprawnionych jest dwoje lub wiêcej dzieci – 18-krotnego przeciêtnego wyna-
grodzenia, zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na drugie i ka¿de
nastêpne dziecko.

W sytuacji, gdy obok ma³¿onka lub dzieci, uprawnieni s¹ równoczeœnie inni cz³on-
kowie rodziny, ka¿demu z nich – niezale¿nie od odszkodowania przys³uguj¹cego
ma³¿onkowi lub dzieciom – przys³uguje jednorazowe odszkodowanie w wysokoœci
3,5-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia.

Natomiast ¿o³nierzowi, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdro-
wiu wskutek przedmiotowego wypadku, przys³uguje odszkodowanie w wysokoœci 20%
przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿dy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. Ak-
tualnie kwota jednorazowego odszkodowania w okresie do dnia 31 marca 2013 r. – wy-
nosi 680 z³ za ka¿dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Odszkodowanie powy¿sze ulega zwiêkszeniu o kwotê stanowi¹c¹ 3,5-krotnoœæ prze-
ciêtnego wynagrodzenia, je¿eli ¿o³nierz wskutek wypadku zosta³ uznany za ca³kowicie
niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Kwoty odszkodowania wyp³acanego uprawnionym cz³onkom rodzin zmar³ych
¿o³nierzy i poszkodowanym ¿o³nierzom w latach 2008–2012 ulega³y corocznym zmia-
nom (od pocz¹tku drugiego kwarta³u ka¿dego roku), w zale¿noœci od wysokoœci prze-
ciêtnego wynagrodzenia.
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Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z przepisami wskazanej ustawy wy-
sokoœæ odszkodowania uzale¿niona jest od stopnia pokrewieñstwa ze zmar³ym ¿o³nie-
rzem oraz liczby uprawnionych do odszkodowania cz³onków rodziny zmar³ego. Kwoty
odszkodowania wzros³y w latach 2008–2012 o 26% (np. dla ma³¿onki(a) zmar³ego
¿o³nierza z 48 439 z³ do 61 191 z³, a za 1% uszczerbku na zdrowiu – z 538 z³ do 680 z³).

Odpowiadaj¹c na pytanie senatorów Macieja Klimy i Kazimierza Jaworskiego doty-
cz¹ce ewentualnych ró¿nic w wysokoœci odszkodowañ dla ¿o³nierzy, którzy zginêli lub
utracili zdrowie, pe³ni¹c s³u¿bê w Polsce i za granic¹, uprzejmie informujê, ¿e przepisy
ustawy o œwiadczeniach odszkodowawczych przys³uguj¹cych w razie wypadków i cho-
rób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ nie ró¿nicuj¹ wysokoœci odszkodo-
wania przys³uguj¹cego poszkodowanemu lub cz³onkom jego rodziny ze wzglêdu na
miejsce wypadku ¿o³nierza. W zwi¹zku z powy¿szym, z tytu³u wypadku zarejestrowa-
nego w Polsce lub poza granicami pañstwa przys³uguje uprawnionym osobom odszko-
dowanie w takiej samej kwocie.

Natomiast, zgodnie z §28 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 wrzeœnia
2010 r. w sprawie pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej poza granicami pañstwa
(Dz. U. Nr 184, poz. 1237 ze zm.), ¿o³nierzom zawodowym skierowanym do pe³nienia
zawodowej s³u¿by wojskowej poza granicami pañstwa i uczestnicz¹cym w akcjach ra-
towniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych oraz skierowa-
nym na szkolenia i æwiczenia wojskowe, a tak¿e pe³ni¹cym s³u¿bê na stanowiskach
w polskich kontyngentach wojskowych przy/w organizacjach miêdzynarodowych
i miêdzynarodowych strukturach wojskowych, attachatach obrony, a nastêpnie reali-
zuj¹cych zadania w strefie dzia³añ wojennych – niezale¿nie od odszkodowania wynika-
j¹cego z przepisów wskazanej ustawy – przys³uguje na koszt Ministerstwa Obrony
Narodowej ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zaistnia³ych w cza-
sie pe³nienia s³u¿by poza granicami pañstwa, wskutek których nast¹pi³o uszkodzenie
cia³a, rozstrój zdrowia lub œmieræ ¿o³nierza. Zakres i sumê tego ubezpieczenia okreœla
stosowna umowa zawarta miêdzy Ministrem Obrony Narodowej a wybranym zak³adem
ubezpieczeñ.

Dowództwo Operacyjne Si³ Zbrojnych ubezpiecza od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków ¿o³nierzy i pracowników wojska kierowanych do polskich kontyngentów
wojskowych oraz misji organizacji miêdzynarodowych w firmie ubezpieczeniowej wy³a-
nianej raz na dwa lata w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W okresie od 2008 r. do 2012 r. zawarto z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeñ SA
trzy umowy na ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, ró¿ni¹ce siê wy-
sokoœci¹ kwoty œwiadczenia wyp³acanego z tytu³u œmierci i orzeczonego procentowego
uszczerbku na zdrowiu bêd¹cych nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku w polskich
kontyngentach wojskowych i misjach obserwacyjnych ONZ.

W przypadku œmierci ubezpieczonego kwoty przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
1) dla polskich kontyngentów wojskowych w ramach Organizacji Traktatu Pó³noc-

noatlantyckiego i Unii Europejskiej (Irak, Afganistan, KFOR w Kosowie, EUFOR
w Boœni i Hercegowinie, Kongo, Czad):
– od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 23 lipca 2008 r. – 200 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2008 r. do dnia 23 lipca 2010 r. – 200 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2012 r. – 250 000 z³;

2) dla polskich kontyngentów wojskowych w ramach Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (UNDOF w Syrii, UNIFIL w Libanie i misji obserwacyjnych ONZ):
– od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 23 lipca 2008 r. – 45 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2008 r. do dnia 23 lipca 2010 r. – 75 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2012 r. – 100 000 z³.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ró¿nica w wysokoœci œwiadczenia dla ubezpieczonych obu
wskazanych grup polskich kontyngentów wojskowych wynika z powodu dodatkowego
ubezpieczenia ¿o³nierzy s³u¿¹cych w misjach ONZ przez Sekretariat ONZ (na kwotê
50 000 USD).

Odszkodowania wyp³acane ¿o³nierzom, którzy w tym okresie utracili zdrowie wy-
p³acane by³y przez firmê ubezpieczeniow¹ na podstawie orzeczeñ terenowych wojsko-
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wych komisji lekarskich. Kwoty odszkodowañ zale¿a³y od zawartej umowy
i procentowego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez wskazane komisje i tak za
1% uszczerbku przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

1) dla polskich kontyngentów wojskowych w ramach NATO i Unii Europejskiej
(Irak, Afganistan, KFOR w Kosowie, EUFOR w Boœni i Hercegowinie, Kongo,
Czad):
– od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 23 lipca 2008 r. – 1 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2008 r. do dnia 23 lipca 2010 r. – 1 000 z³,
– od dnia 24 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2012 r. – 1 500 z³;

2) dla PKW w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF w Syrii, UNIFIL
w Libanie i misji obserwacyjnych ONZ):
– od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 23 lipca 2008 r. – 450 z³,
– od dnia 24 lipca 2008 r. do dnia 23 lipca 2010 r. – 750 z³,
– od dnia 24 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2012 r. – 750 z³.

Ró¿nica w wysokoœci œwiadczenia dla ubezpieczonych obu wskazanych grup pol-
skich kontyngentów wojskowych wynika z powodu dodatkowego ubezpieczenia ¿o³nie-
rzy s³u¿¹cych w misjach ONZ przez Sekretariat ONZ (na kwotê 500 USD za 1%
orzeczonego uszczerbku na zdrowiu).

Jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, ¿e w przypadku ¿o³nierzy polskich kontyngen-
tów wojskowych kwota odszkodowania zale¿a³a od daty œmierci ¿o³nierza i od obo-
wi¹zuj¹cej w tym dniu umowy ubezpieczenia.

Ponadto informujê, ¿e rodziny poleg³ych ¿o³nierzy oraz poszkodowani otrzymuj¹
dodatkowe odszkodowanie z wojewódzkich sztabów wojskowych, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami.

Odnosz¹c siê do kwestii wyp³at nale¿noœci (odszkodowañ i zadoœæuczynieñ) wyni-
kaj¹cych z ugód s¹dowych zawartych miêdzy Skarbem Pañstwa, a cz³onkami rodzin
poleg³ych ¿o³nierzy poza granicami pañstwa uprzejmie informujê, ¿e do dnia 12 czerw-
ca bie¿¹cego roku Inspektorat Wsparcia Si³ Zbrojnych dokona³ wyp³at dla 88 osób na
kwotê 14 870 000 z³, w tym:

– dla 45 osób na kwotê 7 895 000 z³ (PKW Irak),
– dla 43 osób na kwotê 6 975 000 z³ (PKW Afganistan).
Ponadto dokonano nastêpuj¹cych wyp³at wynikaj¹cych z ugód s¹dowych zawar-

tych z cz³onkami rodzin ofiar katastrof lotniczych:
1) katastrofa samolotu Tu-154M Nr 101 pod Smoleñskiem:

– 241 osobom na kwotê 60 250 000 z³ (2011 r.),
– 18 osobom na kwotê 4 500 000 z³ (2012 r. do dnia 12 czerwca);

2) katastrofa samolotu CASA C-295C pod Miros³awcem:
– 78 osobom na kwotê 19 500 000 z³ (2011 r.),
– 1 osoba na kwotê 250 000 z³ (2012 r. do dnia 12 czerwca);

3) katastrofa samolotu An-28 BRYZA nr 1007 na lotnisku Gdynia Babie Do³y:
– 7 osobom na kwotê 1 750 000 z³ (2011 r.),
– 1 osobie na kwotê 250 000 z³ (2012-r. do dnia 12 czerwca);

4) katastrofa samolotu SU-22 Nr 102 na lotnisku w Powidzu – 8 osobom na kwotê
1 605 000 z³ (2012 r. – do dnia 12 czerwca).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wypadki ¿o³nierzy zawodowych oraz pracow-
ników wojska – ofiar katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.
pod Smoleñskiem, zosta³y zakwalifikowane przez uprawnione w tym zakresie organy
wojskowe i cywilne (ZUS) za pozostaj¹ce w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿-
bowych (przy pracy).

Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego przypadków samodzielnego ubezpieczania
siê przez ¿o³nierzy uprzejmie informujê, ¿e ¿o³nierz – jak ka¿dy obywatel Polski – mo¿e
indywidualnie wykupiæ polisê ubezpieczeniow¹ w jednym z dzia³aj¹cych na rynku to-
warzystw ubezpieczeniowych. Odnotowywane s¹ przypadki indywidualnego zawiera-
nia przez ¿o³nierzy dodatkowego ubezpieczenia na czas pe³nienia s³u¿by wojskowej,
w szczególnoœci poza granicami pañstwa. Ministerstwo Obrony Narodowej nie dyspo-
nuje jednak danymi w tym zakresie.
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Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce liczby polskich ¿o³nierzy, którzy stracili ¿ycie
i zdrowie podczas pe³nienia s³u¿by wojskowej uprzejmie informujê, ¿e w wypadkach
pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ w latach 2008–2011 poszkodowanych
zosta³o ogó³em 20 573 ¿o³nierzy. Wskutek tych zdarzeñ œmieræ ponios³o 96 ¿o³nierzy,
a 100 dozna³o ciê¿kich obra¿eñ cia³a.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.

Z powa¿aniem

z up. Czes³aw Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego

Podstawow¹ form¹ regulacji stosunków pomiêdzy pañstwem a koœcio³a-
mi i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi s¹ ustawy. Trzy spoœród piêtnastu ak-
tów indywidualnych reguluj¹cych status wspólnot konfesyjnych wyró¿nia
wyraŸna dysharmonia wynikaj¹ca zarówno z brzmienia niektórych zawar-
tych w nich przepisów, jak i z samej formy prawnej aktu. Chodzi mianowicie
o wydane z moc¹ ustawy rozporz¹dzenie prezydenta Rzeczypospolitej
z 1928 r. o stosunku Pañstwa do Wschodniego Koœcio³a Staroobrzêdowego
nie posiadaj¹cego hierarchji duchownej i o ustawê z 1936 r. o stosunku Pañ-
stwa do Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty te wykazuj¹ znaczn¹ anachronicznoœæ w porównaniu do obecnego
systemu prawnego, chocia¿by poprzez stosowanie odniesieñ do organów,
które ju¿ nie istniej¹ (minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego,
Minister Spraw Wojskowych). Siedziba w³adz dwóch z tych zwi¹zków wy-
znaniowych, to znaczy Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego oraz Karaim-
skiego Zwi¹zku Religijnego w dalszym ci¹gu okreœlona jest wed³ug granic
Polski sprzed II wojny œwiatowej, czyli w Wilnie.

Ponadto stosunek pañstwa do Wschodniego Koœcio³a Staroobrzêdowego
w dalszym ci¹gu uregulowany jest w rozporz¹dzeniu z moc¹ ustawy wyda-
nym przez prezydenta Rzeczypospolitej, podczas gdy aktualnie obowi¹zu-
j¹cy konstytucyjny katalog Ÿróde³ prawa w Polsce nie wymienia aktu tego
rodzaju jako podstawowego sposobu regulowania stanu prawnego.

Wydaje siê zatem, ¿e wobec wspomnianych faktów status prawny tych
zwi¹zków wyznaniowych powinien zostaæ okreœlony na nowo (oczywiœcie
z zachowaniem zasady bilateralnoœci, któr¹ gwarantuje art. 25 ust. 5 konsty-
tucji), dlatego te¿ proszê Pana Ministra o rozwa¿enie potrzeby podjêcia stosow-
nych dzia³añ legislacyjnych w celu uporz¹dkowania opisanego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

Warszawa, 4 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 maja 2012 r. (sygn. BPS/043-12-453/12) prze-

kazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalê
podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Pañstwa do Wschod-
niego Koœcio³a Staroobrzêdowego, nie posiadaj¹cego hierarchji duchownej (Dz. U.
Nr 38, poz. 363 z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Pañ-
stwa do Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30,
poz. 241 z póŸn. zm.), uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483. z póŸn. zm.), stosunki miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a innymi koœcio³ami oraz zwi¹zkami wyznaniowymi okreœlaj¹ ustawy uchwalone na
podstawie umów zawartych przez Radê Ministrów z ich w³aœciwymi przedstawicielami.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ niektóre koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe wyst¹pi³y o podjê-
cie negocjacji maj¹cych na celu uregulowanie ww. stosunków w sposób wskazany
w art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak¿e Wschodni Koœció³ Sta-
roobrzêdowy oraz Karaimski Zwi¹zek Religijny ze wspomnian¹ inicjatyw¹ negocjacyj-
n¹ nie wyst¹pi³y pomimo faktu, ¿e podczas spotkañ z przedstawicielami obu wspólnot
religijnych przedstawiciele administracji rz¹dowej deklarowali pomoc i wsparcie mery-
toryczne w trakcie prac zmierzaj¹cych do podpisania umowy, o której mowa wy¿ej.

Jednoczeœnie nale¿y nadmieniæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu do wy-
roku z dnia 2 kwietnia 2003 r. (sygn. akt K13/02) stwierdzi³ m.in., ¿e „(...) konstytucyj-
ny status koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych nie zosta³ jednoznacznie wyjaœniony
w doktrynie. Nie podlega jednak dyskusji, ¿e Konstytucja uregulowa³a status wspólnot
religijnych w sposób szczególny, ró¿ny od innych podmiotów prawa, ustanawiaj¹c spe-
cyficzne gwarancje ich praw. Do istotnych elementów tego statusu nale¿y zasada sta-
nowienia regulacji prawnych dotycz¹cych tych wspólnot w drodze dwustronnej. (...)
Zdaniem przedstawicieli doktryny prawa, art. 25 ust. 5 Konstytucji oznacza, ¿e umowa
zawierana przez Radê Ministrów z w³aœciwymi przedstawicielami koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych determinuje powa¿nie, lub wrêcz przes¹dza, treœæ przysz³ej usta-
wy partykularnej (...). Z art. 25 Konstytucji wynika ponadto dla organów w³adzy
publicznej obowi¹zek poszukiwania w sferze stosunków z koœcio³ami i zwi¹zkami wy-
znaniowymi rozwi¹zañ prawodawczych o charakterze konsensualnym, które znajduj¹
akceptacjê adresatów. Ustawodawca nie mo¿e zatem podejmowaæ jednostronnych in-
gerencji w sferê stosunków miêdzy poszczególnymi koœcio³ami i zwi¹zkami wyznanio-
wymi”.

Cytowane powy¿ej rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o stosunku Pañ-
stwa do Wschodniego Koœcio³a Staroobrzêdowego, nie posiadaj¹cego hierarchji duchow-
nej zosta³o wydane m.in. na podstawie ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upowa¿nie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy (Dz. U.
Nr 78, poz. 443). A zatem jest ono Ÿród³em prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. W praktycznym wykonywaniu przepisów ww. aktów prawnych
(tj. rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. i usta-
wy z dnia 21 kwietnia 1936 r.) uwzglêdniane s¹ zmiany granic Pañstwa Polskiego doko-
nane w 1945 r. oraz okolicznoœci, i¿ niektóre ich zapisy nie s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym
obecnie porz¹dkiem prawnym. W takich przypadkach niektóre przepisy omawianych
aktów prawnych nie s¹ stosowane.

Z powa¿aniem

W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego

Od 15 listopada 1998 r. narzeczeni mog¹ zawieraæ ma³¿eñstwo w formie
wyznaniowej z jednoczesnym wywo³aniem skutków cywilnych. Pozwala to
na jednoczesne uregulowanie ich sytuacji na gruncie prawa polskiego i pra-
wa danego koœcio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego, którego s¹ cz³onkami.

Podstawy prawne rzeczonej instytucji zosta³y zamieszczone g³ównie
w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym. Art. 1 §3 tego kodeksu stanowi, ¿e
przepisy odnosz¹ce siê do wyznaniowej formy zawarcia ma³¿eñstwa cywil-
nego „stosuje siê, je¿eli ratyfikowana umowa miêdzynarodowa lub ustawa
reguluj¹ca stosunki miêdzy pañstwem a koœcio³em albo innym zwi¹zkiem
wyznaniowym przewiduje mo¿liwoœæ wywo³ania przez zwi¹zek ma³¿eñski
podlegaj¹cy prawu wewnêtrznemu tego koœcio³a albo innego zwi¹zku wy-
znaniowego takich skutków, jakie poci¹ga za sob¹ zawarcie ma³¿eñstwa
przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego”. Tym samym uprawnienie to
zosta³o przyznane wy³¹cznie Koœcio³owi katolickiemu, do niego bowiem od-
wo³uj¹ siê fragmenty dotycz¹ce ratyfikowanej umowy miêdzynarodowej
i ustawy reguluj¹cej stosunek pañstwa do niego, oraz dziesiêciu innym
zwi¹zkom wyznaniowym maj¹cym uregulowan¹ sytuacjê prawn¹ w tak
zwanych ustawach indywidualnych.

Warto pamiêtaæ, ¿e w Polsce obowi¹zuj¹ jeszcze cztery inne ustawy indy-
widualne oraz ustawa generalna, czyli ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwa-
rancjach wolnoœci sumienia i wyznania, na podstawie której nastêpuje
uregulowanie sytuacji prawnej wspólnot konfesyjnych wpisanych do mini-
sterialnego rejestru – przyk³adowo dnia 30 stycznia 2010 r. w rejestrze wpi-
sanych by³o 157 zwi¹zków wyznaniowych. W wymienionych aktach
normatywnych nie przewidziano takiej regulacji.

W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie o pe³n¹ realizacjê konstytucyjnej zasa-
dy równouprawnienia koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych – art. 25
ust. 1 konstytucji. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie wszystkie ze wspólnot konfe-
syjnych interesuj¹ siê w swojej doktrynie i wewnêtrznym prawodawstwie in-
stytucj¹ ma³¿eñstwa. Niemniej jednak podmioty posiadaj¹ce wspóln¹ cechê
relewantn¹, a w tym przypadku jest to realizowanie funkcji religijnych, po-
winny byæ traktowane jednakowo, zw³aszcza gdy chodzi o tak istotn¹ insty-
tucjê, jak¹ jest wyznaniowa forma zawarcia ma³¿eñstwa cywilnego, gdy¿ ma
to s³u¿yæ i u³atwiaæ ¿ycie przede wszystkim zwyk³ym ludziom.

Proszê wiêc Pana Ministra o rozwa¿enie potrzeby wprowadzenia w³aœci-
wych przepisów w zwi¹zku z opisanym problemem konstytucyjnym oraz
spo³ecznym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Stanowisko
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 4 lipca 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 Ryszarda Knosalê podczas 12. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie zawierania ma³¿eñstw „w formie wy-
znaniowej z jednoczesnym wywo³aniem skutków cywilnych” (sygn. BPS/043-12-
-453/12), 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

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 maja 2012 r. (sygn. BPS/043-12-453/12), prze-

kazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalê
podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie zawierania
ma³¿eñstw „w formie wyznaniowej z jednoczesnym wywo³aniem skutków cywilnych”,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Ko-
deks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.) ma³¿eñstwo zostaje za-
warte, gdy mê¿czyzna i kobieta jednoczeœnie obecni z³o¿¹ przed kierownikiem urzêdu
stanu cywilnego oœwiadczenia, ¿e wstêpuj¹ ze sob¹ w zwi¹zek ma³¿eñski. Ma³¿eñstwo
zostaje równie¿ zawarte, gdy mê¿czyzna i kobieta zawieraj¹cy zwi¹zek ma³¿eñski, pod-
legaj¹cy prawu wewnêtrznemu koœcio³a albo innego zwi¹zku wyznaniowego, w obec-
noœci duchownego oœwiadcz¹ wolê jednoczesnego zawarcia ma³¿eñstwa podlegaj¹cego
prawu polskiemu i kierownik urzêdu stanu cywilnego nastêpnie sporz¹dzi akt ma³¿eñ-
stwa. Gdy zostan¹ spe³nione powy¿sze przes³anki, ma³¿eñstwo uwa¿a siê za zawarte
w chwili z³o¿enia oœwiadczenia woli w obecnoœci duchownego.
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Cytowany przepis dotycz¹cy zawarcia ma³¿eñstwa podlegaj¹cego prawu wewnêtrz-
nemu koœcio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego stosuje siê, je¿eli ratyfikowana umo-
wa miêdzynarodowa lub ustawa reguluj¹ca stosunki miêdzy pañstwem a koœcio³em
albo innym zwi¹zkiem wyznaniowym przewiduje mo¿liwoœæ wywo³ania przez zwi¹zek
ma³¿eñski podlegaj¹cy prawu wewnêtrznemu tego koœcio³a albo innego zwi¹zku wy-
znaniowego takich skutków, jakie poci¹ga za sob¹ zawarcie ma³¿eñstwa przed kiero-
wnikiem urzêdu stanu cywilnego.

W aktualnym stanie prawnym wskazane wy¿ej wymogi spe³nia jedenaœcie nastê-
puj¹cych koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych:

1) Koœció³ Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny;
3) Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego;
8) Koœció³ Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej;
9) Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) Koœció³ Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej;
11) Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ewentualna zmiana przedstawionego wy¿ej stanu prawnego by³a omawiana miê-

dzy innymi w dniu 8 maja 2012 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli
Rz¹du RP i Aliansu Ewangelicznego w RP, bêd¹cego organizacj¹ miêdzykoœcieln¹ wpi-
san¹ pod pozycj¹ 5 do Dzia³u B Rejestru koœcio³ów i innych zwi¹zków, prowadzonego
przez ministra w³aœciwego do spraw wyznañ religijnych oraz mniejszoœci narodowych
i etnicznych.

Aktualnie mo¿liwoœæ przyznania koœcio³om i innym zwi¹zkom wyznaniowym,
o uregulowanej sytuacji prawnej poprzez wpis do wspomnianego Rejestru, uprawnie-
nia do stosowania procedury w³aœciwej do zawarcia ma³¿eñstwa wyznaniowego ze
skutkami cywilnoprawnymi jest konsultowana z Ministerstwem Sprawiedliwoœci.

Zdaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji wspomniane zmiany powinny przewi-
dywaæ mo¿liwoœæ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego podlegaj¹cego prawu wewnêtrzne-
mu koœcio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego, tak¿e przez wiernych wspólnot
religijnych innych ni¿ wymienione powy¿ej koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe.

W ocenie Ministra Administracji i Cyfryzacji wzmiankowane rozwi¹zania odpowia-
daj¹ istotnym oczekiwaniom spo³ecznym formu³owanym na ró¿nych forach dialogu
prowadzonego przez administracjê rz¹dow¹ z koœcio³ami i innymi zwi¹zkami wyzna-
niowymi. Ewentualne przyjêcie proponowanych regulacji prowadzi³oby do pe³nego
zrealizowania zasady równouprawnienia koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych
wynikaj¹cej z art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 9 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania (t.j.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z póŸn. zm.), zgodnie z którym równouprawnienie wszyst-
kich koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, bez wzglêdu na formê uregulowania
ich sytuacji prawnej, jest jedn¹ z gwarancji wolnoœci sumienia i wyznania.

Obecnie 173 koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹ i we-
sz³y w stosunki z Pañstwem, z tego 158 koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych
wpisanych jest do wy¿ej wymienionego Rejestru koœcio³ów i innych zwi¹zków wyzna-
niowych.

Z powa¿aniem

W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

W ostatnim czasie spotykam siê z krytycznymi opiniami odnosz¹cymi siê
do niektórych przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1944 r. o ochronie zdro-
wia psychicznego. Chodzi w tym miejscu konkretnie o procedurê przymuso-
wego umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Wskazany œrodek
mo¿e byæ zastosowany w ró¿nych, okreœlonych w ustawie, okolicznoœciach,
w tym miêdzy innymi wobec osoby chorej psychicznie, której „dotychczasowe
zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu tej choroby zagra¿a bezpoœrednio
w³asnemu ¿yciu albo ¿yciu lub zdrowiu osób” (art. 23 ust. 1 ustawy) lub wo-
bec osoby „której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu
zaburzeñ psychicznych zagra¿a bezpoœrednio swojemu ¿yciu albo ¿yciu lub
zdrowiu innych osób, a zachodz¹ w¹tpliwoœci, czy jest ona chora psychicz-
nie” (art. 24 ust. 1 ustawy).

Analizuj¹c to zagadnienie w aspekcie proceduralnym (regulacje wynika-
j¹ce z art. 23 ust. 4 oraz art. 25 ustawy), wypada wskazaæ, ¿e przyjêcie do
szpitala wymaga „zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kieruj¹cego od-
dzia³em) w ci¹gu 48 godzin od chwili przyjêcia”. Ponadto „kierownik szpitala
zawiadamia o powy¿szym s¹d opiekuñczy miejsca siedziby szpitala w ci¹gu
72 godzin od chwili przyjêcia”. Nastêpnie zaœ „na podstawie otrzymanego za-
wiadomienia s¹d opiekuñczy wszczyna postêpowanie dotycz¹ce przyjêcia
do szpitala psychiatrycznego, w toku którego odbywa siê rozprawa”. Art. 45
ustawy stanowi, ¿e „rozprawa powinna siê odbyæ nie póŸniej ni¿ w terminie
14 dni od dnia wp³ywu wniosku lub otrzymania zawiadomienia”. Dodatkowo
przepisy rzeczonego aktu przes¹dzaj¹ o obowi¹zku wys³uchania osoby przy-
jêtej do szpitala przez sêdziego wizytuj¹cego. Wys³uchanie to musi siê odbyæ
w ci¹gu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia. Jeœli w nastêpstwie wys³u-
chania sêdzia stwierdzi, ¿e „pobyt tej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest
oczywiœcie bezzasadny”, to powinien zarz¹dziæ natychmiastowe wypisanie
takiej osoby ze szpitala.

W œwietle tych faktów warto rozwa¿yæ, czy przepisy ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego nie naruszaj¹ ogólnej zasady obowi¹zuj¹cej w ka¿-
dym demokratycznym pañstwie prawnym, polegaj¹cej na zakazie pozbawie-
nia wolnoœci bez orzeczenia s¹dowego. Niew¹tpliwie przymusowe
umieszczenie i pozostawienie osoby w szpitalu przez tak d³ugi okres, jako
swego rodzaju forma pozbawienia wolnoœci, mo¿e budziæ powa¿ne w¹tpliwo-
œci w opisanym zakresie. Trudno bowiem zgodziæ siê z tez¹, jakoby decyzjê
lekarza, nawet w po³¹czeniu z wys³uchaniem sêdziego wizytuj¹cego, mo¿na
by³o uznaæ za œrodek równowa¿ny zapad³emu na rozprawie orzeczeniu
s¹du. Co wiêcej, jeœli spojrzeæ na maksymalne terminy zawarte we wskaza-
nej procedurze, mo¿e zdarzyæ siê przypadek, ¿e pacjent nawet przez piêæ dób
bêdzie pozbawiony wolnoœci wy³¹cznie na podstawie decyzji lekarza. Proce-
dura ustanowiona na gruncie obowi¹zuj¹cej ustawy stawia zatem pacjentów
szpitali psychiatrycznych w zdecydowanie bardziej niekorzystnej sytuacji
ni¿ na przyk³ad osoby zatrzymane (zasada 48 godzin).

Proszê wiêc Pana Ministra o podjêcie inicjatywy legislacyjnej maj¹cej na
celu zagwarantowanie lepszej ochrony prawnej osobom umieszczanym przy-
musowo w szpitalach psychiatrycznych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z dnia 24 maja 2012 r. pana senatora Ryszarda

Knosali, przekazane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 1 czerwca 2012 r., znak
BPS/043-12-454/12, zawieraj¹ce postulat podjêcia inicjatywy legislacyjnej w celu za-
gwarantowania lepszej ochrony prawnej osobom umieszczanym przymusowo w szpi-
talach psychiatrycznych, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

I. Poruszone w oœwiadczeniu kwestie odnosz¹ siê do regulacji zawartych w ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535),
zwanej dalej „ustaw¹”. Wyznacznikiem za³o¿eñ legislacyjnych na etapie tworzenia tego
aktu prawnego by³a koniecznoœæ zagwarantowania praw cz³owieka i swobód obywatel-
skich osobom chorym psychicznie oraz upoœledzonym umys³owo, co – zgodnie z pre-
ambu³¹ ustawy – jest konsekwencj¹ traktowania zdrowia psychicznego jako funda-
mentalnego dobra osobistego cz³owieka. W zwi¹zku z tym ustawa zawiera szereg prze-
pisów o charakterze gwarancyjnym, a wyrazem szczególnego traktowania osób z zabu-
rzeniami psychicznymi by³o powo³anie urzêdu Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego, który ma dzia³aæ w interesie tych osób.

Ustawodawca okreœli³ szczegó³owo wypadki, w których mo¿liwe jest przyjêcie do
szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody. Przepisy ustawy stanowi¹, ¿e:

� osoba, której zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu zaburzeñ psychicznych
mo¿e zagra¿aæ bezpoœrednio w³asnemu ¿yciu albo ¿yciu lub zdrowiu innych osób, b¹dŸ
nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych, mo¿e byæ poddana
badaniu psychiatrycznemu równie¿ bez jej zgody, a osoba ma³oletnia lub ubezw³asno-
wolniona ca³kowicie – tak¿e bez zgody jej przedstawiciela ustawowego (art. 21);

� przyjêcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upoœle-
dzonej umys³owo niezdolnej do wyra¿enia zgody lub stosunku do przyjêcia do szpitala
psychiatrycznego i leczenia nastêpuje po uzyskaniu zgody s¹du opiekuñczego w³aœciwe-
go ze wzglêdu na miejsce zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 2). W przypadkach nag³ych
osoba, o której mowa wy¿ej, mo¿e byæ przyjêta do szpitala psychiatrycznego bez wczeœ-
niejszego uzyskania zgody s¹du opiekuñczego. W takim przypadku lekarz przyjmuj¹cy
tê osobê ma obowi¹zek, o ile to mo¿liwe, zasiêgniêcia pisemnej opinii innego lekarza,
w miarê mo¿liwoœci psychiatry, albo pisemnej opinii psychologa (art. 22 ust. 2a);

� osoba chora psychicznie mo¿e byæ przyjêta do szpitala psychiatrycznego bez zgo-
dy wymaganej w art. 22 ustawy tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wska-
zuje na to, ¿e z powodu tej choroby zagra¿a bezpoœrednio w³asnemu ¿yciu albo ¿yciu
lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1);

� osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu zaburzeñ
psychicznych zagra¿a bezpoœrednio swojemu ¿yciu albo ¿yciu lub zdrowiu innych
osób, a zachodz¹ w¹tpliwoœci, czy jest ona chora psychicznie, mo¿e byæ przyjêta bez
zgody wymaganej w art. 22 ustawy do szpitala w celu wyjaœnienia tych w¹tpliwoœci
(art. 24 ust. 1).

Oœwiadczenie Pana Senatora dotyczy dwóch spoœród wskazanych wy¿ej przypad-
ków, w których nastêpuje przyjêcie pacjenta do szpitala bez wymaganej zgody. Do sy-
tuacji tych odnosz¹ siê regulacje zawarte w art. 23 i 24 ustawy. Przepisy te normuj¹
przes³anki przyjêcia do szpitala psychiatrycznego oraz œciœle okreœlaj¹ rodzaj i terminy
czynnoœci, które musz¹ zostaæ podjête przez s³u¿by medyczne oraz s¹d opiekuñczy.
Regulacje te maj¹ na celu wyeliminowanie mo¿liwoœci naruszenia sfery wolnoœci pa-
cjentów.
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W myœl art. 23 ust. 4 ustawy (który na zasadzie odes³ania zawartego w art. 24 ust. 3
stosuje siê do osób z zaburzeniami psychicznymi) przyjêcie do szpitala bez wymaganej
zgody pacjenta chorego psychicznie, którego dotychczasowe zachowanie wskazuje na
to, ¿e z powodu tej choroby zagra¿a bezpoœrednio w³asnemu ¿yciu albo zdrowiu lub
zdrowiu innych osób, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kieruj¹cego od-
dzia³em) w ci¹gu 48 godzin od chwili przyjêcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powy¿-
szym s¹d opiekuñczy w ci¹gu 72 godzin od chwili przyjêcia. W ci¹gu kolejnych 48
godzin od zawiadomienia osoba przyjêta do szpitala psychiatrycznego musi zostaæ wy-
s³uchana przez sêdziego wizytuj¹cego, który zarz¹dza natychmiastowe jej wypisanie
w sytuacji stwierdzenia, ¿e pobyt tej osoby w szpitalu jest oczywiœcie bezzasadny
(art. 45 ust. 2 ustawy). W razie braku podstaw do natychmiastowego wypisania s¹d
wyznacza nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od wp³ywu wniosku, o którym mowa
w art. 23 ust. 4 ustawy, rozprawê, na której orzeka o zasadnoœci przyjêcia do szpitala
psychiatrycznego (art. 45 ust. 1 ustawy). Z przytoczonych wy¿ej przepisów wynika za-
tem jednoznacznie, ¿e ustawodawca podda³ czynnoœci personelu szpitalnego kontroli
s¹dowej, powierzaj¹c orzekanie w tych sprawach s¹dom powszechnym – s¹dom opie-
kuñczym. Postêpowanie s¹du opiekuñczego wszczête w takim w³aœnie przypadku
(w trybie art. 25 ustawy) ma na celu kontrolê legalnoœci przyjêcia i przebywania w szpi-
talu osoby chorej psychicznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, która nie wyra-
zi³a na to zgody.

Konstrukcja przepisów normuj¹cych przymusowe umieszczenie pacjenta w szpita-
lu jest podyktowana szczególnymi okolicznoœciami, w jakich dochodzi do wydania ta-
kiej decyzji. Normatywnymi przes³ankami zastosowania art. 23 i 24 ustawy jest
szczególnie niebezpieczne zachowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi lub chorej
psychicznie, które zagra¿a ¿yciu albo zdrowiu jej samej lub innych osób. Sama choro-
ba psychiczna nie mo¿e byæ wystarczaj¹cym powodem przymusowej hospitalizacji
w trybie nag³ym. Musi jednoczeœnie wystêpowaæ bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia w³asnego albo innych osób (np. dokonane b¹dŸ usi³owane akty agresji lub au-
toagresji). Z uwagi na szczególny stan psychiczny takich osób uzasadnione jest, aby
decyzja o przyjêciu ich do zak³adu medycznego by³a podejmowana przez lekarzy, któ-
rzy w profesjonalny sposób s¹ w stanie oceniæ, czy zachodz¹ podstawy do hospitalizacji
pacjenta. Jak ju¿ wspomniano o tym wczeœniej, taka decyzja jest poddawana najpierw
kontroli wewnêtrznej (wymóg zatwierdzenia przez ordynatora placówki medycznej),
nastêpnie weryfikowana jest przez sêdziego wizytuj¹cego dan¹ jednostkê, a na koñcu
stanowi przedmiot orzeczenia s¹du opiekuñczego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿dy przypa-
dek, w którym pacjent nie wyrazi³ zgody nastêpczej, nawet gdy zosta³ wypisany ze szpi-
tala przed zakoñczeniem postêpowania, musi zostaæ szczegó³owo zbadany i koñczy siê
zaskar¿alnym orzeczeniem s¹du. Opisane wy¿ej rozwi¹zanie wydaje siê w pe³ni gwa-
rantowaæ zachowanie praw pacjenta przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony same-
go chorego i osób trzecich przed zagro¿eniem wynikaj¹cym z zachowañ pacjenta
maj¹cych chorobowe pod³o¿e. Dla realizacji idei wyra¿onej w preambule ustawy, i¿
„…ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi nale¿y do obowi¹zków pañstwa”,
musi istnieæ mo¿liwoœæ przymusowej hospitalizacji w œciœle okreœlonych ustaw¹ sy-
tuacjach faktycznych i prawnych, co z kolei uzasadnia funkcjonowanie dotychczaso-
wych przepisów.

Z uwagi na okolicznoœci, w jakich dochodzi do przymusowej hospitalizacji, uzasad-
niona wydaje siê równie¿ d³ugoœæ terminów przewidzianych w ustawie na podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zawiadomienia s¹du o przyjêciu pacjenta bez jego zgody oraz
na wys³uchanie pacjenta przez sêdziego wizytuj¹cego. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e pa-
cjenci przyjmowani do zak³adów leczniczych na podstawie art. 23 i 24 ustawy s¹ z re-
gu³y w stanie silnego pobudzenia psychofizycznego i wymagaj¹ poddania ich
niezw³ocznej procedurze leczniczej, w trakcie której ordynowane s¹ leki o charakterze
uspokajaj¹cym i antydepresyjnym. Przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicz-
nego terminy do zawiadomienia s¹du i podjêcia przez s¹d pierwszych czynnoœci musz¹
uwzglêdniaæ fakt zastosowania procedur medycznych i konieczny up³yw czasu od
ich wdro¿enia, umo¿liwiaj¹cy ocenê zachowania pacjenta przez s¹d w warunkach
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umo¿liwiaj¹cych nawi¹zanie bezpoœredniego kontaktu z pacjentem. Wobec szeregu
na³o¿onych ustaw¹ obowi¹zków, maj¹c na wzglêdzie wagê i konsekwencje podejmowa-
nych w tym procesie decyzji, skrócenie powy¿szych terminów nie wydaje siê celowe.
Skutki decyzji sêdziów wizytuj¹cych oraz wydawanych przez s¹dy opiekuñcze orzeczeñ
powoduj¹, i¿ tego rodzaju sprawy traktowane s¹ priorytetowo, a czynnoœci podejmo-
wane s¹ z urzêdu. W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy uchybieñ w za-
kresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywaj¹cych
w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spo³ecznej, s¹d zawiadamia sêdziego
wizytuj¹cego, zaœ w przypadkach powa¿niejszych uchybieñ – prokuratora. Ten obo-
wi¹zek s¹du oraz inne czynnoœci podejmowane w sprawach z zakresu ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego uregulowane zosta³y w §250 – §255 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulaminu urzêdowania s¹dów powszech-
nych (Dz. U. z 2007, Nr 38 poz. 249 ze zm.).

W tym stanie rzeczy nale¿y uznaæ, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy zapewniaj¹ na-
le¿yt¹ ochronê prawn¹ osobom umieszczanym przymusowo w szpitalach psychiatrycz-
nych. Nie wystêpuje tym samym potrzeba podjêcia inicjatywy legislacyjnej w tym
zakresie.

II. Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego spe³niaj¹ standardy wynikaj¹ce z aktów prawa miêdzynarodowego
i nie wymagaj¹ zmiany z uwagi na istniej¹ce zobowi¹zania traktatowe wi¹¿¹ce Polskê.

Zgodnie z art. 5 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci,
ka¿dy ma prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego i nikt nie mo¿e byæ pozbawio-
ny wolnoœci z wyj¹tkiem enumeratywnie wymienionych w treœci tego artyku³u przy-
padków. W zakresie zastosowania jednego z nich, przewidzianego w ust. 1 lit. e art. 5
Konwencji (pozbawienie wolnoœci osoby w celu zapobie¿enia szerzeniu przez ni¹ choro-
by zakaŸnej, osoby umys³owo chorej, alkoholika, narkomana lub w³óczêgi) mieœciæ siê
bêdzie przewidziane w ustawie o ochronie zdrowa psychicznego przymusowe umiesz-
czenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Konwencja o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci dopuszcza pozbawienie wolnoœci osoby umys³owo chorej,
przy czym, z uwagi na fakt, i¿ psychiatria jest dziedzin¹ ewoluuj¹c¹ zarówno w wymia-
rze medycznym, jak i w wymiarze postaw spo³ecznych, nie definiuje pojêcia „osoba
umys³owo chora”. Niemniej jednak z orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka wynika, ¿e dla celów art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji osoba nie mo¿e byæ pozba-
wiona wolnoœci jako „umys³owo chora”, je¿eli nie s¹ spe³nione trzy nastêpuj¹ce warun-
ki minimalne: po pierwsze, choroba umys³owa musi byæ wiarygodnie wykazana; po
drugie, zaburzenia psychiczne musz¹ byæ w rodzaju lub stopniu daj¹cym podstawy do
przymusowej izolacji; po trzecie, wa¿noœæ trwaj¹cego pozbawienia wolnoœci zale¿y od
utrzymywania siê zaburzeñ (sprawa Shulepova przeciwko Rosji). Jednoczeœnie musi
istnieæ zwi¹zek pomiêdzy przyczyn¹ le¿¹c¹ u podstaw stosowania dozwolonego pozba-
wienia wolnoœci a miejscem i warunkami jego wykonywania, albowiem „pozbawienie
wolnoœci” osoby chorej psychicznie bêdzie uznane za zgodne z prawem w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji jedynie wówczas, gdy osoba taka zostanie umieszczona
w szpitalu, klinice lub innej odpowiedniej instytucji.

Artyku³ 5 ust. 4 Konwencji ustanawia natomiast obowi¹zek s¹dowej kontroli legal-
noœci pozbawienia wolnoœci oraz obowi¹zek zarz¹dzenia zwolnienia, je¿eli pozbawienie
wolnoœci jest niezgodne z prawem. Realizacj¹ tych postanowieñ na gruncie ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego s¹ przepisy dotycz¹ce przyjêcia do szpitala psychia-
trycznego oraz postêpowania przed s¹dem opiekuñczym.

Litera e ust. 1 powo³anego artyku³u nie wskazuje przes³anek, które musz¹ byæ
spe³nione, aby pozbawienie wolnoœci mog³o byæ usprawiedliwione w rozumieniu art. 5
Konwencji, którego podstawkowym celem jest ochrona przed arbitralnym pozbawie-
niem wolnoœci. W orzecznictwie Trybuna³u przyjmuje siê jednak, ¿e pozbawienie wol-
noœci osoby chorej psychicznie nie mo¿e nast¹piæ bez zbadania jej przez lekarzy
i uznania przez nich. ¿e stan, w jakim dana osoba siê znajduje, wymaga umieszczenia
w odpowiednim zak³adzie zamkniêtym. Trybuna³ przyjmuje, ¿e w wypadkach niecier-
pi¹cych zw³oki jest usprawiedliwione pozbawienie wolnoœci nawet bez uprzedniego
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uzyskania takiej opinii, przy czym wówczas winna ona zostaæ przedstawiona bezpo-
œrednio po zatrzymaniu. W ka¿dym razie konieczna jest konsultacja specjalisty, nawet
je¿eli zasiêgn¹æ jej mo¿na jedynie telefonicznie (sprawy: Winterwerp przeciwko
Holandii, Johnson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Rakevich przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu, Varbanov przeciwko Bu³garii, R.L i M.-J.D przeciwko Francji, Herz
przeciwko Niemcom, Enhorn przeciwko Szwecji). Uzupe³nieniem tych gwarancji jest ko-
niecznoœæ wykazania, ¿e œrodek detencyjny w postaci przymusowego umieszczenia
osoby chorej psychicznie w zak³adzie leczniczym jest œrodkiem ostatecznym i nie ma
mo¿liwoœci zabezpieczenia zagro¿onych dóbr – w tym przypadku potrzeby ochrony
osoby chorej – w inny sposób, co pozwala uznawaæ tê formê zabezpieczenia za œrodek
ultima ratio.

Wskazaæ tak¿e nale¿y, ¿e art. 5 ust. 1 lit e Konwencji nie zawiera jakichkolwiek
ograniczeñ co do podmiotu uprawnionego do podjêcia decyzji w przedmiocie detencji
omawianej kategorii osób. W szczególnoœci brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e œrodki
detencyjne wobec tych osób musz¹ stosowaæ s¹dy, co bior¹c pod uwagê specyfikê tych
œrodków wydaje siê uzasadnione. S¹dowej kontroli podlega natomiast sama decyzja
o umieszczeniu osoby chorej psychicznie w zak³adzie zamkniêtym, jak równie¿ zasad-
noœæ kontynuowania stosowania tego œrodka. Konwencja nie przewiduje tak¿e maksy-
malnego czasu trwania izolacji, przy czym oczywistym jest, ¿e musi on uwzglêdniaæ
okolicznoœci konkretnej sprawy i pozostawaæ w proporcji do zagro¿enia, jakie wi¹¿e siê
z pozostawieniem danej osoby na wolnoœci.

Podobne rozwi¹zania w omawianym zakresie s¹ zawarte w Konwencji o prawach
cz³owieka i biomedycynie, przyjêtej przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 19 li-
stopada 1996 r. (Konwencja ETS nr 164), która odwo³uje siê do ochrony osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, w tym przymusowego umieszczania ich i leczenia
w placówkach zamkniêtych. Pomimo ¿e Polska nie jest stron¹ tej Konwencji, wypraco-
wane na jej gruncie standardy ochrony praw cz³owieka mog¹ s³u¿yæ pomoc¹ przy in-
terpretowaniu obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa polskiego. Podobne
stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 27 paŸdziernika
2005 r. (sygn. III CK 155/05). Zgodnie z art. 7 tej Konwencji „osoba cierpi¹ca na powa¿-
ne zaburzenia psychiczne mo¿e, bez wyra¿enia zgody, zostaæ poddana interwencji me-
dycznej maj¹cej na celu leczenie tych zaburzeñ, je¿eli brak interwencji stwarza ryzyko
znacznego uszczerbku dla jej zdrowia, pod warunkiem zachowania gwarancji okreœlo-
nych przez prawo, obejmuj¹cych nadzór, kontrolê i œrodki odwo³awcze”.

Powy¿sze zasady o charakterze generalnym zosta³y doprecyzowane w Rekomenda-
cji Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2004)10 dotycz¹cej ochrony praw i godnoœci
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie
z art. 17 ust. 1 Rekomendacji, osoba mo¿e byæ przymusowo umieszczona w placówce
zamkniêtej, je¿eli spe³nione zostan¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki: cierpi ona na za-
burzenie psychiczne, jej stan stanowi znacz¹ce ryzyko dla jej zdrowia lub zdrowia innej
osoby, celem przymusowego umieszczenia jest terapia, mniej restrykcyjne œrodki s¹
niecelowe w zastosowaniu, opinia osoby przymusowo umieszczanej zosta³a wziêta pod
uwagê. Natomiast przymusowe umieszczenie osoby w placówce zamkniêtej w celu do-
konania oceny, czy cierpi ona na zaburzenie psychiczne, które stanowi znacz¹ce ryzy-
ko dla jej zdrowia lub zdrowia innych osób jest mo¿liwe, je¿eli spe³nione zostan¹
nastêpuj¹ce kryteria: jej zachowanie sugeruje wystêpowanie takiego zaburzenia, jej
stan œwiadczy o mo¿liwoœci wyst¹pienia ryzyka dla jej zdrowia lub zdrowia osób trze-
cich, brak jest adekwatnych, lecz mniej restrykcyjnych œrodków do dokonania takiej
oceny, opinia osoby przymusowo umieszczanej zosta³a wziêta pod uwagê (art. 17 ust. 2
Rekomendacji).

Rekomendacja ustanawia generaln¹ zasadê, ¿e decyzja o przymusowym umiesz-
czeniu osoby w placówce zamkniêtej jest podejmowana przez s¹d lub inny kompetent-
ny organ (art. 20 ust. 1 Rekomendacji). W sytuacjach nag³ych, do których akt ten zali-
cza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powa¿nego ryzyka dla osoby chorej lub osób
trzecich, które powoduje, ¿e jakiekolwiek opóŸnienie zwi¹zane z zastosowaniem nor-
malnych procedur by³oby niedopuszczalne, przewidziane jest odrêbne postêpowanie.
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W takich przypadkach, zgodnie z art. 21 ust. 2 Rekomendacji, przymusowe umieszcze-
nie w placówce powinno mieæ miejsce przez mo¿liwie najkrótszy okres na podstawie
medycznej oceny adekwatnej do stosowanych œrodków. Decyzja taka powinna zostaæ
udokumentowana i ustanawiaæ maksymalny okres, po którym powinna zostaæ formal-
nie zweryfikowana. W Memorandum wyjaœniaj¹cym do Rekomendacji zawarto stwier-
dzenie, ¿e przez „mo¿liwie najkrótszy okres przymusowego umieszczenia” w tych
sytuacjach rozumie siê okres np. 48 lub 72 godzin (pkt 163 Memorandum wyjaœnia-
j¹cego do Rekomendacji). Je¿eli zaœ przymusowe umieszczenie jest stosowane w mo-
mencie, gdy nie zachodz¹ ju¿ przes³anki do stosowania tej specjalnej procedury, s¹d
lub inny kompetentny organ powinien podj¹æ decyzjê o dalszym postêpowaniu naj-
szybciej jak jest to mo¿liwe (art. 21 ust. 3 Rekomendacji). Akt ten nie okreœla jednak
terminów, w których powinno to nast¹piæ.

Z art. 9 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, wyni-
ka natomiast, ¿e „ka¿dy ma prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego (...). Nikt
nie mo¿e byæ pozbawiony wolnoœci inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym
przez ustawê”. Pañstwa – Strony tego Paktu maj¹ obowi¹zek zapewniæ ka¿dej osobie,
której prawa lub wolnoœci uznane w Pakcie zosta³y naruszone, skuteczny œrodek
ochrony prawnej, nawet gdy naruszenie to zosta³o dokonane przez osoby dzia³aj¹ce
w charakterze urzêdowym (art. 2 ust. 3).

Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e przepisy ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego, zarówno w aspekcie dopuszczalnoœci przymusowego pozbawienia
wolnoœci osoby chorej psychicznie, jak te¿ w zakresie przewiduj¹cym s¹dow¹ kontrolê
stosowania tego œrodka, s¹ zgodne ze standardami wynikaj¹cymi z aktów prawa miêdzy-
narodowego, co równie¿ uzasadnia brak potrzeby ingerencji ustawodawcy na tym polu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Normy prawne zapisane w art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami wskazuj¹, ¿e „wysokoœæ op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej (…) podlega aktualizacji
nie czêœciej ni¿ raz na 3 lata, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie zmianie.
Zaktualizowan¹ op³atê roczn¹ ustala siê, przy zastosowaniu dotychczasowej
stawki procentowej, od wartoœci nieruchomoœci okreœlonej na dzieñ aktuali-
zacji op³aty”.

Z przepisu tego wynika, ¿e aktualizacja op³aty nastêpuje w przypadku
zmiany wartoœci nieruchomoœci. Wa¿ne, aby zmiana wysokoœci op³aty nie
nastêpowa³a jednak czêœciej ni¿ raz na 3 lata. Brakuje za to wskazania mak-
symalnego okresu, jaki mo¿e up³yn¹æ miêdzy kolejnymi aktualizacjami tej
op³aty. W efekcie takiego rozwi¹zania dopuszczono do sytuacji, w której
w³aœciwy podmiot, pomimo sukcesywnego wzrostu wartoœci nieruchomoœci
oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, wstrzymuje siê przez wiele lat – z ró¿nych
wzglêdów – przed aktualizacj¹ op³aty z tego tytu³u. Zachowanie takie mo¿e
byæ postrzegane jako korzystne dla osoby ponosz¹cej przedmiotow¹ op³atê,
ale mo¿e te¿ stanowiæ dla niej powa¿ne zagro¿enie. Czêsto zdarza siê tak, ¿e
przeprowadzenie aktualizacji op³aty po up³ywie na przyk³ad kilkunastu lat
od ostatniej wyceny powoduje skokowy wzrost obci¹¿enia finansowego oso-
by u¿ytkuj¹cej dan¹ nieruchomoœci¹.

Celowe wydaje siê zatem doprecyzowanie zapisów art. 77 cytowanej
ustawy w taki sposób, aby okreœla³ on tak¿e maksymalny okres, po up³ywie
którego w³aœciwy podmiot powinien dokonaæ aktualizacji op³aty z tytu³u u¿yt-
kowania wieczystego – jeœli oczywiœcie mia³ miejsce wzrost wartoœci danej
nieruchomoœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 30 maja

2012 r., znak BPS/043-12-455/12, oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Ryszarda
Knosalê podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r., w sprawie okre-
sów, w jakich mo¿na dokonywaæ aktualizacji op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomoœci gruntowych, uprzejmie udzielam informacji w powy¿szym
zakresie.

Jak wynika z treœci przytoczonego przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê art. 77
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.) wysokoœæ op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczyste-
go nieruchomoœci gruntowej, z pewnymi zastrze¿eniami, podlega aktualizacji nie czê-
œciej ni¿ raz na 3 lata, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie zmianie. Tym samym
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przepis ten ustali³ „doln¹” granicê czêstotliwoœci dokonywania tej aktualizacji. Nato-
miast Pan Senator Ryszard Knosala proponuje wprowadziæ maksymalny okres, jaki
mo¿e up³yn¹æ miêdzy kolejnymi aktualizacjami, tzn. ustaliæ górn¹ granicê czêstotliwo-
œci dokonywania aktualizacji. Celem wprowadzenia takiej regulacji by³aby, zdaniem
Senatora, ochrona u¿ytkowników wieczystych przed nag³ym, znacznym, „skokowym”
wzrostem wysokoœci op³aty w sytuacji, gdy nie by³a ona aktualizowana przez d³ugi
czas, pomimo sukcesywnego wzrostu wartoœci nieruchomoœci oddanej w u¿ytkowanie
wieczyste.

Odnosz¹c siê powy¿szego postulatu nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie wydaje siê on w pe³ni
uzasadniony. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e dynamika wzrostu wartoœci nieruchomoœci
nie jest jednolita na obszarze ca³ego kraju, lecz jest zró¿nicowana na poszczególnych
rynkach lokalnych, a ponadto mo¿e tak¿e zale¿eæ od wielu czynników, np. od rodzaju
nieruchomoœci. W niektórych rejonach kraju obserwowany mo¿e byæ gwa³towny
wzrost wartoœci nieruchomoœci lub dynamiczne zmiany wartoœci w czasie, natomiast
w innych zmiany wartoœci mog¹ byæ powolne. Trudno zatem by³oby okreœliæ górn¹ gra-
nicê czêstotliwoœci dokonywania aktualizacji. Poza tym wprowadzenie sztywnych ter-
minów, pomiêdzy którymi mo¿e byæ dokonywana aktualizacja, mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci co do zgodnoœci takich regulacji z Konstytucj¹ RP, zw³aszcza w odniesie-
niu do nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego.
Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie bowiem wskazywa³, ¿e sztywne narzucanie przez
ustawodawcê rozwi¹zañ dotycz¹cych op³at za korzystanie z mienia jednostek samo-
rz¹du terytorialnego narusza art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, ¿e ustaw¹ z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110)
wprowadzone zosta³y mechanizmy chroni¹ce u¿ytkowników wieczystych w powy¿szym
zakresie. Dla z³agodzenia obci¹¿eñ finansowych, w przypadku znacznego wzrostu
op³aty rocznej w wyniku aktualizacji, ustawodawca zdecydowa³ o wprowadzeniu odstêp-
stwa od ogólnej zasady p³atnoœci op³at rocznych w treœci art. 77 ust. 2a ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. Powo³any przepis znajduje zastosowanie w przypad-
kach, gdy op³ata roczna po aktualizacji przewy¿sza co najmniej dwukrotnie wysokoœæ
dotychczasowej op³aty rocznej. W takiej sytuacji u¿ytkownik wieczysty jest zwolniony
przez 2 lata z wnoszenia pe³nej wysokoœci op³aty rocznej, która wynika z dokonanej ak-
tualizacji. Dopiero w trzecim roku od aktualizacji u¿ytkownik wieczysty wnosi op³atê
roczn¹ w kwocie wynikaj¹cej z tej aktualizacji.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e pozwol¹ one wyelimi-
nowaæ w¹tpliwoœci zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Ryszarda Knosali.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra w imieniu przedsiêbiorców i rzemieœlni-

ków z Warmii i Mazur, korzystaj¹cych w swoich firmach z urz¹dzeñ au-
dio-video.

Do mojego biura wp³yn¹³ dramatyczny apel w sprawie poboru op³at za
„publiczne odtwarzanie” utworów. W chwili obecnej istnieje czternaœcie sto-
warzyszeñ uprawnionych do poboru takich op³at. Przedsiêbiorcy skar¿¹ siê,
¿e mimo uiszczenia takich op³at jednemu ze stowarzyszeñ nastêpne „usta-
wiaj¹ siê w kolejce” po pieni¹dze z tego samego tytu³u. W przypadku odmo-
wy uiszczenia op³at kolejnym „¿¹daj¹cym” wobec przedsiêbiorców
wszczynane s¹ postêpowania karne. Jak podaje jeden z przedsiêbiorców,
w przypadku jego hotelu nale¿noœæ miesiêczna wobec tylko jednego ze sto-
warzyszeñ opiewa na kwotê 2 tysiêcy 182 z³ 20 gr netto.

Powy¿sza sytuacja w wiêkszoœci przypadków dotyczy drobnych przed-
siêbiorców i rodzinnych zak³adów, w których obroty s¹ bardzo niskie. Osoby
te s¹ przera¿one faktem, i¿ – w przypadku gdy do ich firm zg³osz¹ siê wszyst-
kie uprawnione stowarzyszenia – wysokoœæ op³at przekroczy ich wp³ywy,
a maj¹ przecie¿ jeszcze zobowi¹zania wobec Skarbu Pañstwa.

Uprzejmie prosimy o odpowiedŸ na pytanie, czy przedsiêbiorca korzysta-
j¹cy z urz¹dzeñ audio-video zobowi¹zany jest p³aciæ wszystkim czternastu
stowarzyszeniom, a jeœli tak, to jakie s¹ mo¿liwoœci ograniczenia ¿¹dañ op³at
przez te stowarzyszenia za to samo „publiczne odtwarzanie”.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatorów Marka Konopkê oraz Piotra

Gruszczyñskiego na 12. posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012 roku w sprawie po-
bierania przez organizacje zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi oraz pokrew-
nymi op³at na rzecz twórców z tytu³u publicznego odtwarzania utworów oraz przedmio-
tów praw pokrewnych przez przedsiêbiorców (sygn. BPS/043-12-456/12), uprzejmie
przedstawiam swoje stanowisko w sprawie.

W swoim oœwiadczeniu Senatorowie Marek Konopka oraz Piotr Gruszczyñski, po
przedstawieniu stanu faktycznego, zwrócili siê do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: „czy przedsiêbiorca korzysta-
j¹cy z urz¹dzeñ audio-video zobowi¹zany jest p³aciæ wszystkim czternastu stowarzy-
szeniom, a jeœli tak, to jakie s¹ mo¿liwoœci ograniczenia ¿¹dañ op³at przez te stowarzy-
szenia za to samo „publiczne odtwarzanie”.

12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r. 81



W pierwszej kolejnoœci nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w przypadku publicznego odtwarzania
utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych czy to za pomoc¹ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
odbioru programu radiowego czy te¿ telewizyjnego dochodzi do wykorzystania przeja-
wu dzia³alnoœci jednoczeœnie kilku kategorii uprawnionych, tj. twórców, którym przy-
s³uguje prawo autorskie; artystów wykonawców, którym przys³uguje prawo pokrewne
do artystycznych wykonañ utworów oraz producentów fonogramów oraz wideogra-
mów, którym przys³uguje prawo pokrewne do fonogramów oraz wideogramów.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.), zwanej dalej
„Pr. Aut.” je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przys³uguje wy³¹czne prawo do ko-
rzystania z utworu i rozporz¹dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wy-
nagrodzenia za korzystanie z utworu. Pr. Aut. przyznaje prawa wy³¹czne w przypadku
publicznego odtwarzania tak¿e artystom wykonawcom, a je¿eli publiczne odtworzenie
nastêpuje za pomoc¹ wprowadzonego do obrotu egzemplarza – Pr. Aut. przyznaje arty-
stom wykonawcom prawo do stosownego wynagrodzenia (art. 86 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz
ust. 3 Pr. Aut.). Prawo do stosownego wynagrodzenia z tytu³u publicznego odtwarzania
przys³uguje tak¿e producentom fonogramów i wideogramów wprowadzonych do obro-
tu (art. 94 ust. 5 Pr. Aut.). Ponadto zgodnie z art. 70 ust. 21 Pr. Aut. wspó³twórcom
utworu audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przys³uguje prawo do stosowne-
go wynagrodzenia m.in. z tytu³u publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych
oraz z tytu³u ich nadawania w telewizji.

Wszystkim tym podmiotom z tytu³u eksploatacji ich praw przys³uguje niezale¿ne
wynagrodzenie, które co do zasady pobierane jest przez organizacje zbiorowego za-
rz¹dzania prawami autorskimi lub pokrewnymi.

Zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarz¹dzanie
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi posiada obecnie 15 organizacji zbioro-
wego zarz¹dzania, z których 10 uzyska³o zezwolenie na zbiorowe zarz¹dzanie powierzo-
nymi prawami na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie. W praktyce nastêpuj¹ce
organizacje zbiorowego zarz¹dzania wykonuj¹ przyznane im uprawnienia na omawia-
nym polu eksploatacji:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (reprezentuj¹ce twórców);
2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i S³owno-Muzycz-

nych SAWP (reprezentuj¹ce artystów wykonawców);
3) Zwi¹zek Artystów Wykonawców STOART (reprezentuj¹cy artystów wykonaw-

ców);
4) Zwi¹zek Producentów Audio-Video ZPAV (reprezentuj¹cy producentów fonogra-

mów i wideogramów);
5) Stowarzyszenie Filmowców Polskich (reprezentuj¹ce m.in. wspó³twórców utwo-

rów audiowizualnych).
W zwi¹zku z powy¿szym, w celu zgodnego z prawem publicznego odtwarzania pro-

gramu radiowego w miejscu prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej istnieje mo¿liwoœæ
zawarcia stosownych umów licencyjnych z podmiotami uprawnionymi, w tym organi-
zacjami zbiorowego zarz¹dzania wskazanymi w pkt 1–4 powy¿ej, natomiast w przypad-
ku publicznego odtwarzania programu telewizyjnego w miejscu prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej zachodzi dodatkowa koniecznoœæ zawarcia umowy z organi-
zacj¹ wskazan¹ w pkt 5.

Odnosz¹c siê z kolei do kwestii mo¿liwoœci ograniczenia ponoszenia przez przedsiê-
biorców op³at z tytu³u korzystania przez nich z utworów oraz przedmiotów praw pokrew-
nych na polu eksploatacji publiczne odtwarzania w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹, nale¿y wskazaæ co nastêpuje.

Zgodnie z Pr. Aut. nie w ka¿dym przypadku z publicznym odtwarzaniem utworów
oraz przedmiotów praw pokrewnych w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
zwi¹zany jest obowi¹zek ponoszenia op³at na rzecz podmiotów uprawnionych.
W art. 24 ust. 2 Pr. Aut. zosta³ przewidziany wyj¹tek, zgodnie z którym „posiadacze
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mog¹ za ich po-
moc¹ odbieraæ nadawane utwory, choæby urz¹dzenia te by³y umieszczone w miejscu
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ogólnie dostêpnym, je¿eli nie ³¹czy siê z tym osi¹ganie, choæby poœrednio, korzyœci ma-
j¹tkowych”. Przepis ten stosuje siê odpowiednio do przedmiotów praw pokrewnych
(art. 100 Pr. Aut.).

Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, i¿ art. 24 ust. 2 Pr. Aut. stanowi wyj¹tek od zasady
ogólnej wyra¿onej w art. 17 Pr. Aut. w zwi¹zku z czym nie powinien on byæ rozszerza-
j¹co interpretowany. W konsekwencji art. 24 ust. 2 Pr. Aut. nie obejmuje swym zakre-
sem publicznego odtwarzania utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych
z wprowadzonych do obrotu egzemplarzy np. p³yt CD, DVD itp. Innymi s³owy, podmiot
publicznie odtwarzaj¹cy utwory oraz przedmioty praw pokrewnych za pomoc¹ wpro-
wadzonych do obrotu egzemplarzy, nie mo¿e powo³aæ siê na wy¿ej wymienion¹ licencjê
ustawow¹ oraz powinien – co do zasady – uzyskaæ zgodê lub wyp³aciæ stosowne wyna-
grodzenie podmiotom uprawnionym za korzystanie z utworów oraz przedmiotów praw
pokrewnych na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie.

Aby zwolniæ siê z obowi¹zku zap³aty wynagrodzenia na rzecz twórców oraz podmio-
tów uprawnionych z tytu³u praw pokrewnych posiadacz odbiornika radiowego lub te-
lewizyjnego umieszczonego w miejscu ogólnie dostêpnym np. w hotelu, restauracji, czy
te¿ w sklepie, musia³by wykazaæ, ¿e z odbiorem programu nie ³¹czy siê, chocia¿by po-
œrednio, osi¹ganie przez niego korzyœci maj¹tkowych. W przypadku natomiast, gdy
urz¹dzenia odbiorcze umieszczone s¹ w miejscu ogólnie dostêpnym z intencj¹ umila-
nia czasu jedynie posiadaczowi tych urz¹dzeñ oraz jego pracownikom, a nie klientom,
o czym mo¿e œwiadczyæ np. brak odpowiedniego nag³oœnienia lokalu, wówczas nale¿a-
³oby stan¹æ na stanowisku, i¿ odbiór programu w takim przypadku mieœci siê w ra-
mach licencji ustawowej okreœlonej w art. 24 ust. 2 Pr. Aut. Dotyczy to równie¿
sytuacji, kiedy urz¹dzenia odbiorcze s¹ przeznaczone dla pracowników, a goœcie jedy-
nie „przy okazji” i w bardzo niewielkim stopniu maj¹ mo¿liwoœæ s³uchania lub ogl¹da-
nia programów radiowych i telewizyjnych.

Powy¿sze twierdzenia potwierdza wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia
14 marca 2008 roku, sygnatura akt I ACa 102/08. W uzasadnieniu tego wyroku S¹d Ape-
lacyjny wskaza³ m.in., ¿e „bezwzglêdne prawo twórcy do wynagrodzenia za korzysta-
nie z jego utworu wi¹¿e siê z tym, ¿e powinien on zawsze partycypowaæ w korzyœciach
osi¹ganych przez inne osoby, co do zasady w³¹czenie utworu w prowadzon¹ dzia³al-
noœæ zarobkow¹ oznacza osi¹ganie korzyœci w sposób poœredni, bo ka¿de korzystanie
z utworów chronionych dla realizacji celów komercyjnych stanowi jeden z elementów
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej i ³¹czy siê z osi¹ganiem korzyœci. Nale¿y jednak
mieæ na uwadze, ¿e przewidziana powo³anym przepisem (art. 24 ust. 2) mo¿liwoœæ wy-
kazania nieosi¹gania korzyœci maj¹tkowej nie mo¿e byæ pustym zapisem, zak³ada, ¿e
mog¹ istnieæ takie sytuacje, w których nie znajdzie siê nawet poœredni wp³yw odbioru
nadawanych w programie radiowym utworów na powodzenie prowadzonej dzia³alno-
œci. Pozwany przedstawi³ dowody wskazuj¹ce na brak zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³al-
noœci¹ opisanego odbierania utworów nadawanych w programach radiowych oraz
mo¿liwoœci osi¹gania z tego tytu³u jakichkolwiek korzyœci maj¹tkowych”.

Jednak¿e nale¿y wskazaæ, i¿ obowi¹zek udowodnienia nieosi¹gania korzyœci ma-
j¹tkowych spoczywa na osobie korzystaj¹cej z utworów oraz przedmiotów praw pokrew-
nych, a nie na twórcy czy te¿ organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Na tê okolicznoœæ
zwróci³ uwagê S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 18 listopada 2004 roku, sygnatura akt
V CK 243/04, stwierdzaj¹c w uzasadnieniu, ¿e: „nieosi¹ganie korzyœci maj¹tkowych
z odbioru utworów nadawanych w programie radiowym lub telewizyjnym, odbieranym
za pomoc¹ s³u¿¹cych do tego celu urz¹dzeñ umieszczonych w miejscu ogólnie dostêp-
nym (…), jest faktem prawoniwecz¹cym, co do którego ciê¿ar dowodu spoczywa na po-
siadaczu tych urz¹dzeñ”.

W tym miejscu nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ p³atny charakter prowadzonej dzia³alno-
œci gospodarczej – wynajmowanie pokoi za op³at¹ – przes¹dza o koniecznoœci ponosze-
nia op³at z tytu³u publicznego odtwarzania. Stanowisko w tej kwestii zaj¹³ Trybuna³
Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich (obecnie Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Eu-
ropejskiej) w wyroku w sprawie C-306/05 SGAE przeciwko Rafael Hoteles. W uzasad-
nieniu Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e „jeœli sygna³ [telewizyjny] odbierany jest na rzecz
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szerszego audytorium, w ewentualnych celach zarobkowych, nowi odbiorcy maj¹ mo¿-
liwoœæ skorzystania z utworu przekazywanego przy pomocy dŸwiêku lub obrazu, a udo-
stêpnianie utworu przy pomocy g³oœnika lub innego podobnego urz¹dzenia nie jest ju¿
tylko odbiorem audycji, lecz niezale¿n¹ czynnoœci¹, za pomoc¹ której nadawany utwór
udostêpniany jest nowej publicznoœci”. Zdaniem Trybuna³u klienci hotelu czy obiektu
o podobnym charakterze s¹ tak¹ w³aœnie now¹ publicznoœci¹ (motyw 41 i 42 wyroku).

Mam nadziejê, ¿e Pan Marsza³ek uzna powy¿sze wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Minister finansów przedstawi³ projekt rozporz¹dzenia w sprawie sposo-

bu okreœlenia wysokoœci rozs¹dnego zysku przys³uguj¹cego operatorowi
publicznego transportu zbiorowego, które stanowi realizacjê delegacji z usta-
wy o publicznym transporcie zbiorowym (art. 52 ust. 4, DzU z 2011 r. nr 5,
poz. 13). Na ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych ustawa ta
na³o¿y³a obowi¹zek, aby w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
transportu ustali³ w drodze rozporz¹dzenia sposób okreœlenia wysokoœci roz-
s¹dnego zysku. Projekt rozporz¹dzenia szczegó³owo okreœla sposób ustala-
nia wysokoœci rozs¹dnego zysku, który stanowi integraln¹ czêœæ rekompen-
saty przys³uguj¹cej operatorowi z tytu³u poniesionych kosztów w zwi¹zku ze
œwiadczeniem przez niego us³ug w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go o charakterze s³u¿by publicznej. Jednoczeœnie zgodnie z zapisami ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym mo¿liwoœæ wyliczenia rozs¹dnego zys-
ku ustalonego na mocy niniejszego rozporz¹dzenia dotyczy jedynie operato-
rów wy³onionych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych.

Podstaw¹ wyliczenia rozs¹dnego zysku jest ustalenie tego, co stanowi
u operatora kapita³ zaanga¿owany bezpoœrednio w realizacjê zamówionej
przez organizatora transportu zbiorowego us³ugi publicznej. Bierze siê pod
uwagê wy³¹cznie aktywa œciœle powi¹zane z realizacj¹ us³ugi publicznej
w sposób najbardziej adekwatny i wspó³mierny. W rozporz¹dzeniu potwier-
dzono proponowan¹ wczeœniej metodologiê ustalania wysokoœci rozs¹dnego
zysku jako iloczynu skorygowanej wartoœci bie¿¹cej kapita³u zaanga¿owa-
nego i stopy zwrotu. Stopê zwrotu okreœlono, wskazuj¹c jej maksymalny po-
ziom, czyli 6% rocznie niezale¿nie od rodzaju transportu. Zrezygnowano
równie¿ z corocznej rewaloryzacji stopy zwrotu o wskaŸnik inflacji prognozo-
wany w bud¿ecie pañstwa.

Obecnie obowi¹zuje umowa podpisana na pocz¹tku 2011 r. przez PKP In-
terCity z Ministerstwem Infrastruktury na przewozy miêdzywojewódzkie do
2020 r. Okreœla ona, ¿e szacowana kwota rekompensaty dla przewoŸnika
w ca³ym okresie obowi¹zywania kontraktu wyniesie 2 miliardy 785 milionów
564 tysi¹ce z³, w tym kwota rozs¹dnego zysku – 455 milionów 852 tysi¹ce z³.
Do tej umowy zastosowanie maj¹ przepisy ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym i przywo³anego na wstêpie rozporz¹dzenia ministra finansów,
o ile wejdzie ono w ¿ycie. Poniewa¿ ta umowa jest miêdzy innymi podstaw¹
do zbudowania mechanizmu finansowania zakupu przez PKP InterCity no-
wych poci¹gów Pendolino, zwracam siê do pana z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. W jakim stopniu projektowane rozporz¹dzenie ministra finansów
wp³ynie na postanowienia umowy zawartej przez ówczesne Ministerstwo In-
frastruktury z PKP InterCity na przewozy miêdzywojewódzkie do 2020 r.?

2. Czy PKP InterCity jako operator transportu publicznego korzystaj¹cy
z dop³aty z bud¿etu pañstwa zosta³ wy³oniony w oparciu o przepisy ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych? Czy w œwietle nowych przepisów ma on pra-
wo do rozs¹dnego zysku?

3. Czy po wejœciu w ¿ycie przywo³anego na wstêpie projektu rozpo-
rz¹dzenia ministra finansów zapisana w umowie wysokoœæ rozs¹dnego zys-
ku dla przewoŸnika bêdzie musia³a ulec zmianie?

4. Jak ewentualne zmiany wp³yn¹ na mo¿liwoœæ sfinansowania zakupu
poci¹gów Pendolino przez PKP InterCity?

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na za³¹czone przy piœmie zn. BPS/043–12–457/12 z dnia 30 maja 2012 r.

oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Waldemara Kraskê na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 maja 2012 r. dotycz¹ce wp³ywu projektu rozporz¹dzenia w sprawie sposobu
okreœlenia wysokoœci rozs¹dnego zysku przys³uguj¹cego operatorowi publicznego trans-
portu zbiorowego na postanowienia Umowy rocznej o œwiadczenie us³ug publicznych w za-
kresie miêdzywojewódzkich kolejowych przewozów pasa¿erskich w okresie 01.01.2012 r.
– 31.12.2012 r. z dnia 27 marca 2012 r., przekazujê poni¿sze informacje.

Przywo³any przez Pana Senatora projekt rozporz¹dzenia w sprawie sposobu okreœ-
lenia wysokoœci rozs¹dnego zysku przys³uguj¹cego operatorowi publicznego transportu
zbiorowego, które stanowi realizacjê delegacji, wynikaj¹cej z art. 52 ust. 4 z ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13) nie zosta³ jeszcze podpisany przez ministra w³aœciwego do spraw finansów
publicznych. W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace nad ostateczn¹ wersj¹ treœci projektowane-
go rozporz¹dzenia, które po przeprowadzonych konsultacjach spo³ecznych obarczone
jest szeregiem rozbie¿noœci, wymagaj¹cych wyjaœnienia w sposób kompleksowy, wy-
czerpuj¹c w tym wzglêdzie pe³n¹ œcie¿kê, prowadz¹c¹ do przygotowania jednolitej wer-
sji, mo¿liwej do z³o¿enia podpisu przez ministra.

Ponadto, na uwagê zas³uguje fakt, ¿e projekt przedmiotowego rozporz¹dzenia po-
wstaje w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw transportu. Resort Transpor-
tu nie jest jego twórc¹, a jedynie s³u¿y wsparciem merytorycznym, maj¹c ograniczony
wp³yw na ostateczny kszta³t i zawartoœæ aktu. W zwi¹zku z powy¿szym, na tym etapie
prac legislacyjnych i z powodu braku ostatecznej wersji aktu wykonawczego trudno
jest udzieliæ jednoznacznych odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Dodatkowo
podkreœlam, ¿e zaanga¿owane w pracê nad projektem oba Resorty dok³adaj¹ wszelkich
starañ, aby wszelkie w¹tpliwoœci zosta³y wyjaœnione z korzyœci¹ dla ostatecznego roz-
strzygniêcia sprawy. Jednak¿e, g³os decyduj¹cy i ostatnie zdanie w przedmiotowym te-
macie nale¿y do strony odpowiadaj¹cej za finanse publiczne i dlatego zasadne wydaje
siê, aby dalsze wyst¹pienia by³y kierowane wprost do Ministra Finansów.

Jednoczeœnie, podkreœliæ nale¿y, ¿e w ka¿dym czasie i wraz z uwzglêdnieniem
wszelkich okolicznoœci treœæ Umowy musi byæ zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego, a w przypadku rozbie¿noœci jej postanowienia zostan¹ poddane ak-
tualizacji i w razie potrzeby dostosowane do obowi¹zuj¹cego stanu prawnego.

Dziêkujê za Pana zainteresowanie zmierzaj¹ce w kierunku uporz¹dkowania regu-
lacji prawnych, obowi¹zuj¹cych w obszarze publicznego transportu zbiorowego. Ka¿de
dzia³anie dotycz¹ce kolejowych przewozów pasa¿erskich jest odbierane jako cenny
sygna³ dla Ministra – organizatora przewozów – do dalszych kroków, które korzystnie
wp³yn¹ na dzia³alnoœæ „PKP Intercity” SA, a w konsekwencji przyczyni¹ siê do poprawy
warunków podró¿owania i satysfakcji pasa¿erów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
w art. 202 i nastêpnych oraz w art. 208 i nastêpnych przewidziano mo¿li-
woœæ utworzenia odpowiednio samorz¹du studentów studiów pierwszego
i drugiego stopnia, a tak¿e studiów magisterskich oraz studentów studiów
doktoranckich. Przywo³ana ustawa nie przewiduje jednak mo¿liwoœci zrze-
szania siê w ramach samorz¹du s³uchaczy studiów podyplomowych. Sytua-
cja ta jest o tyle dziwna, i¿ mo¿liwoœæ taka jest przewidziana dla studentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magister-
skich, a wiêc osób, które zdobywaj¹ wykszta³cenie na ni¿szym poziomie ani-
¿eli s³uchacze studiów podyplomowych.

Potrzeba istnienia samorz¹du s³uchaczy studiów podyplomowych wyni-
ka miêdzy innymi ze specyfiki tych¿e studiów. Zajêcia na nich odbywaj¹ siê
w sposób maj¹cy na celu umo¿liwienie s³uchaczom pogodzenia kszta³cenia
i pracy zawodowej, co prowadzi w rezultacie do pojawiania siê wiêkszej ilo-
œci problemów zwi¹zanych z tokiem studiów czy te¿ organizacj¹ zajêæ.
W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy nie nale¿a³oby umieœciæ w niniejszej
ustawie zapisów odnosz¹cych siê do mo¿liwoœci zrzeszania siê s³uchaczy
studiów podyplomowych w formie w³asnego samorz¹du. Czy ministerstwo
posiada w tym zakresie jak¹œ wizjê? Czy ma jakieœ plany?

Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka (BPS-043-12-458/12)

w sprawie mo¿liwoœci utworzenia samorz¹du s³uchaczy studiów podyplomowych
pragnê z³o¿yæ nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572) w art. 202 ust. 2 i 3 stanowi, i¿ studenci studiów pierwszego i drugiego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnie tworz¹ sa-
morz¹d studencki. Samorz¹d studencki dzia³a na podstawie ustawy i uchwalonego
przez uczelniany organ uchwa³odawczy samorz¹du regulaminu, okreœlaj¹cego zasady
organizacji i tryb dzia³ania samorz¹du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoo-
sobowych, sposób ich wy³aniania oraz kompetencje. Samorz¹d uczelni dzia³a zgodnie
ze statutem uczelni.
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawa – Prawo o szkolnictwie wy¿szym nie zawiera regulacji
odnosz¹cej siê do kwestii utworzenia i dzia³ania samorz¹du s³uchaczy studiów podyp-
lomowych, jednak¿e uwa¿am, ¿e nie stanowi to przeszkody formalnej. S³uchacze stu-
diów podyplomowych mog¹ wybraæ swojego reprezentanta w uczelni, po uprzednim
uzgodnieniu z w³adzami uczelni, w której prowadzona jest ta forma kszta³cenia.

£¹czê wyrazy szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka

skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura z proœb¹ o pomoc zg³osi³a siê ³uczniczka Natalia Leœniak,

mieszkanka Stryszawy w powiecie suskim, zawodniczka LKS „£ucznik ¯y-
wiec”, cz³onek kadry narodowej i grupy olimpijskiej Klub Polska Londyn 2012.
Zawodniczka ta na mistrzostwach œwiata w Turynie w lipcu 2011 r. zajê³a dzie-
wi¹te miejsce w strzelaniu z ³uku klasycznego i zdoby³a dla Polski indywidualn¹
kwalifikacjê krajow¹ do turnieju olimpijskiego Londyn 2012. Tymczasem z prze-
kazanych mi informacji wynika, i¿ ta zawodniczka bêd¹ca cz³onkiem Klubu Pol-
ska Londyn 2012 nie otrzymuje obecnie stypendium sportowego i dodatku
motywacyjnego za wy¿ej wspomnian¹ wywalczon¹ dla kraju kwalifikacjê olim-
pijsk¹. W ubieg³ym roku oraz na pocz¹tku bie¿¹cego otrzymywa³a takie wspar-
cie finansowe (za zdobycie drugiego miejsca dru¿ynowo podczas Pucharu
Europy w £ucznictwie w Turcji), niemniej ta pomoc udzielana by³a jedynie przez
okres kilku miesiêcy, „od zawodów do zawodów”.

Obecnie Natalia Leœniak, reprezentantka Polski, pozostaje bez jakiego-
kolwiek wsparcia materialnego ze strony ministerstwa. Wed³ug nieoficjal-
nych informacji w najbli¿szym czasie zostanie jej przyznana kwota oko³o
800 z³ brutto miesiêcznie (w ubieg³ym roku by³o to 1 tysi¹c 840 z³ brutto mie-
siêcznie), niemniej s¹ to jedynie przypuszczenia, a taka kwota ewentualnego
wsparcia nie pozwoli nawet na pokrycie kosztów przejazdów na treningi, nie
wspominaj¹c ju¿ o profesjonalnym wsparciu przygotowañ. Z analizy otrzy-
manych informacji wniosek nasuwa siê jeden: im bli¿ej igrzysk olimpijskich
w Londynie, tym stypendium mniejsze lub zerowe!

Grupa szkoleniowa w ³ucznictwie nie ma zabezpieczenia finansowego
w zakresie us³ug fizjoterapeutów, masa¿ystów, zakupu podstawowych od-
¿ywek, wyjazdów na obozy zagraniczne czy zabezpieczenie sprzêtu sporto-
wego. Wszystkie te koszty obci¹¿aj¹ zawodnika. Podczas wyjazdów na
zagraniczne zawody klasy europejskiej i œwiatowej reprezentanci nie otrzy-
muj¹ kieszonkowego, nie maj¹ nawet do dyspozycji fizjoterapeuty, niezbêd-
nego w przypadku kontuzji, które nie omijaj¹ ³uczników. £ucznicza grupa
szkolenia olimpijskiego trenuje g³ównie w Spale, a najczêœciej w obiektach
w³asnego klubu, bo tak jest taniej. W przypadku Natalii Leœniak oznacza to
dojazdy z miejsca zamieszkania, to jest Stryszawy, do obiektów klubowych
w ¯ywcu, co oznacza codzienne przejazdy na dystansie oko³o 80 km w obie
strony. Jakie to s¹ koszty w skali miesi¹ca, ³atwo policzyæ.

Za³o¿eniem projektu „Klub Polska Londyn 2012” by³a regularna pomoc fi-
nansowa jego cz³onkom w jak najlepszym przygotowaniu siê do igrzysk olim-
pijskich. Œrodki uzyskiwane dziêki indywidualnym kontraktom zawodnicy
mog¹ wydawaæ wed³ug za³o¿onego przez siebie schematu przygotowañ olim-
pijskich, na przyk³ad w celu zbudowania ekipy z indywidualnym lekarzem,
masa¿yst¹ czy psychologiem. Idea jest piêkna, tymczasem czo³owa ³ucznicz-
ka w kraju, dziêki której Polska bêdzie mia³a reprezentanta w indywidual-
nym konkursie w Londynie, nie ma œrodków nawet na pokrycie kosztów
przejazdów na treningi, nie mówi¹c ju¿ o jakimkolwiek zapleczu fizjoterapeu-
tycznym, od¿ywkach i innych niezbêdnych dodatkach pozwalaj¹cych na
efektywny trening i spektakularny wynik.

Uprawianie sportu kwalifikowanego na poziomie olimpijskim wymaga
ogromnego wysi³ku, zaanga¿owania, poœwiêcenia, determinacji. Odbywa siê
to czêsto kosztem w³asnego zdrowia i rodziny. Przygotowanie do igrzysk
olimpijskich to wieloletnia ciê¿ka i systematyczna praca. Sytuacja Natalii
Leœniak pokazuje, ¿e utrzymanie zawodnika na kilka miesiêcy przed olimpia-
d¹ i na kilka tygodni przed olimpijskimi kwalifikacjami dru¿ynowymi zosta³o
scedowane na samego zawodnika i klub, w którym trenuje, co na ogó³ prze-
kracza ich mo¿liwoœci finansowe. Nie zawsze udaje siê tak¿e znalezienie od-
powiedniego sponsora.

W przypadku ka¿dej dyscypliny sportu jest, ¿e aby myœleæ o medalu lub
punktowanym miejscu, zawodnik musi mieæ zapewnion¹ stabilizacjê finan-
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sow¹ pozwalaj¹c¹ na skoncentrowanie siê wy³¹cznie na treningu, odnowie
biologicznej i zadbaniu o zdrowie. Natalia Leœniak znalaz³a siê w sytuacji do-
k³adnie odwrotnej – zamiast skupiæ siê na walce na torze ³uczniczym, zmu-
szona jest do walki o œrodki finansowe, bez których jej funkcjonowanie
w profesjonalnym sporcie staje siê zagro¿one.

Pani Minister, w zwi¹zku z przedstawion¹ przeze mnie sytuacj¹ Natalii
Leœniak zwracam siê z apelem o udzielenie niezbêdnej pomocy zawodniczce,
która to pomoc przys³uguje jej zarówno z tytu³u cz³onkostwa w Klubie Polska
Londyn 2012, jak i z racji zaanga¿owania oraz osi¹gania czo³owych wyni-
ków na zawodach krajowych i zagranicznych. Tylko w bie¿¹cym roku zawod-
niczka dwukrotnie wygra³a rundy Pucharu Polski, a podczas mistrzostw
Afryki zdoby³a pierwsze miejsce w dru¿ynie i trzecie indywidualnie.

Zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: jakie widzi Pani rozwi¹zanie
opisanego problemu i czy Ministerstwo Sportu i Turystyki zd¹¿y przed naj-
wa¿niejsz¹ sportow¹ imprez¹ czterolecia na œwiecie pomóc reprezentantce
Polski godnie i na najwy¿szym poziomie reprezentowaæ nasz kraj tak na
igrzyskach olimpijskich w Londynie, jak i w przysz³oœci?

Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Andrzeja Paj¹ka przekazane pis-

mem z dnia 30 maja 2012 r. (sygn. BPS/043-12-459/12) w sprawie warunków przygo-
towañ do Igrzyk XXX Olimpiady w Londynie, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Pani Natalia Leœniak uzyska³a kwalifikacjê olimpijsk¹ dla kraju podczas Mi-
strzostw Œwiata odbywaj¹cych siê w dniach 7–10 lipca 2011 r. w Turynie (W³ochy) zaj-
muj¹c 9. miejsce. Mimo ¿e kwalifikacja uzyskana jest dla kraju, zawodniczka zosta³a
w³¹czona do œcie¿ki w ramach tzw. kalendarza Polskiego Zwi¹zku £uczniczego. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Pani Natalia Leœniak nie jest objêta szkoleniem indywidualnym „Klub
Polska – Londyn 2012”, gdy¿ tak¹ mo¿liwoœæ uzyskuj¹ tylko medaliœci mistrzostw
œwiata i Europy. Z informacji uzyskanych z Polskiego Zwi¹zku £uczniczego wynika, ¿e
grupie zawodników przygotowuj¹cej siê do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Londy-
nie zapewniono wszelk¹ pomoc szkoleniow¹, medyczn¹, fizykoterapeutyczn¹, realizo-
wan¹ w ramach podpisanej umowy na 2012 r.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cych braku zapewnienia odpowiedniej suplemen-
tacji dla zawodniczki, uprzejmie informujê, ¿e planuj¹c œrodki na realizacjê umowy,
ukierunkowano ich wiêkszoœæ na priorytetowe zadania tj.: na zapewnienie procesu
szkoleniowego zawodników, mniejsza iloœæ suplementów diety nie ma wp³ywu na pro-
ces przygotowañ i wysok¹ formê sportow¹ zawodników, czego dowodem s¹ wyniki pod-
czas obecnie trwaj¹cych Mistrzostw Europy w Amsterdamie.

Pani Natalia Leœniak do 30 kwietnia 2012 r. otrzymywa³a stypendium sportowe
w wysokoœci 1 840,00 z³ za zajêcie 2. miejsca podczas zawodów Pucharu Europy roz-
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grywanego w dniach 12–16 kwietnia 2011 r. w Antalyi (Turcja). Od dnia 1 maja 2012 r.
otrzymuje stypendium w wysokoœci 920,00 z³ za wyniki sportowe podczas zawodów
I Rundy Pucharu Œwiata seniorów rozgrywanych w Szanghaju (Chiny), gdzie zawod-
niczka zajê³a wraz z kole¿ankami z dru¿yny 5. miejsce. O tak¹ kwotê wnioskowa³ Polski
Zwi¹zek £uczniczy i takie œrodki przelewane s¹ na konto zawodniczki pocz¹wszy od
1 maja 2012 r. W dniu 24 maja 2012 r. Pani Natalia Leœniak zajê³a 7. miejsce indywi-
dualnie podczas odbywaj¹cych siê w Amsterdamie Mistrzostw Europy, co umo¿liwi
PZ£ wyst¹pienie do Ministra Sportu i Turystki o zmianê decyzji stypendialnej zwiêk-
szaj¹cej kwotê otrzymywanego stypendium.

Z wyrazami szacunku

Joanna Mucha

12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r. 91



Oœwiadczenie senatorów Bogdana Pêka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,

Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka,
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Kilka lat temu mia³a miejsce w Poznaniu doœæ g³oœna medialnie tak zwa-

na afera testamentowa polegaj¹ca na wy³udzaniu w³asnoœci nieruchomoœci
na terenie Poznania za pomoc¹ sfa³szowanego testamentu. Wed³ug posiada-
nych przez nas informacji w tej sprawie dosz³o do skazania osoby blisko spo-
krewnionej z jednym z sêdziów okrêgu poznañskiego, a wobec tego sêdziego
toczy³o siê podobno postêpowanie karne.

Prosimy o informacje, czy tak by³o w rzeczywistoœci. Czy jakiœ sêdzia
w okrêgu poznañskim mia³ zwi¹zek z afer¹ testamentow¹? Czy stawiane mu
by³y jakieœ zarzuty? Jaki by³ wynik tej sprawy? Czy ta osoba w dalszym
ci¹gu pe³ni funkcjê sêdziego?

Z powa¿aniem
Bogdan Pêk
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 8.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2012 r. (BPS/043-12-460/12) zawieraj¹ce

oœwiadczenie senatora Bogdana Pêka z³o¿one wspólnie z innymi senatorami w dniu
24 maja 2012 r. uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Wyrokiem S¹du Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 listopada 2006 r.
sygn. akt VII K 213/06 zmienionym wyrokiem S¹du Okrêgowego w Gorzowie Wielko-
polskim z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt VI Ka 234/07 sêdzia S¹du Rejonowego
Poznañ-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Lucyna S.-Z. zosta³a prawomocnie skazana
za przestêpstwa z art. 231 §3 k.k. polegaj¹ce na trzykrotnym nieumyœlnym niedo-
pe³nieniu obowi¹zków sêdziego w ten sposób, ¿e w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tko-
wej bêd¹c uprawnion¹ do wystawienia dokumentów przekroczy³a swoje uprawnienia
w ten sposób, ¿e poœwiadczy³a nieprawdê w postanowieniach o stwierdzeniu nabycia
spadku co do okolicznoœci maj¹cych znaczenie prawne, wiedz¹c, ¿e przedstawione
w s¹dzie testamenty s¹ sfa³szowane, na karê 1 roku pozbawienia wolnoœci, której wy-
konanie warunkowo zawieszono na okres 2 lat próby.
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Wyrokiem z dnia 8 lutego 2008 r. sygn. akt ASDo 9/07 S¹d Apelacyjny-S¹d Dys-
cyplinarny w Poznaniu uzna³ obwinion¹ za winn¹ pope³nienia zarzucanego jej czynu
z art. 107 § 1 u.s.p. i za to na podstawie art. 109 §1 pkt 5 u.s.p. wymierzy³ jej karê dys-
cyplinarn¹ z³o¿enia sêdziego z urzêdu. W wyniku odwo³añ z³o¿onych przez obwinion¹
i jej obroñców, wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt SNO 40/08 S¹d
Najwy¿szy-S¹d Dyscyplinarny na podstawie art. 108 §4 u.s.p. w zw. z art. 17 §1 pkt 6
k.p.k. uchyli³ wyrok z dnia 8 lutego 2008 r. i postêpowanie umorzy³ z uwagi na up³yw
terminu przedawnienia karalnoœci przewinieñ.

Z uwagi na treœæ uregulowañ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) dotycz¹cych statusu sêdziów s¹dów po-
wszechnych i zasad ponoszenia przez nich odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, Minister
Sprawiedliwoœci nie dysponowa³ i nie dysponuje instrumentami prawnymi pozwala-
j¹cymi mu wydaliæ sêdziego ze s³u¿by. Stosunek s³u¿bowy sêdziego wygasa wy³¹cznie
w wyniku zrzeczenia siê przez niego urzêdu, prawomocnego wyroku s¹du dyscyplinar-
nego orzekaj¹cego karê z³o¿enia sêdziego z urzêdu lub w razie zapadniêcia prawomoc-
nego orzeczenia s¹du powszechnego orzekaj¹cego wobec niego œrodek karny w postaci
pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sêdziego, a tak¿e
w wyniku utraty polskiego obywatelstwa.

W dniu 12 marca 2009 r. Kolegium S¹du Okrêgowego w Poznaniu skierowa³o do
S¹du Apelacyjnego-S¹du Dyscyplinarnego w Poznaniu wniosek w przedmiocie prze-
niesienia sêdziego Lucyny S.-Z. w trybie art. 75 §2 pkt 3 u.s.p. na inne miejsce s³u¿bo-
we przez wzgl¹d na powagê stanowiska. Uzasadnieniem wniosku by³ fakt, ¿e m¹¿
sêdziego Lucyny S.-Z., który by³ znanym w œrodowisku poznañskim radc¹ prawnym,
prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Szamotu³ach z dnia 26 czerwca 2007 r.
zosta³ uznany za winnego pope³nienia piêciu przestêpstw tzw. oszustw s¹dowych.
W oparciu o sfa³szowane testamenty w wydziale, w którym do koñca 1998 r. sêdzia Lu-
cyna S.-Z. pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej, zapad³y postanowienia o stwierdzeniu na-
bycia spadku.

Uchwa³¹ S¹du Apelacyjnego-S¹du Dyscyplinarnego w Poznaniu z dnia 17 kwietnia
2009 r. sygn. akt ASDo 1/2009 podjêt¹ w trybie art. 75 §2 pkt 3 u.s.p., orzeczono przenie-
sienie sêdziego S¹du Rejonowego Poznañ-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Lucyny S.-Z.
na inne miejsce s³u¿bowe.

Uchwa³¹ S¹du Apelacyjnego-S¹du Dyscyplinarnego w Poznaniu z dnia 26 paŸ-
dziernika 2009 r. sygn. akt ASDo 6/2009, utrzyman¹ w mocy uchwa³¹ S¹du Najwy¿-
szego S¹du Dyscyplinarnego z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt SNO 22/11 nowe
miejsce s³u¿bowe sêdziego Lucyny S.-Z. oznaczono w okrêgu S¹du Apelacyjnego w £odzi.

W wykonaniu powy¿szych uchwa³ w dniu 30 sierpnia 2011 r. Minister Sprawiedli-
woœci przeniós³ Lucynê S.-Z. z dniem 1 wrzeœnia 2011 r. na stanowisko sêdziego S¹du
Rejonowego w Jarocinie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Bogdana Pêka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,

Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka,
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mnie pani Irena S., zamieszka³a w C. Wed³ug jej twier-

dzeñ, popartych przedstawionymi dokumentami, napotyka ona niezrozumia-
³e trudnoœci w kwestii uznania jej dzia³ki za dzia³kê budowlan¹.

Pani S. zamieszkuje na swojej dzia³ce w kiosku Ruchu, gdy¿ nie mo¿e tam
budowaæ domu. Sytuacja wydaje siê absurdalna, a kiosk, w którym zamieszku-
je pani S., sprawia, ¿e jej sytuacja upodabnia siê do historii z wozem Drzyma³y.

Prosimy zatem Pana Ministra o wyjaœnienie przyczyn tej sytuacji,
a przede wszystkim prosimy o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹za-
nia problemu.

Z powa¿aniem
Bogdan Pêk
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenia Senatorów Bogdana Pêka, Grzegorza Wojciechow-

skiego, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii
Jackowskiego i Krzysztofa S³onia z³o¿one na 12. posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja
2012 r. w sprawie Pani Ireny S., przes³ane przy piœmie z dnia 30 maja br. znak:
BPS-043-12-461/12, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Problematyka planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym procedura
okreœlania przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania, uregulowana jest
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹”.

Podstawowym aktem planistycznym, okreœlaj¹cym przeznaczenie terenu, rozmiesz-
czenie inwestycji celu publicznego oraz sposoby zagospodarowania i warunków zabudo-
wy terenu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy).

W planie tym okreœla siê dopuszczalny sposób zagospodarowania terenu, w tym
przes¹dza siê czy, a je¿eli tak to na jakich zasadach, dany teren mo¿e zostaæ zabudo-
wany. Organem w³aœciwym do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest rada gminy (art. 20 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy ka¿dy ma prawo wgl¹du do planu miejscowego oraz
otrzymania z niego wypisu i wyrysu. Je¿eli ustalenia obowi¹zuj¹cego planu miejscowe-
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go nie zezwalaj¹ na zabudowê terenu, osoba zainteresowana mo¿e, w trybie art. 31
ust. 1 ustawy, z³o¿yæ do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wniosek o zmianê
planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowi¹zany jest do prze-
prowadzenia okresowej analizy aktualnoœci planów miejscowych, w tym z³o¿onych
wniosków o zmianê planów, której wyniki przedstawia radzie gminy. Na podstawie
otrzymanej analizy, rada gminy mo¿e podj¹æ decyzjê o przyst¹pieniu do zmiany planu
miejscowego (art. 32 ustawy).

Z kolei w przypadku, gdy na danym obszarze nie obowi¹zuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, okreœlenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu mo¿e nast¹piæ w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 pkt 2 usta-
wy). Organem w³aœciwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, bur-
mistrz, albo prezydent miasta (art. 51 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy).

Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy okreœlona zosta³a w rozdzia-
le 5, ustawy „Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy
w odniesieniu do innych inwestycji”. W art. 52 ustawy (który na mocy art. 64 ust. 1
ustawy stosuje siê tak¿e do decyzji o warunkach zabudowy) okreœlono wymogi formal-
ne, jakie musi zawieraæ wniosek o wydanie decyzji. Z kolei art. 61 ust. 1 ustawy wska-
zuje warunki, które musz¹ byæ spe³nione, aby uzyskaæ pozytywn¹ decyzjê. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e decyzja o warunkach zabudowy ma charakter zwi¹zany, tzn. organ wydaj¹cy
decyzjê nie mo¿e odmówiæ jej wydania, je¿eli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami prawa (art. 56 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy).

W przypadku wydania decyzji odmownej, wnioskodawca mo¿e skorzystaæ z upraw-
nieñ wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.), w szczególnoœci z³o¿yæ od-
wo³anie od decyzji do samorz¹dowego kolegium odwo³awczego.

Odnosz¹c siê do sytuacji Pani Ireny S., opisanej w przedmiotowym oœwiadczeniu,
wyjaœniæ nale¿y, ¿e Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie posia-
da instrumentów prawnych, mog¹cych wp³yn¹æ na decyzje podejmowane przez organy
gminy. Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), zwanej dalej
„usg” sprawy ³adu przestrzennego nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy. Tak¿e art. 3 ust. 1
ustawy wskazuje, ¿e kszta³towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gmi-
ny, poza enumeratywnie wymienionymi wyj¹tkami, nale¿y do zadañ w³asnych gminy.

Zgodnie z art. 85 usg, nadzór nad dzia³alnoœci¹ gminn¹ sprawowany mo¿e byæ je-
dynie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem. W przypadku postêpowañ admini-
stracyjnych organem w³aœciwym do weryfikacji rozstrzygniêæ organów gminy jest
samorz¹dowe kolegium odwo³awcze. Z kolei organem w³aœciwym do weryfikacji zgod-
noœci z prawem uchwa³ podejmowanych przez radê gminy jest wojewoda. Rozstrzyg-
niêcia obu ww. organów mog¹ byæ nastêpnie zaskar¿one do s¹du administracyjnego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wskazaæ nale¿y, ¿e Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej nie posiada instrumentów prawnych umo¿liwiaj¹cych wyjaœ-
nienie przyczyn sytuacji w której znalaz³a siê Pani Irena S., a tym bardziej umo¿liwia-
j¹cych podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do jej zmiany.

Jednoczeœnie przepraszam za przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi spowo-
dowane b³êdnym zaadresowaniem odpowiedzi z dnia 15 czerwca 2012 r., co skutkowa-
³o zwrotem korespondencji do Ministerstwa.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Bogdana Pêka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,

Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka,
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

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

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Dziennik „Rzeczpospolita” z 12 maja br. zawiera na pierwszej stronie

publikacjê Wojciecha Wybranowskiego pt. „Prokurator walczy z inwalid¹”,
która opisuje bulwersuj¹cy przypadek aresztowania niepe³nosprawnego Ma-
cieja L. w œledztwie prowadzonym przez prokuratora Apelacji Wroc³awskiej
Jaros³awa Dykê.

Jak wynika z publikacji, niepe³nosprawny i powa¿nie chory mê¿czyzna
zosta³ aresztowany na wniosek prokuratora, w sytuacji gdy stan jego zdro-
wia, potwierdzony badaniami lekarskimi, nie pozwala³ na pobyt w zak³adzie
karnym. Aresztowany nie by³ w stanie samodzielnie funkcjonowaæ w aresz-
cie i nie mia³ tam w³aœciwej opieki. Sprawa ta zosta³a te¿ przedstawiona w te-
lewizyjnym programie „Pañstwo w pañstwie” w Telewizji Polsat, wyemito-
wanym 13 maja 2011 r.

Przedstawiona sprawa jest na tyle bulwersuj¹ca i wskazuje na narusze-
nie wszelkich zasad humanitaryzmu w postêpowaniu z niepe³nosprawnym
i chorym cz³owiekiem, ¿e proszê, aby moje oœwiadczenie potraktowaæ jako
zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa nadu¿ycia upraw-
nieñ s³u¿bowych przez prokuratora, który wnioskowa³ o areszt, oraz sêdzie-
go, który zastosowa³ areszt, w sytuacji gdy by³o to niedopuszczalne oraz gdy
stwarza³o to zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia aresztowanego.

Dodatkowo, proszê, by Pan Prokurator Generalny zleci³ wszczêcie odpo-
wiedniego postêpowania karnego, a Pan Minister Sprawiedliwoœci rozwa¿y³
wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego wobec sêdziego, który aresztowa³
cz³owieka niezdolnego do przebywania w areszcie.

Z powa¿aniem
Bogdan Pêk
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 17 sierpnia 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 30 maja 2012 roku, sygn.

BPS/043-12-462/12, które wp³ynê³o do Prokuratury Generalnej w dniu 3 sierpnia
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2012 roku, uprzejmie informujê, ¿e za³¹czone do niego oœwiadczenie senatora Bogda-
na Pêka, z³o¿one wspólnie z innymi senatorami w trakcie 12. posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2012 roku, zawieraj¹ce w swojej treœci
zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez prokuratora Prokuratury
Apelacyjnej we Wroc³awiu i innego funkcjonariusza publicznego podejmuj¹cego decy-
zjê w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec ustalonego podej-
rzanego, zosta³o przekazane z pominiêciem w³aœciwoœci miejscowej, do Prokuratury
Apelacyjnej w Poznaniu celem przeprowadzenia stosownego postêpowania.

O sposobie zakoñczenia tego postêpowania sk³adaj¹cy zawiadomienie zostan¹ po-
informowani przez prokuratora prowadz¹cego czynnoœci w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marzena Kowalska

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 29.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2012 r. (BPS/043-12-460/12) zawieraj¹ce

oœwiadczenie senatora Bogdana Pêka z³o¿one wspólnie z innymi senatorami na posie-
dzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012 r. dotycz¹ce tymczasowego aresztowania nie-
pe³nosprawnego Macieja L. uprzejmie informujê, ¿e poruszona w oœwiadczeniu
kwestia pozostaje poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci w zakresie
nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów powszechnych oraz w zakresie ini-
cjowania odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów.

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 obecnie organem,
który sprawuje zewnêtrzny nadzór administracyjny nad dzia³alnoœci¹ s¹dów polega-
j¹cy na zapewnieniu w³aœciwego toku wewnêtrznego urzêdowania s¹du, bezpoœrednio
zwi¹zanego z wykonywaniem przez s¹d zadañ z zakresu wymiaru sprawiedliwoœci
i ochrony prawnej. Czynnoœci te, stosownie do unormowania z art. 9b tej ustawy, nie
mog¹ wkraczaæ w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ niezawiœli.

Z tych wzglêdów w ramach przys³uguj¹cych Ministrowi Sprawiedliwoœci upraw-
nieñ nadzorczych nie jest mo¿liwe merytoryczne ustosunkowanie siê do treœci orzecze-
nia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.

Zarzuty co do prawid³owoœci postanowienia w przedmiocie zastosowania tymcza-
sowego aresztowania nie mog¹ byæ równie¿ podstaw¹ do z³o¿enia przez Ministra Spra-
wiedliwoœci w trybie art. 114 §1 u.s.p. ¿¹dania podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych
wobec sêdziego.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem S¹du Najwy¿szego wyra¿onym, m.in. w wyro-
ku z dnia 29 paŸdziernika 2003 r., SNO 48/03 oraz w wyroku z dnia 29 czerwca 2007 r.,
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SNO 39/07 wyk³adnia podstawy materialnej odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdzie-
go (art. 107 §1 u.s.p.) oraz zawartego w nim pojêcia oczywistej i ra¿¹cej obrazy przepi-
sów prawa musi byæ dokonana w zgodzie z Konstytucj¹, a wiêc bez naruszenia zasady
niezawis³oœci sêdziowskiej. Nie chodzi przy tym o „niezawis³oœæ” sêdziego od przepisów
prawa, ale o uwzglêdnienie tego, ¿e sprawowanie urzêdu sêdziowskiego z istoty polega
na wyk³adni i stosowaniu prawa, przy których mog¹ byæ pope³niane b³êdy. Sêdzia, któ-
ry przy wydawaniu orzeczenia by³by skrêpowany zagro¿eniem odpowiedzialnoœci¹ dys-
cyplinarn¹ nawet w razie pope³nienia b³êdu, zw³aszcza przy uwzglêdnieniu
niedookreœlonych przes³anek przewinienia (oczywista i ra¿¹ca obraza przepisów), nie
móg³by byæ niezawis³y. W zwi¹zku z powy¿szym nie jest dopuszczalne ocenianie traf-
noœci wyroku (postanowienia) w postêpowaniu dyscyplinarnym.

Zarzuty merytoryczne i proceduralne, co do podejmowanych rozstrzygniêæ s¹du
mog¹ byæ badane jedynie w ramach kontroli instancyjnej sprawowanej przez w³aœciwy
s¹d odwo³awczy.

Zauwa¿yæ natomiast nale¿y, ¿e w oœwiadczeniu, jak siê wydaje, mylnie wskazano
imiê oskar¿onego. Z publikacji medialnych, innych ni¿ artyku³ w „Rzeczypospolitej”
i przede wszystkim poczynionych ustaleñ, wynika, ¿e opisany przypadek dotyczy nie
Macieja, lecz Marka L.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e do Departamentu S¹dów, Organizacji i Analiz Wy-
miaru Sprawiedliwoœci (dawnego Departamentu Kadr oraz dawnego Departamentu
S¹dów Powszechnych) nie wp³ynê³y skargi, wnioski, interwencje b¹dŸ oœwiadczenia
dotycz¹ce postêpowania s¹dowego z udzia³em pana Marka L.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

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

nie, czy prowadzone s¹ jakiekolwiek prace legislacyjne maj¹ce na celu zmia-
nê sytuacji prawnej osób zajmuj¹cych siê amatorsko poszukiwaniem
przedmiotów zabytkowych, a jeœli tak, to czy projektowane zmiany przewi-
duj¹ równie¿ mo¿liwoœæ odpowiedniego „wynagrodzenia” tych osób – na
przyk³ad na wzór regulacji przyjêtych w prawie angielskim – które decyduj¹
siê na przekazanie odnalezionych przedmiotów zabytkowych w³aœciwej in-
stytucji.

W Polsce nie podjêto dotychczas prób dok³adnego oszacowania liczby
tych osób, przyjmuje siê jednak, ¿e mo¿e ona wynosiæ nawet kilkadziesi¹t ty-
siêcy. Skala zjawiska jest wiêc znaczna.

Obowi¹zuj¹ce prawo dopuszcza mo¿liwoœæ prowadzenia poszukiwañ
z u¿yciem sprzêtu elektronicznego tak¿e przez osoby prywatne niebêd¹ce ar-
cheologami, lecz w takim przypadku konieczne jest uprzednie uzyskanie po-
zwolenia od w³aœciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z przeka-
zanych mi bezpoœrednio przez zainteresowanych informacji wynika, ¿e po-
zwolenia takie nie s¹ wydawane zbyt czêsto.

Istotny problem zwi¹zany jest z tym, i¿ wiele osób zajmuj¹cych siê ama-
torsko poszukiwaniem przedmiotów zabytkowych, które nie czyni¹ tego w ce-
lu przyw³aszczenia tych przedmiotów, lecz z zamiarem przekazania ich
w³aœciwej instytucji, nara¿onych jest na sankcje karne. Co wiêcej, w odnie-
sieniu do tych osób obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie przewiduj¹ co do zasa-
dy mo¿liwoœci wyp³aty na ich rzecz jakiejkolwiek „nagrody”, która
rekompensowa³aby choæby poniesione przez nich wydatki zwi¹zane z poszu-
kiwaniami.

W pewnych przypadkach znalazca mo¿e otrzymaæ stosown¹ gratyfika-
cjê, niemniej podstawowym warunkiem jest to, aby odkrycie by³o przypadko-
we. Takie rozwi¹zanie z góry eliminuje mo¿liwoœæ nagrodzenia osób
amatorsko zajmuj¹cych siê poszukiwaniem przedmiotów zabytkowych, na
przyk³ad z u¿yciem wykrywaczy metali, nielegitymuj¹cych siê pozwoleniem
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Doskona³y przyk³ad stanowi sprawa jednego z mieszkañców woje-
wództwa œl¹skiego, który oddawa³ pozyskane przedmioty do muzeum,
a w konsekwencji zarzucono mu przyw³aszczenie mienia pañstwowego
i paserstwo.

Co prawda mo¿na zrozumieæ, i¿ obowi¹zuj¹ce regulacje prawne zawiera-
j¹ w tym zakresie liczne obostrzenia, konieczne jest bowiem zapewnienie od-
powiedniej ochrony zabytków, niemniej za w¹tpliw¹ nale¿y uznaæ
konstrukcjê prawn¹, zgodnie z któr¹ osoby zajmuj¹ce siê amatorsko poszuki-
waniem przedmiotów zabytkowych w celu przekazania ich na przyk³ad do
muzeum, nie doœæ ¿e nara¿one s¹ na sankcje karne, to jeszcze pozbawione s¹
mo¿liwoœci uzyskania jakiejkolwiek gratyfikacji z tego tytu³u.

Zmiana obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych nast¹pi³aby z korzyœci¹ dla
pañstwa polskiego, gdy¿ zminimalizowa³aby ryzyko nielegalnego handlu
przedmiotami zabytkowymi. Aktualnie zdarzaj¹ siê przecie¿ sytuacje, w któ-
rych odnajdywane przedmioty zabytkowe wywo¿one s¹ poza granice Polski
i tam zbywane, a przecie¿ pañstwa polskiego nie staæ na ich, niejednokrotnie
bezpowrotn¹, utratê.

Wydaje siê, ¿e omawiany problem zosta³ w³aœciwie rozwi¹zany w pra-
wie angielskim (tzw. Treasure Act), w którym okreœlono, ¿e znaleziony
„skarb” staje siê w³asnoœci¹ w³aœciciela gruntu i znalazcy. Obowi¹zuj¹ce
w przedmiotowym zakresie regulacje prawne co prawda nie zezwalaj¹ na
prowadzenie poszukiwañ na stanowiskach rejestrowych i nakazuj¹ zg³asza-
nie wszelkich znalezisk, niemniej znacznie ograniczaj¹ nielegalny handel
znaleziskami i przewiduj¹ wyp³atê wysokich nagród. Co wiêcej, osoby za-
jmuj¹ce siê amatorsko poszukiwaniem przedmiotów zabytkowych maj¹ mo¿-
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liwoœæ zrzeszania siê w stowarzyszeniach, a stworzony system niew¹tpliwie
wzmaga poczucie odpowiedzialnoœci i œwiadomoœci prawnej obywateli.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie od-
powiedzi na pytania postawione na wstêpie.

Leszek Piechota

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Leszka Piechoty z³o¿one na 12. po-
siedzeniu w dniu 24 maja 2012 r., skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie sytuacji
prawnej osób amatorsko zajmuj¹cych siê poszukiwaniem zabytków, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póŸn. zm., dalej jako „u.o.z.”) podjêcie i prowadzenie po-
szukiwañ ukrytych lub porzuconych zabytków przy u¿yciu wszelkiego rodzaju
urz¹dzeñ elektronicznych i technicznych oraz sprzêtu do nurkowania obwarowane jest
wymogiem uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w³aœciwego
ze wzglêdu na miejsce ich prowadzenia (art. 36 ust. 1 pkt 12). W latach 2010–2011
ogólna liczba wydanych pozwoleñ tego rodzaju wynios³a 627. Odnosz¹c tê liczbê do
szacunkowej liczby osób zajmuj¹cych siê amatorsko poszukiwaniem zabytków, czy
choæby liczby wydanych pozwoleñ na prowadzenie badañ archeologicznych, nale¿y j¹
oceniæ jako bardzo nisk¹. Trzeba mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e liczba wydanych pozwo-
leñ jest uwarunkowana liczb¹ z³o¿onych wniosków. Warto podkreœliæ, ¿e wed³ug da-
nych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010–2011 wojewódzcy
konserwatorzy zabytków wydali w spawach pozwoleñ, o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 12 u.o.z., ³¹cznie 46 decyzji odmownych. Powo³ane dane wskazuj¹, ¿e wynik postê-
powania w sprawie pozwolenia na prowadzenie poszukiwañ jest w znacznej wiêkszoœci
przypadków pomyœlny, z punktu widzenia osób zainteresowanych. Wynika z nich rów-
nie¿, ¿e poszukiwacze przewa¿nie omijaj¹ obowi¹zki administracyjne i prowadz¹ swoj¹
dzia³alnoœæ bez wymaganych pozwoleñ.

Regulacja dotycz¹ca nagród za znaleziska archeologiczne zawarta w art. 34 u.o.z.,
nie przewiduje tytu³u do przyznania gratyfikacji na rzecz znalazcy, który ujawni³ zaby-
tek w nastêpstwie przedsiêwziêcia podjêtego bezpoœrednio w tym celu. Pañstwo nie
jest bowiem zainteresowane tworzeniem dodatkowych mechanizmów intensyfiku-
j¹cych zainteresowanie poszukiwaniem zabytków wœród osób powodowanych jedynie
chêci¹ zysku. Poszukiwanie zabytków jest dzia³alnoœci¹ hobbystyczn¹ i jej profesjona-
lizacja nie by³aby w interesie chronionego zasobu.

Przegl¹d prawodawstwa pañstw europejskich prowadzi do wniosku, ¿e pos³ugiwa-
nie siê wykrywaczami metali do poszukiwania przedmiotów o wartoœci kulturowej na
obszarze kontynentu dopuszczalne jest przewa¿nie na zasadzie pozwolenia. Taki mo-
del regulowania przewiduje np. prawo francuskie, austriackie, portugalskie i szwedz-
kie. W czêœci pañstw, np. we W³oszech, obowi¹zuje zakaz pos³ugiwania siê detektorami
metali w niektórych regionach administracyjnych. O potrzebie licencjonowania poszu-
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kiwañ zabytków za pomoc¹ wykrywaczy metali mówi¹ wprost wi¹¿¹ce Rzeczpospolit¹
miêdzynarodowe Ÿród³a prawa (por. Zalecenie 921(1981) Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy w sprawie wykrywaczy metali i archeologii, Zalecenie UNESCO
w sprawie miêdzynarodowych zasad, które nale¿y stosowaæ podczas wykopalisk ar-
cheologicznych.

Prawo pañstw europejskich ró¿nie reguluje kwestiê w³asnoœci tzw. skarbu, czyli
rzeczy o znacznej wartoœci (materialnej, historycznej lub artystycznej), która zosta³a
znaleziona w takich okolicznoœciach, ¿e poszukiwanie jej w³aœciciela nale¿y z góry
uznaæ za daremne. W czêœci pañstw w³asnoœæ skarbu przypada po po³owie znalazcy
i w³aœcicielowi gruntu, na którym odkryto skarb. W innych, tak jak Polska, W³ochy czy
Niemcy (za wyj¹tkiem Bawarii i Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii) w³asnoœæ skarbu zastrze-
¿ona jest na rzecz pañstwa. Pierwszy z wzorców wywodzi siê z prawa rzymskiego (Cor-
pus iuris civilis, Inst. 2.1.39), drugi ma swój daleki rodowód w prawie ksi¹¿êcym (ius
ducale). Brytyjska Treasure Act z 1996 r. na tle prawodawstwa kontynentalnego jest
ustaw¹ wyj¹tkow¹. Zawiera szereg oryginalnych rozwi¹zañ dotycz¹cych problematyki
znalezisk i prowadzenia poszukiwañ. I tak, prowadzenie poszukiwañ przy pomocy wy-
krywaczy metali na Wyspach Brytyjskich jest w zasadzie dzia³alnoœci¹ woln¹, wymaga-
j¹c¹ wy³¹cznie zgody w³aœciciela gruntu. Zakazy administracyjne dotycz¹ jedynie
pewnych wyszczególnionych obszarów, m.in. wpisanych do rejestru zabytków (sched-
uled monuments). Znaleziska spe³niaj¹ce definicjê skarbu musz¹ byæ zg³oszone w ter-
minie dwutygodniowym do urzêdu koronera. W ramach tego systemu dzia³a platforma
wymiany informacji o znaleziskach archeologicznych Portable Antiquities Scheme.
Przedmioty spe³niaj¹ce definicjê skarbu, co do zasady, nale¿¹ do Korony Brytyjskiej,
z zastrze¿eniem pierwszeñstwa praw pierwotnych w³aœcicieli. Znalazca jest uprawnio-
ny do nagrody w wysokoœci, której górn¹ granicê stanowi wartoœæ rynkowa przedmio-
tów, je¿eli zostan¹ zakupione do zbiorów publicznych. Je¿eli muzea nie s¹ zaintere-
sowane nabyciem odkrytych przedmiotów, znalazca mo¿e je zatrzymaæ dla siebie.

Treasure Act jest regulacj¹ stosunkowo now¹. Zakresem jej dzia³ania nie zosta³o
objête dotychczas ca³e terytorium Wielkiej Brytanii (tj. Szkocja, Wyspa Man i Jersey).
D³ugofalowe skutki obowi¹zywania Treasure Act nie s¹ w pe³ni rozpoznane, choæ s¹ na
bie¿¹co monitorowane. Pewne jest jednak, ¿e do dnia dzisiejszego nie uda³o siê wyeli-
minowaæ w Anglii zjawiska nielegalnych poszukiwañ zabytków, tzw. nighthawkingu.
Notuje siê w tym zakresie pewien spadek w porównaniu do okresu sprzed 1996 r., jed-
nak mimo kilkunastu lat dzia³ania systemu w dalszym ci¹gu wa¿ne stanowiska archeo-
logiczne, w tym tak¿e wpisane do w³aœciwego rejestru, s¹ celem dzia³añ przestêpczych.
W ostatnich latach zaobserwowano znowu wzrost liczby nielegalnych poszukiwañ na
obszarach chronionych.

Nale¿y mieæ ponadto na wzglêdzie, ¿e zorganizowanie systemu opartego na wzor-
cach brytyjskich wi¹za³oby siê z istotnym obci¹¿eniem sektora finansów publicznych
w postaci nak³adów inwestycyjnych oraz sta³ych kosztów obs³ugi.

Odpowiadaj¹c wprost na zadane pytanie uprzejmie informujê, ¿e obecnie nie trwa-
j¹ w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace legislacyjne nad zmian¹
ustawy o ochronie zabytków w zakresie bêd¹cym przedmiotem oœwiadczenia. Zapew-
niam jednak ¿e ewentualne zmiany dotycz¹ce prawnych uwarunkowañ prowadzenia
poszukiwañ zabytków w Polsce zostan¹ przeanalizowane przez pryzmat rozwi¹zañ funk-
cjonuj¹cych w innych pañstwach. Porównanie takie zgodnie z treœci¹ §9 ust. 4 pkt 1
uchwa³y Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Mini-
strów (M.P. Nr 13, poz. 221, z póŸn. zm.) sporz¹dza siê w ramach testu regulacyjnego,
stanowi¹cego niezbêdn¹ czêœæ projektu za³o¿eñ projektu ustawy.

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego

Ustawa o pracownikach samorz¹dowych w art. 5 stanowi, i¿ w urzêdach
jednostek samorz¹du terytorialnego obligatoryjnie tworzy siê stanowisko se-
kretarza. Na stanowisku sekretarza mo¿e byæ zatrudniona osoba posiada-
j¹ca co najmniej czteroletni sta¿ pracy na stanowisku urzêdniczym
w jednostkach administracji samorz¹dowej, w tym co najmniej dwuletni sta¿
pracy na kierowniczym stanowisku urzêdniczym w tych jednostkach, lub
osoba posiadaj¹ca co najmniej czteroletni sta¿ pracy na stanowisku urzêdni-
czym w jednostkach administracji samorz¹dowej oraz co najmniej dwuletni
sta¿ pracy na kierowniczym stanowisku urzêdniczym w innych jednostkach
sektora finansów publicznych.

Praktyka stosowania tych przepisów jest jednak zró¿nicowana. Zdarzaj¹
siê przypadki powierzania obowi¹zków sekretarza z ominiêciem wspomnia-
nych wymogów czy te¿ istniej¹ jednostki, w których nie ma sekretarza.

Czy nie warto zastanowiæ siê nad tak¹ zmian¹ przedmiotowej ustawy,
która wprowadza³aby egzekucjê obligatoryjnoœci powo³ania sekretarza urzê-
du w danym terminie od zwolnienia stanowiska? Niepokój mój budz¹ dotych-
czasowe zapisy, gdy¿ nie ka¿dy urz¹d ma sekretarza, czasem zaœ zajmuj¹ to
stanowisko bardzo nieodpowiedzialne osoby, a przecie¿ jest ono bardzo wa¿-
ne. Zadaniem sekretarza urzêdu jest kierowanie urzêdem, a w okreœlonych
sprawach jest on zastêpc¹ odpowiednio marsza³ka, starosty, prezydenta
miasta, burmistrza lub wójta – g³ównie w zakresie spraw administracyjnych
i prawnych.

Z powa¿aniem
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 maja 2012 r. (sygn. BPS/043-12-464/12), prze-

kazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Mariana Poœlednika
podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie powierzania sta-
nowiska sekretarza w urzêdach jednostek samorz¹du terytorialnego, uprzejmie przed-
stawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ Konstytucja RP przyzna³a jednostkom samorz¹du te-
rytorialnego, jako odrêbnym podmiotom publicznym, przymiot samodzielnoœci w wy-
konywaniu powierzonych zadañ, podlegaj¹cy ochronie s¹dowej. Tak wiêc samorz¹d
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu w³adzy publicznej, a przys³uguj¹c¹ mu w ra-
mach ustaw istotn¹ czêœæ zadañ publicznych wykonuje w imieniu w³asnym i na w³as-
n¹ odpowiedzialnoœæ (vide art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Oznacza to, ¿e w granicach
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prawa jednostka samorz¹du terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne zada-
nia w oparciu o zastrze¿one dla jej organów kompetencje.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kszta³towanie polityki kadrowej w strukturach admini-
stracji samorz¹dowej stanowi atrybut wspomnianej powy¿ej samodzielnoœci jednostek
samorz¹du terytorialnego i pozostaje – co do zasady – w gestii kierowników urzêdów
samorz¹dowych, czyli: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz mar-
sza³ków województw, realizuj¹cych czynnoœci w sprawach z zakresu prawa pracy
wzglêdem zatrudnionych w urzêdzie pracowników.

W kontekœcie powy¿szego, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póŸn. zm.) tworz¹
podwaliny spójnego systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi w strukturach admini-
stracji samorz¹dowej, które gwarantuj¹ pracodawcy samorz¹dowemu swobodê decy-
zyjn¹ w wielu aspektach dotycz¹cych zatrudnienia i organizacji pracy pracowników
samorz¹dowych, zapewniaj¹cych sprawne i profesjonalne wykonywanie zadañ przez
samorz¹d terytorialny. Ustalone w ww. pragmatyce pracowniczej regu³y koreluj¹
z ogólnymi zasadami prawa pracy przyjêtymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.) oraz w znacznej mierze uelastycz-
niaj¹ – przyjête w obowi¹zuj¹cej do dnia 31 grudnia 2008 r. ustawie z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn.
zm.) – zasady naboru na stanowiska o charakterze „urzêdniczym” w strukturach admi-
nistracji samorz¹dowej.

Wzmocniona na gruncie ustawy o pracownikach samorz¹dowych pozycja sekreta-
rza: gminy, powiatu, województwa ma na celu zagwarantowanie ci¹g³oœci i jakoœci pra-
cy danego urzêdu administracji samorz¹dowej, zaœ stanowisko to, jako nale¿¹ce do
grupy „Stanowisk kierowniczych urzêdniczych”, winno – co do zasady – zostaæ obsa-
dzone w nastêpstwie otwartego i konkurencyjnego naboru. Osoba piastuj¹ca wysokie
stanowisko w administracji samorz¹dowej musi dawaæ rêkojmiê prawid³owego wyko-
nywania zadañ w zakresie powierzonego jej stanowiska.

Natomiast, ustosunkowuj¹c siê do kwestii ewentualnej nowelizacji ustawy o pra-
cownikach samorz¹dowych, zmierzaj¹cej w kierunku wprowadzenia obligatoryjnoœci
powo³ania sekretarza w urzêdzie jednostki samorz¹du terytorialnego w okreœlonym
terminie od zwolnienia danego stanowiska, niezbêdnym pozostaje spostrze¿enie, ¿e
wspomniana kwestia stanowi materiê dwóch inicjatyw poselskich przed³o¿onych Mar-
sza³kowi Sejmu RP w dniu 27 kwietnia 2012 r. Przedmiotowe projekty, tj.: poselski pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorz¹dowych oraz poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorz¹dowych, samorz¹dzie gminnym, sa-
morz¹dzie powiatowym i samorz¹dzie województwa zawieraj¹ propozycjê nowelizacji
art. 5 ww. ustawy o pracownikach samorz¹dowych poprzez wprowadzenie: zakazu ob-
sadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowi¹zków oraz terminu, w ja-
kim powinien zostaæ zorganizowany nabór na ww. stanowisko. Jakkolwiek wspom-
niane projekty znajduj¹ siê w pocz¹tkowej fazie procesu legislacyjnego (nie zosta³ im
jeszcze nadany numer druku), niemniej jednak bezsprzecznie stanowi¹ próbê noweli-
zacji ww. ustawy o pracownikach samorz¹dowych w sugerowanym przez Pana Senato-
ra zakresie.

Z powa¿aniem

Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena M³ochowska
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê Pana Premiera o informacjê, czy w Polsce rodzic wraz z doros³ym
niesamodzielnym dzieckiem niepe³nosprawnym w stopniu znacznym mog¹
skorzystaæ z dobrodziejstw pobytu w sanatorium.

Docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce sygna³y, ¿e rodzice, którzy na co dzieñ sa-
motnie sprawuj¹ opiekê nad swoimi doros³ymi niepe³nosprawnymi dzieæmi,
nie mog¹ wraz z nimi skorzystaæ z mo¿liwoœci poprawienia stanu zdrowia
w sanatorium, w którym pobyt by³by dofinansowany ze œrodków Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Rodzic nie mo¿e wyjechaæ sam, bo nie ma z kim zosta-
wiæ dziecka, a doros³e dziecko jako osoba niesamodzielna nie mo¿e uzyskaæ
skierowania do sanatorium. Jest to dziwne, gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e
w sanatorium ten rodzic sprawowa³by opiekê nad dzieckiem.

Dlaczego tym bohaterskim rodzicom, którzy nie decyduj¹ siê na oddanie
swoich niepe³nosprawnych niesamodzielnych dzieci pod opiekê pañstwa
i sami, czêsto trac¹c w³asne zdrowie i ¿yj¹c w ubóstwie, sprawuj¹ nad nimi
ca³odobow¹ opiekê, nie u³atwia siê i tak trudnego ¿ycia?

Jeœli trzeba zmieniæ u³omne prawo, to proszê Pana Premiera o pilne rozpo-
czêcie przez rz¹d prac nad takimi zmianami, a tak¿e nad innymi zmianami
korzystnymi dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin. Pañstwo ma byæ przy-
jazne obywatelom równie¿ w tej dziedzinie.

Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.06.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa S³onia, z³o¿one podczas

12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie opieki nad niepe³nospraw-
nymi dzieæmi, przekazane do rozpatrzenia Ministrowi Zdrowia z upowa¿nienia Prezesa
Rady Ministrów pismem z dnia 1 czerwca 2012 r. znak DSPA-4813-409-(1)12, uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Do podstawowych aktów prawnych reguluj¹cych zasady lecznictwa uzdrowisko-
wego nale¿¹: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowis-
kach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z póŸn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie
z art. 2 pkt 1 cytowanej na wstêpie ustawy, lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizo-
wana dzia³alnoœæ, polegaj¹ca na udzielaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej, prowa-
dzona w uzdrowisku przez zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu
warunków naturalnych, takich jak: w³aœciwoœci naturalnych surowców leczniczych,
w³aœciwoœci lecznicze klimatu, w tym talasoterapia i subterraneoterapia oraz w³aœci-
woœci lecznicze klimatu a tak¿e towarzysz¹ce temu zabiegi fizykalne.

Zasady kwalifikowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe, obejmuj¹ce szczegó-
³owe wskazania i przeciwwskazania do ww. leczenia, zosta³y okreœlone po zasiêgniêciu
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opinii Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz lekarzy
z wieloletni¹ praktyk¹ zawodow¹ w uzdrowisku, co normuje rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pa-
cjentów do zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 14). Zgod-
nie z §4 pkt 1 ww. rozporz¹dzenia, przed skierowaniem pacjenta na leczenie uzdrowis-
kowe, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowi¹zany jest oceniæ zdolnoœæ pacjenta do
samoobs³ugi oraz samodzielnego poruszania siê lub zdolnoœæ pacjenta do samoobs³ugi
i samodzielnego przemieszczania siê na wózku inwalidzkim.

Osoby niesamodzielne, ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci (dotyczy doros-
³ych i dzieci) w zwi¹zku z tym, i¿ leczenie uzdrowiskowe nie zapewnia specjalistycznej
kadry medycznej i pracowników pomocniczych oraz specjalistycznego sprzêtu medycz-
nego (jak pionizatory, podnoœniki, itp.), zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
nie powinny byæ zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe. Zaordynowanie tej grupie
pacjentów zabiegów k¹pielowych, natrysków, biczów wodnych, itp. nie pozwoli³oby na
zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeñstwa podczas leczenia, nawet wówczas,
jeœli zabiegi te bêd¹ odbywa³y siê pod opiek¹ opiekuna prawnego.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ osoby ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci, w ramach
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu rehabilitacji medycznej maj¹ prawo do korzy-
stania z rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej lub rehabilitacji dzieci z zabu-
rzeniami wieku rozwojowego. Umowy na ten zakres œwiadczeñ podpisywane s¹ tak¿e
z podmiotami leczniczymi zlokalizowanymi na terenie uzdrowisk.

Powy¿sze zakresy rehabilitacji gwarantuj¹ pacjentom w³aœciwe zabezpieczenie
œwiadczeñ poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej, psychologa oraz
specjalistycznego sprzêtu medycznego, co jest niezbêdne do prawid³owego przebiegu
usprawniania pacjenta niepe³nosprawnego/niesamodzielnego.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ poszczególne zak³ady lecznictwa uzdrowiskowego
prowadz¹ leczenie jedynie w wybranych (z 17 ustawowo okreœlonych) kierunkach lecz-
niczych. W zwi¹zku z tym zak³ad, który prowadzi leczenie np. chorób uk³adu narz¹du
ruchu, nie musi prowadziæ leczenia innych schorzeñ, na które bêdzie chorowa³ opie-
kun pacjenta.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z zamiarem masowej likwidacji posterunków Policji proszê
Pana Premiera o informacjê w nastêpuj¹cych kwestiach.

Ile posterunków Policji jest przeznaczonych do likwidacji w wojewódz-
twie œwiêtokrzyskim i w których miejscowoœciach?

Jakie s¹ powody likwidacji? W przypadku powodów finansowych proszê
o podanie wielkoœci spodziewanych oszczêdnoœci.

Jak likwidacja posterunków wp³ynie na stan bezpieczeñstwa, w tym na
dzia³ania prewencyjne i rozpoznawcze w gminach oraz na wspó³pracê oby-
wateli i samorz¹dów z Policj¹?

Dlaczego likwidacja posterunków nie by³a konsultowana z samorz¹dami
powiatowymi i gminnymi, z mieszkañcami czy te¿ z organizacjami dzia³aj¹cy-
mi w obszarze bezpieczeñstwa ludnoœci?

Dlaczego nie uwzglêdnia siê dobrodziejstwa istnienia posterunków
w utrwalaniu pozytywnego wizerunku Policji w spo³eczeñstwie oraz etosu po-
licjanta, i to nie tylko jako stró¿a prawa, ale te¿ aktywnego i ciesz¹cego siê
autorytetem uczestnika ¿ycia najmniejszych spo³ecznoœci?

Dlaczego zaprzepaszcza siê dotychczasowy wysi³ek samorz¹dów w fi-
nansowym i lokalowym wsparciu funkcjonowania posterunków?

Kwestie zawarte w pytaniach dotycz¹ nie tylko województwa œwiêto-
krzyskiego, s¹ szeroko kontestowane i oprotestowywane w samorz¹dach
w ca³ym kraju.

Krzysztof S³oñ

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 2 lipca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie z³o-

¿one podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 roku przez Senatora RP
Pana Krzysztofa S³onia w sprawie likwidacji posterunków Policji (sygn. BPS-043-
-12-465/12).

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

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 23 lipca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 maja 2012 roku (sygn. BPS/043-12-465/12)

przekazuj¹cego oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa S³onia podczas
12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 roku, w sprawie likwidacji posterun-
ków Policji, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przedstawiam nastêpu-
j¹ce informacje.

Pragnê podkreœliæ, ¿e Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych ani Komenda G³ówna Po-
licji, nie planuj¹ systemowej likwidacji wszystkich posterunków Policji. Jednym z prio-
rytetów dzia³añ Policji jest natomiast udoskonalenie i racjonalizacja jej struktur.
Przebiegaj¹cy nieprzerwanie w ostatnich latach proces zmian umo¿liwi³ przekazanie
do jednostek terenowych Policji, maj¹cych bezpoœrednio stycznoœæ z obywatelami,
przesz³o 800 etatów. Zmiany etatowe objê³y swoim zasiêgiem Komendê G³ówn¹ Policji,
szko³y Policji, komendy wojewódzkie Policji i oddzia³y prewencji Policji.

W Komendzie G³ównej Policji od 2009 roku zlikwidowano 55 komórek organizacyj-
nych (wydzia³ów, sekcji). Likwidacji uleg³o 75 stanowisk kierowniczych (m.in. 6 za-
stêpców dyrektora biura, 10 naczelników wydzia³u, 11 zastêpców naczelnika wydzia³u,
46 kierowników sekcji). Uwolnione etaty zosta³y przekazane do Komendy Sto³ecznej
oraz komend powiatowych województwa mazowieckiego i innych jednostek Policji
w ca³ym kraju, w celu wsparcia policjantów na podstawowych stanowiskach.

Zmiany w strukturach Policji, przeprowadzone od stycznia 2009 roku do maja
2010 roku, pozwoli³y na przekazanie do Komendy Sto³ecznej Policji i jednostek wyko-
nawczych 274 etatów policyjnych. Zmniejszono tak¿e liczbê stanowisk w komendach
wojewódzkich, z których wy³¹czono 654 etaty i przekazano komendom powiatowym
oraz komisariatom.

W komendach rejonowych, powiatowych i miejskich zwiêkszono liczbê stanowisk
wykonawczych, przypadaj¹cych na jedno stanowisko kierownicze, co pozwoli³o na bez-
poœrednie wzmocnienie s³u¿by prewencyjnej np. poprzez zwiêkszenie liczby funkcjona-
riuszy liniowych.

Ponadto, modyfikacja struktur szkó³ Policji pozwoli³a na przekazanie do jednostek
podstawowych 337 etatów; policyjnych oraz 226 cywilnych. Zmiany, poprzedzone
szczegó³owym audytem wewnêtrznym, objê³y tak¿e oddzia³y prewencji i jednostki
szczebla podstawowego.

W wyniku zmian wzmocniono oddzia³y prewencji Policji (OPP) stacjonuj¹ce w naj-
wiêkszych aglomeracjach miejskich (Poznañ, Kraków, Warszawa), zmniejszaj¹c liczeb-
noœæ OPP w Bia³ymstoku, Olsztynie i Rzeszowie. £¹czny stan etatowy OPP wzrós³
z 6.466 w 2009 roku do 6.587 w 2011 roku.

Obecnie reorganizacji podlegaj¹ podstawowe jednostki i komórki organizacyjne Po-
licji, w szczególnoœci komisariaty i posterunki.

Nale¿y wskazaæ, ¿e posterunek Policji nie jest samodzieln¹, wyodrêbnion¹ jedno-
stk¹, lecz komórk¹ organizacyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad komendy powiatowej/miej-
skiej/rejonowej albo komisariatu Policji i dzia³a na identycznych zasadach, jak
pozosta³e komórki powy¿szych jednostek (np. komórka prewencji, ruchu drogowego,
kryminalna), mimo ¿e usytuowany jest poza siedzib¹ macierzystej jednostki. Wszelkie
zmiany w sieci posterunków s¹ jedynie wewnêtrznymi przekszta³ceniami organizacyj-
nymi w ramach danej jednostki, nie skutkuj¹ zatem ani uszczupleniem liczby jedno-
stek Policji ani wyeliminowaniem obecnoœci policjantów na obszarze pozostaj¹cym we
w³aœciwoœci danego komendanta Policji.
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Posterunki nie tworz¹ trzonu struktury organizacyjnej Policji, lecz jedynie stano-
wi¹ jej niewielk¹ czêœæ. Liczba policjantów pe³ni¹cych w nich s³u¿bê nie przekracza
5 000, nie odpowiada wiêc nawet 5% stanu etatowego ca³ej formacji. Podstaw¹ syste-
mu zapewniania bezpieczeñstwa nie s¹ wiêc posterunki, lecz jednostki Policji œrednie-
go szczebla jak komendy powiatowe/miejskie oraz komisariaty.

Funkcjonowanie jednostek Policji o najni¿szym stanie etatowym wi¹¿e siê z wielo-
ma problemami organizacyjnymi i finansowymi. Najmniejsze posterunki nie mog¹ za-
pewniæ ca³odobowej obs³ugi obywateli, nie s¹ tak¿e w stanie zorganizowaæ ca³odobowej
s³u¿by patrolowej, nawet w postaci pojedynczego patrolu dwuosobowego, co ma bezpo-
œredni wp³yw na czas reakcji Policji na zg³oszenie o zdarzeniu.

Funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê w tych jednostkach z regu³y zajmuj¹ siê wy³¹cz-
nie obs³ug¹ najprostszych zdarzeñ i zazwyczaj s¹ w stanie za³atwiæ jedynie czêœæ z tych
spraw. W wielu przypadkach z powodu braku w posterunku wystarczaj¹cej liczby poli-
cjantów pe³ni¹cych s³u¿bê, interwencje przeprowadzane s¹ przez policjantów z najbli¿-
szej komendy powiatowej b¹dŸ komisariatu. Ze wzglêdu na brak odpowiedniego
wyposa¿enia, a tak¿e odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, bardziej skompli-
kowane dzia³ania z zasady wymagaj¹ zaanga¿owania siê jednostki Policji wy¿szego
szczebla.

Œrodki lokomocji, u¿ytkowany sprzêt, a tak¿e same lokale, w których znajduj¹ siê
posterunki s¹ znacznie mniej efektywnie wykorzystywane ni¿ w komendach powiato-
wych/miejskich lub komisariatach. Dodatkowo, niezbêdna infrastruktura zwi¹zana
m.in. z zapewnieniem ³¹cznoœci teleinformatycznej, w tym przy wykorzystaniu techno-
logii œwiat³owodowej, poch³ania znaczne œrodki finansowe, które nie s¹ rekompenso-
wane skutecznoœci¹ dzia³ania posterunków. Powstaj¹ce z tego tytu³u nadmierne
koszty ponosi Policja.

Nale¿y wyjaœniæ, ¿e w³aœciwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie
odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej, pozostaje w kompetencji komendan-
tów powiatowych/miejskich Policji, którzy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania przepi-
sów zarz¹dzenia nr 1041 Komendanta G³ównego Policji z dnia 28 wrzeœnia 2007 roku
w sprawie szczegó³owych zasad organizacji i zakresu dzia³ania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z póŸn. zm.).

Przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych zmian organizacyjnych Policja kieruje siê
wymogami sprawnoœci dzia³ania formacji w spe³nianiu jej ustawowych zadañ, skutecz-
noœci¹ wykonywania nadzoru nad ich realizacj¹, uwzglêdniaj¹c przy tym ich specjali-
zacjê i mo¿liwoœci finansowe. Przekszta³cenie sieci posterunków dokonywane jest na
podstawie analiz zagro¿enia przestêpczoœci¹, optymalnego zarz¹dzania zasobami ludz-
kimi, czasu reakcji Policji na zg³oszenie o zdarzeniu oraz ponoszonych kosztów funk-
cjonowania Policji na danym terenie. Jednostki Policji systematycznie analizuj¹ stan
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, i to w³aœnie w oparciu o wyniki tych¿e prac
podejmowane s¹ decyzje o przeprowadzeniu przedmiotowych zmian organizacyjnych
w Policji.

W trakcie analizy planowanych zmian organizacyjnych brane s¹ pod uwagê przede
wszystkim oczekiwania obywateli wobec Policji. Wyniki V EDYCJI POLSKIEGO BADA-
NIA PRZESTÊPCZOŒCI (przeprowadzonej w styczniu 2012 roku) wskazuj¹, ¿e obecnie
dla obywateli najwa¿niejsza jest mo¿liwoœæ szybkiego po³¹czenia z dy¿uruj¹cym poli-
cjantem oraz niezw³oczne przybycie wzywanego patrolu na miejsce zdarzenia. Ewoluu-
j¹ce potrzeby spo³eczeñstwa wobec s³u¿b porz¹dku publicznego, przy jednoczesnym
postêpuj¹cym rozwoju technologii oznaczaj¹, ¿e Policja stale musi dostosowywaæ swo-
j¹ strukturê organizacyjn¹ do stawianych wymagañ przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci
korzystania z pojawiaj¹cych siê u³atwieñ technicznych. Zmiany powinny byæ przepro-
wadzane tak, by formacja mog³a spe³niaæ oczekiwania spo³eczeñstwa, a jednoczeœnie
dzia³aæ sprawnie i skutecznie.

Dodatkowo, charakter zadañ wype³nianych przez Policjê wymaga dynamicznego
reagowania na zachodz¹ce zdarzenia. Funkcjonariusze nie powinni wiêc oczekiwaæ
w jednostce na ewentualne zg³oszenia mieszkañców z proœb¹ o interwencjê, lecz byæ
stale obecnymi w nadzorowanym przez siebie terenie. Gwarancji bezpieczeñstwa nie
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stanowi sam budynek oznaczony jako siedziba Policji, lecz sta³a obecnoœæ na s³u¿bie
jak najwiêkszej liczby zmechanizowanych patroli.

Ka¿da z planowanych zmian dotycz¹cych posterunków polegaæ bêdzie b¹dŸ na
w³¹czaniu ich do komend powiatowych/miejskich, b¹dŸ na po³¹czeniu kilku w jeden
silniejszy kadrowo posterunek lub w komisariat policji. W zdecydowanej wiêkszoœci
przekszta³ceniom podlegaæ bêd¹ najmniejsze posterunki licz¹ce 5–6 funkcjonariuszy.
Jednostki wzmacniane w wyniku reorganizacji bêd¹ w stanie zapewniæ ca³odobowy sy-
stem pe³nienia s³u¿by przez patrole i dy¿urnych. Ponadto, zwiêkszy siê liczba patroli
pe³ni¹cych codziennie s³u¿bê, co bezpoœrednio wp³ynie na poczucie bezpieczeñstwa lo-
kalnej spo³ecznoœci. Skróceniu ulegnie równie¿ czas reakcji na zg³aszane zdarzenia.
Ponadto, nast¹pi zwiêkszenie efektywnoœci alokowanych przez Policjê œrodków.

Ewentualne przekszta³cenia oznaczaæ bêd¹ jedynie przeniesienie policjantów w ra-
mach wewnêtrznych struktur jednostek Policji, nie wi¹¿¹ siê natomiast z redukcj¹ eta-
tów. Funkcjonariusze z posterunków podlegaj¹cych reorganizacji zostan¹ w³¹czeni do
macierzystych jednostek Policji (komend powiatowych/miejskich, komisariatów Poli-
cji), z przeznaczeniem do zabezpieczenia obszarów nadzorowanych dotychczas w ra-
mach posterunku. Policjanci ci nie znikn¹ zatem z danego obszaru, ale nadal bêd¹
s³u¿yæ zapewnieniu bezpieczeñstwa na tym terenie. Nast¹pi jedynie ich alokacja w celu
skuteczniejszego wype³niania ustawowych obowi¹zków Policji. Reorganizacja stworzy
mo¿liwoœæ efektywniejszego zast¹pienia policjanta nieobecnego w s³u¿bie, co w uwa-
runkowaniach posterunku jest bardzo utrudnione. Sta³a lub czêstsza obecnoœæ poli-
cjantów na terenie powiatów stanowi cel dzia³añ podejmowanych obecnie przez
komendantów.

Proces reorganizacji posterunków Policji spotyka siê równie¿ z przychylnymi opi-
niami ze strony ekspertów. W dniu 4 lipca 2012 roku w Komendzie G³ównej Policji od-
by³o siê spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta G³ównego Policji z³o¿onej ze
specjalistów i przedstawicieli œrodowiska naukowego1. Jeden z punktów debaty po-
œwiêcony by³ reorganizacji struktury posterunków Policji. Uczestnicy spotkania pozy-
tywnie wypowiedzieli siê o potrzebie zmian, które zapewni¹ zwiêkszenie mobilnoœci
Policji i wp³yn¹ na poprawê organizacji pracy.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Policja posiada pe³n¹ œwiadomoœæ wysokoœci wsparcia finanso-
wego, jakiego samorz¹dy lokalne udziela³y posterunkom Policji. Równie¿ z tego powodu
decyzje o przeprowadzeniu zmian w lokalnych strukturach Policji zwi¹zanych z reorgani-
zacj¹ posterunków ka¿dorazowo konsultowane bêd¹ z w³adzami samorz¹dowymi. O pla-
nowanych zmianach organizacyjnych i podjêtych w tym zakresie decyzjach komendanci
wojewódzcy powiadamiaæ bêd¹ Komendanta G³ównego Policji, za którego poœrednictwem
o powy¿szych zmianach informowany bêdzie Minister Spraw Wewnêtrznych.

W dniu 11 lipca 2012 roku w Komendzie G³ównej Policji zorganizowana zosta³a te-
lekonfereneja w celu przedstawienia aktualnych informacji dotycz¹cych postêpuj¹ce-
go procesu reorganizacji lokalnych struktur Policji. Przewodzi³em przeprowadzonej
dyskusji. Wziêli w niej udzia³ Komendant G³ówny, przedstawiciele KGP oraz cz³onko-
wie kierownictwa 17 Komend Wojewódzkich (Sto³ecznej). Reprezentanci wszystkich
garnizonów przedstawili aktualny stan struktury organizacyjnej Policji w ich woje-
wództwach, a tak¿e ewentualne plany w zakresie jej reorganizacji w najbli¿szym czasie.
Zgodnie ze z³o¿onymi deklaracjami, ka¿dorazowo plany dotycz¹ce reorganizacji by³y
poprzedzone pog³êbionymi analizami, które wskazywa³y na koniecznoœæ i celowoœæ
podjêcia tych dzia³añ. Ka¿dy z komendantów zapewni³ ponadto, ¿e w sprawie decyzji
podejmowanych przez podleg³ych mu komendantów powiatowych i miejskich by³y. s¹
lub bêd¹ prowadzone rozmowy z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych. Dodatkowo
przedstawiciele Komend Wojewódzkich zadeklarowali, ¿e przeprowadzana reorganiza-
cja nie bêdzie skutkowaæ zwalnianiem funkcjonariuszy i wszyscy obecnie zatrudnieni
policjanci otrzymaj¹ propozycjê dalszej s³u¿by w macierzystych jednostkach.
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Ponadto informujê, ¿e w odniesieniu do województwa œwiêtokrzyskiego zmiany or-
ganizacyjne mog¹ dotyczyæ alokacji lub przekszta³cenia 38 posterunków Policji. Ze
wzglêdu na zainteresowanie spo³eczne modyfikacjami struktur Policji, Komendant
Wojewódzki Policji we wrzeœniu 2012 roku planuje przeprowadzenie publicznej debaty
na temat zagadnieñ bezpieczeñstwa na terenie województwa œwiêtokrzyskiego w kon-
tekœcie reorganizacji sieci posterunków Policji. Do czasu przeprowadzenia ww. debaty,
nie nast¹pi¹ ¿adne zmiany w organizacji œwiêtokrzyskiej Policji, bezpoœrednio zwi¹za-
ne z likwidacj¹ posterunków Policji.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ zaplanowane zmiany w strukturze jednostek Poli-
cji z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do usprawnienia funkcjonowania tych jednostek, a tym sa-
mym wp³yn¹ znacz¹co na poprawê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Wzmocnienie komend powiatowych/miejskich oraz komisariatów kosztem niee-
fektywnych posterunków, a tak¿e przekszta³cenie czêœci posterunków w komisariaty
Policji, ma na celu wy³¹cznie zwiêkszenie potencja³u Policji do jeszcze lepszej dba³oœci
o bezpieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych i jest efektem pog³êbionych analiz w tym za-
kresie. Dzia³ania podejmowane obecnie przez Policjê maj¹ s³u¿yæ poprawie jakoœci pra-
cy Policji oraz zwiêkszeniu poczucia bezpieczeñstwa obywateli.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego,

Andrzeja Paj¹ka, Marka Martynowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W programie „Pañstwo w pañstwie” w telewizji Polsat, wyemitowanym

6 maja 2012 r., przedstawiona zosta³a bulwersuj¹ca sprawa dowolnego
traktowania przez urzêdy celne przedsiêbiorców sprzedaj¹cych samochody
typu pick-up. Z programu wynika, ¿e kwalifikacja pojazdu pick-up jako ciê¿a-
rowego lub osobowego, a w œlad za tym pobieranie b¹dŸ niepobieranie podat-
ku akcyzowego, zale¿y od dowolnej i zmieniaj¹cej siê interpretacji
urzêdników celnych. Ponadto w programie postawiona zosta³a teza, ¿e urzê-
dy celne stosuj¹ ró¿ne miary i takie same pojazdy w ma³ych firmach trakto-
wane s¹ jako osobowe, a u du¿ych dilerów – jako samochody ciê¿arowe.

Prosimy, by minister finansów zapozna³ siê z tym programem (w którym
bra³ udzia³ wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów, pan Piotr
Pogorzelski) i wyjaœni³, co nastêpuje.

Czy prawne kryteria oceny, czy samochód typu pick-up jest pojazdem ciê-
¿arowym, czy osobowym, s¹ jasne? Jakie to s¹ kryteria?

Czy w sprawach przedstawionych w programie telewizyjnym urzêdnicy
celni prawid³owo zakwalifikowali pojazdy jako ciê¿arowe?

Czy Pan Minister podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia jednoli-
tego i zgodnego z prawem sposobu kwalifikowania pojazdów pick-up przez
podleg³e sobie urzêdy celne i skarbowe, a jeœli tak, to jakie to bêd¹ dzia³ania?

Zwracamy siê te¿ z proœb¹, by z rzeczonym programem zapozna³ siê pre-
zes Najwy¿szej Izby Kontroli i rozwa¿y³ przeprowadzenie kontroli prawid³o-
woœci postêpowania administracji skarbowej w zakresie kwalifikacji
pojazdów jako ciê¿arowe b¹dŸ osobowe.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Andrzej Paj¹k
Marek Martynowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 27 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem nr BPS/043-12-466/12 z dnia 30 maja 2012 r., przy którym

zosta³o przekazane oœwiadczenie dotycz¹ce pojazdów typu pick-up z³o¿one przez sena-

12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r. 111



tora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 12. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r., uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Wskazaæ nale¿y, i¿ kwestie dotycz¹ce opodatkowania niektórych pojazdów podat-
kiem akcyzowym uregulowane s¹ w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia
2008 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 3 poz. 11, z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku samochodu osobowego przed-
miotem opodatkowania akcyz¹ jest import, nabycie wewn¹trzwspólnotowe oraz pierw-
sza sprzeda¿ na terytorium kraju, samochodu osobowego niezarejestrowanego wczeœ-
niej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast definicja samochodu osobowego zawarta jest w art. 100 ust. 4 ww. usta-
wy, zgodnie z którym samochody osobowe s¹ to pojazdy samochodowe i pozosta³e po-
jazdy 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 pojazdów samochodowych
i pozosta³ych pojazdów, które nie wymagaj¹ rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Wyjaœniæ nale¿y, i¿ pojazdy typu pick-up, które s¹ klasyfikowane do kodu Nomen-
klatury Scalonej CN 8703 podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Nato-
miast pojazdy typu pick-up klasyfikowane do kodu CN 8704 nie s¹ objête akcyz¹.

Zasad¹ jest, ¿e zgodnie z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotycz¹cych standar-
dów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot
sam klasyfikuje dany samochód do danego kodu CN i to jego obci¹¿aj¹ ewentualne ne-
gatywne konsekwencje z tytu³u b³êdnego zaklasyfikowania tego samochodu. W tym
przypadku podmiot sk³ada do w³aœciwego urzêdu celnego deklaracjê podatkow¹
(AKC-U) gdy dany pojazd jest klasyfikowany do kodu CN 8703. W sytuacji gdy pojazdy
klasyfikowane s¹ do innych kodów taryfy celnej, nie podlegaj¹ akcyzie, a zatem pod-
miot nie jest zobligowany do z³o¿enia przedmiotowej deklaracji.

Natomiast podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê importem towaru maj¹ prawo wy-
st¹piæ do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z wnioskiem o udzielenie wi¹¿¹cej infor-
macji taryfowej, która jest decyzj¹ wa¿n¹ 6 lat, wi¹¿¹c¹ podmiot i organy celne w UE.
Mo¿e ona stanowiæ podstawê wymierzenia nale¿noœci celnych oraz podatkowych.
W tym przypadku urzêdnik celny dokonuje weryfikacji zg³oszenia celnego – tj. m.in.
sprawdzenia czy dany pojazd podlega b¹dŸ nie pod kod CN 8703.

Dodaæ nale¿y jednoczeœnie, i¿ zgodnie z art. 105 pkt 1 ustawy o podatku akcyzo-
wym z dnia 6 grudnia 2008 r., stawka akcyzy dla samochodów osobowych o pojemnoœci
silnika powy¿ej 2000 centymetrów szeœciennych wynosi 18,6% podstawy opodatkowa-
nia. Przyjmuj¹c, i¿ wartoœæ pojazdu typu pick-up wynosi oko³o 100 tys. z³ to nale¿ny
podatek akcyzowy od takiego pojazdu stanowiæ bêdzie oko³o 18 tys. z³. Nale¿na kwota
podatku akcyzowego mo¿e prowadziæ do ewentualnych nadu¿yæ w tym zakresie dlate-
go kwestia ta poddawana jest sta³ej kontroli s³u¿by celnej, co jest realizowane poprzez
weryfikacjê dokumentów od samochodów sk³adanych w urzêdach w³aœciwych w spra-
wie rejestracji pojazdów, spe³niaj¹cych kryteria klasyfikacji jako samochody osobowe,
a rejestrowanych jako samochody ciê¿arowe.

Ponadto, poni¿ej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte w piœmie.
1. Czy prawne kryteria oceny, czy samochód typu pick-up jest pojazdem ciê¿arowym,

czy osobowym, s¹ jasne? Jakie to s¹ kryteria?
Klasyfikacji taryfowej pojazdów silnikowych typu pickup nale¿y dokonaæ zgodnie

z brzmieniem regu³y 1. i 6. Ogólnych regu³ interpretacji Nomenklatury scalonej i zgod-
nie z brzmieniem pozycji 8703, obejmuj¹cej pojazdy samochodowe i pozosta³e pojazdy
silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób.

Zgodnie z regu³¹ 1. Ogólnych regu³ interpretacji Nomenklatury Scalonej, klasyfika-
cjê towarów nale¿y ustalaæ zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i dzia³ów.

Zarówno brzmienie pozycji 8703: „Pojazdy silnikowe i pozosta³e pojazdy me-
chaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne ni¿ te objête pozycj¹
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8702), w³¹cznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyœcigowymi”,

jak i brzmienie pozycji 8704: „Pojazdy silnikowe do transportu towarów”
wskazuj¹, ¿e zasadniczym kryterium klasyfikacji pojazdów silnikowych w nomen-

klaturze CN jest ich przeznaczenie.
Jak z powy¿szego wynika prawne kryteria oceny czy samochód jest osobowym czy

ciê¿arowym s¹ jasne i czytelnie okreœlone.
W Notach wyjaœniaj¹cych do Systemu Zharmonizowanego (HS) dotycz¹cych klasy-

fikacji taryfowej towarów do pozycji 8704 okreœlone zosta³y szczegó³owe cechy, jakie
pojazdy przeznaczone do transportu towarów powinny spe³niaæ. Cechy te s¹ szczegól-
nie pomocne przy okreœlaniu klasyfikacji pojazdów mechanicznych, których masa
brutto nie przekracza 5 ton i które posiadaj¹ oddzielon¹ czêœæ tyln¹ lub otwart¹ naczepê.

Zgodnie z tymi Notami o tym, ¿e dany pojazd kwalifikuje siê do pozycji 8704, œwiad-
cz¹ nastêpuj¹ce cechy:

a) siedzenia-³awki bez wyposa¿enia zabezpieczaj¹cego (np. pasów bezpieczeñstwa
lub punktów do zamocowania pasów bezpieczeñstwa i potrzebnego do tego wypo-
sa¿enia) ani bez wyposa¿enia kojarzonego z czêœci¹ pojazdu przeznaczon¹ dla pa-
sa¿erów w czêœci tylnej, znajduj¹cej siê za siedzeniem kierowcy i przednimi sie-
dzeniami pasa¿erów. Siedzenia te s¹ zwykle sk³adane tak, aby mo¿liwe by³o
pe³ne wykorzystanie tylnej czêœci pojazdu (wany) lub naczepy (pojazdy typu pic-
kup) do transportu towarów,

b) oddzielna kabina dla kierowcy i pasa¿erów oraz oddzielna otwarta naczepa z pa-
nelami bocznymi i nak³adan¹ klap¹ (pojazdy typu pickup);

c) brak okien na bokach pojazdu; obecnoœæ przesuwnych, wahad³owych lub podno-
szonych drzwi bez okien na bokach pojazdu lub z ty³u, przeznaczonych do za³a-
dunku i roz³adunku towarów (wany);

d) zamontowany na sta³e panel lub przegroda pomiêdzy czêœci¹ dla kierowcy i pasa-
¿erów siedz¹cych z przodu, a czêœci¹ tyln¹;

e) brak wyposa¿enia czêœci za³adunkowej pojazdu, w sposób kojarzony z czêœci¹ po-
jazdu przeznaczon¹ dla pasa¿erów.

Noty wyjaœniaj¹ce do Nomenklatury scalonej zawieraj¹ zapisy reguluj¹ce klasyfi-
kacjê taryfow¹ pojazdów samochodowych. Stanowi¹ one, ¿e „Innym kryterium decy-
duj¹cym o klasyfikacji taryfowej tego typu pojazdów jest proporcja wewnêtrznej
d³ugoœci pod³ogi czêœci do transportu towarów do d³ugoœci rozstawu osi pojazdu. Jeœli
d³ugoœæ pod³ogi jest wiêksza ni¿ 50% d³ugoœci osi pojazdu, bêdzie on klasyfikowany
do pozycji 8704”.

Poza Notami wyjaœniaj¹cymi do Systemu Zharmonizowanego (HS), Komitet HS
w odniesieniu do konkretnych pojazdów samochodowych klasyfikowanych do pozycji
8703 i 8704 przyj¹³ Opinie klasyfikacyjne, które wskazuj¹, ¿e mo¿e mieæ znaczenie ³a-
downoœæ pojazdu przy okreœleniu klasyfikacji pojazdu do pozycji 8704.

W tym przypadku nale¿y ustaliæ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ pojazdu oraz masê
w³asn¹ pojazdu (w³¹cznie z kierowc¹). Przyk³adowe dane pozwalaj¹ na wyliczenie ³¹cz-
nej masy, np. czterech pasa¿erów (np. 4x70 kg) + kierowca = 350 kg, co przy dopusz-
czalnej ³adownoœci pojazdu, np. 820 kg, pozwala na ustalenie proporcji ³adownoœci
przypadaj¹cej na czêœæ pasa¿ersk¹ i towarow¹, odpowiednio: 350 kg i 470 kg. Propor-
cja ta pozwala na ustalenie klasyfikacji pojazdu do pozycji 8703 lub do pozycji 8704.
W przedstawionym przyk³adzie pojazd powinien zostaæ zaklasyfikowany do pozycji 8704.

Noty wyjaœniaj¹ce do Nomenklatury Scalonej mog¹ odwo³ywaæ siê do Not wyjaœnia-
j¹cych do Systemu Zharmonizowanego, jednak nie zastêpuj¹ one tych ostatnich; po-
winny byæ uwa¿ane jako dope³nienie tych ostatnich i byæ u¿ywane w po³¹czeniu z nimi
(wynika to bezpoœrednio z treœci przedmowy do Not wyjaœniaj¹cych CN – Dz. Urz. Serii C
Nr 137 z dnia 6 maja 2011 r.).

Klasyfikacji taryfowej towarów, tzn. wskazanie w³aœciwej pozycji lub podpozycji Ta-
ryfy celnej dokonuje siê na podstawie powszechnie dostêpnych narzêdzi (korzystaj¹c
przede wszystkim z kompletnych danych o towarze), którymi s¹:
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– Ogólne regu³y interpretacji (ORI),
– uwagi do sekcji i dzia³ów Taryfy celnej,
– Noty wyjaœniaj¹ce do CN,
– Noty wyjaœniaj¹ce do HS,
– Opinie Klasyfikacyjne Komitetu Systemu Zharmonizowanego,
– Orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE,
– Praktyki klasyfikacyjne takich towarów w UE (system EBTI).
Wszystkie te narzêdzia (z wyj¹tkiem oczywiœcie kompletnych danych o towarze), s¹

dostêpne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – S³u¿ba celna.
Klasyfikacji pojazdów silnikowych dokonuje siê indywidualnie w ka¿dym przypadku,

gdy¿ ka¿dy pojazd mo¿e siê ró¿niæ od innego, zbudowanego na tym samym nadwoziu.
Wspólna Taryfa Celna, oprócz wykazu towarów zawiera Ogólne regu³y interpretacji

Nomenklatury scalonej oraz uwagi do sekcji i dzia³ów, a tak¿e uwagi do podpozycji.
Obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem, w którym s¹ zawarte Ogólne regu³y inter-
pretacji (ORI), jest rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 wrzeœnia 2011 r.
zmieniaj¹ce za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomen-
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L
Nr 282 z 28 paŸdziernika 2011 r.). W rozporz¹dzeniu tym zawarte s¹ tak¿e przywo³ane
wy¿ej uwagi do sekcji i dzia³ów, a tak¿e uwagi do podpozycji. Uwagi te zawieraj¹ szcze-
gó³owe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji, podaj¹ listê
towarów w³¹czonych lub wy³¹czonych, wraz z technicznym opisem i praktycznymi
wskazówkami dla ich identyfikacji. Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji
nomenklatury taryfowej i w³aœciwej identyfikacji poszczególnych towarów, warunku-
j¹cej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych.

W celu ustalenia prawid³owego kodu dla okreœlonego towaru nale¿y w pierwszej
kolejnoœci kierowaæ siê Ogólnymi regu³ami interpretacji Nomenklatury scalonej (ORI).
Najwa¿niejsz¹ z nich jest regu³a 1, która informuje, ¿e dla celów prawnych klasyfikacjê
towarów nale¿y ustaliæ zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i dzia³u i dopiero
wówczas, gdy jest to niemo¿liwe, nale¿y, przy zachowaniu kolejnoœci – o ile jest to mo¿-
liwe, korzystaæ z nastêpnych regu³, od 2. do 6.

Nomenklatura taryfowa zawarta we Wspólnej Taryfie Celnej jest Nomenklatur¹
Scalon¹ (CN), bêd¹c¹ 8-znakowym rozwiniêciem Systemu Zharmonizowanego (HS).

Zarówno System Zharmonizowany (HS), jak i Nomenklatura Scalona (CN) s¹ uzu-
pe³niane przez Noty wyjaœniaj¹ce. Noty do Systemu Zharmonizowanego (HS) s¹ wyda-
wane w jêzykach angielskim i francuskim i uaktualniane przez Œwiatow¹ Organizacjê
Celn¹ (WCO). Pozosta³e wersje jêzykowe Not wyjaœniaj¹cych do HS s¹ przygotowywane
przez administracje w wiêkszoœci Krajów Cz³onkowskich. Zmiany Not wyjaœniaj¹cych
do HS redagowane s¹ przez Komitet HS i przyjmowane zgodnie z artyku³em 8 Konwencji
w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Komitet HS
redaguje równie¿ Opinie klasyfikacyjne, które s¹ przyjmowane w tym samym trybie.

Natomiast Noty wyjaœniaj¹ce do Nomenklatury Scalonej, bêd¹ce efektem pracy
Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego, na mocy
artyku³u 9, paragraf 1 (a) oraz artyku³u 10 rozporz¹dzenia (EWG) nr 2658/87 przyjmo-
wane s¹ przez Komisjê Europejsk¹. Chocia¿ Noty wyjaœniaj¹ce do Nomenklatury Sca-
lonej mog¹ odwo³ywaæ siê do Not wyjaœniaj¹cych do Systemu Zharmonizowanego, to
jednak nie zastêpuj¹ tych ostatnich; powinny byæ uwa¿ane jako ich dope³nienie i byæ
u¿ywane w po³¹czeniu z nimi.

Skonsolidowana, obecnie obowi¹zuj¹ca wersja Not wyjaœniaj¹cych do Nomenkla-
tury Scalonej, opublikowana zosta³a w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej serii
C nr 133 z dnia 30 maja 2008 r. Przyjmowane po tej dacie przez Komitet Kodeksu Cel-
nego Noty wyjaœniaj¹ce do CN, s¹ publikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europej-
skiej serii C.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Noty wyjaœniaj¹ce do HS przyjmowane s¹ rów-
nie¿ przez Komisjê Europejsk¹ na podstawie sprawozdania z sesji Komitetu Systemu
Zharmonizowanego (HSC). Wykaz decyzji przyjêtych przez HSC na danej sesji, który
przygotowuje Komisja, przyjmowany jest w drodze g³osowania przez Komitet Kodeksu
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Celnego na mocy art. 12 ust. 5 lit. a) rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 paŸdziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny. Nastêpnie, zgod-
nie z art. 12 ust. 2 lit. a) rozporz¹dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r., ustanawiaj¹cego przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
Komisja Europejska przygotowuje Komunikat zawieraj¹cy ten wykaz. Komunikat ten
jest publikowany w Dzienniku Urzêdowym serii C. Wykaz w Komunikacie zawiera
zmiany do Not Wyjaœniaj¹cych do Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego i zmia-
ny Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych Rady Wspó³pracy Celnej, które zosta³y za-
twierdzone podczas sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego Œwiatowej Organi-
zacji Celnej (WCO).

Ponadto Komisja Europejska publikuje w Dziennikach Urzêdowych serii L rozpo-
rz¹dzenia klasyfikacyjne dotycz¹ce klasyfikacji niektórych towarów wed³ug Nomen-
klatury Scalonej, które s¹ redagowane przez Komitet Kodeksu Celnego, Sekcja
Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej, a przyjmowane przez Komisjê.

Kody TARIC, które powstaj¹ poprzez do³¹czenie dziewi¹tej i dziesi¹tej cyfry do kodu
CN, s¹ tworzone w przypadku, na przyk³ad wystêpowania ograniczeñ pozataryfowych
dla wê¿szej grupy towarów, ni¿ klasyfikowana do danego kodu CN. Ka¿dy kod TARIC,
wraz z uzasadnieniem jego wprowadzenia, jest opublikowany w postaci rozporz¹dzenia
Rady (WE) w dzienniku urzêdowym serii L.

Potwierdzeniem prawid³owoœci zastosowanej klasyfikacji taryfowej jest baza syste-
mu EBTI Komisji Europejskiej, zawieraj¹ca wi¹¿¹ce informacje taryfowe wydane we
wszystkich krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Wi¹¿¹ca informacja taryfowa
jest decyzj¹ organów celnych wydawan¹ na podstawie art.12 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego (rozporz¹dzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 paŸdziernika 1992 r. usta-
nawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny – (Dz.U. L 302 z 19 paŸdziernika 1992 r. ze zm.)
oraz art. od 5 do 14 przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego –
rozporz¹dzenie Komisji EWG nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj¹ce przepisy
w celu wykonania rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹cego Wspólno-
towy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z dnia 11 paŸdziernika 1993 r.).

Wi¹¿¹ce informacje taryfowe wydane przez administracje celne krajów cz³onkow-
skich UE, na mocy art. 11 rozporz¹dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiaj¹cego przepisy w celu wykonania rozporz¹dzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny, wi¹¿¹ wszystkie kraje cz³on-
kowskie.

2. Czy w sprawach przedstawionych w programie telewizyjnym urzêdnicy celni pra-
wid³owo zakwalifikowali pojazdy jako ciê¿arowe.

W programie przedstawiono jeden pojazd (znajduj¹cy siê w studiu telewizji Polsat).
By³ to jeden z wielu pojazdów, wobec których toczy³o siê postêpowanie administracyj-
ne prowadzone przez dyrektora izby celnej. W tym przypadku nie jest mo¿liwa ocena
dowodów znajduj¹cych siê w posiadaniu organu prowadz¹cego takie postêpowanie,
gdy¿ tylko zapoznanie siê ze wszystkimi dokumentami, umo¿liwia ocenê poprawnoœci
zastosowanej klasyfikacji. Podsumowuj¹c, na tym etapie sprawy nie mo¿na wydaæ
oceny, poniewa¿ nie jesteœmy w posiadaniu kompletnych danych o pojeŸdzie prezento-
wanym w studio.

Wskazaæ nale¿y ponadto, i¿ kwestie dotycz¹ce prawid³owoœci klasyfikacji pojazdów
typu pick-up do kodu CN 8703 przez administracje znalaz³y potwierdzenie w wyroku
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn.
akt III SA/Po 331/12 oraz w wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
10 maja 2012 r., sygn. akt I GSK 370/12.

3. Czy Pan Minister podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia jednolitego i zgod-
nego z prawem sposobu kwalifikowania pojazdów pick-up przez podleg³e sobie
urzêdy celne i skarbowe, a jeœli tak, to jakie to bêd¹ dzia³ania?

Jak wskazano wy¿ej, klasyfikacja pojazdów samochodowych jest procesem wyma-
gaj¹cym stosowania kryteriów, dobieranych ka¿dorazowo na podstawie jego indywi-
dualnych cech charakterystycznych. Oceny pojazdu dokonuje siê w oparciu
o kompletne dokumenty dotycz¹ce nie tylko jego danych technicznych, ale tak¿e wy-
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gl¹du i standardu pojazdu. Z tego te¿ powodu, dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia
jednolitego i zgodnego z prawem sposobu ich klasyfikacji polegaj¹ g³ównie na informo-
waniu organów celnych o nowych uregulowaniach prawnych, które w³aœnie wchodz¹
w ¿ycie i przypominaniu o ju¿ obowi¹zuj¹cych.

Nale¿y wyjaœniæ, ¿e w przypadku w¹tpliwoœci izby celne lub organy podatkowe
zwracaj¹ siê do Ministra Finansów o opiniê w sprawie klasyfikacji konkretnego pojaz-
du i opinia taka, choæ niewi¹¿¹ca dany organ, jest wydawana.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz stanu
Jacek Kapica

Stanowisko
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przez Pana Marsza³ka oœwiadczeniem z³o¿onym przez

Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami na 12. posiedze-
niu Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do Mini-
stra Finansów o przes³anie kopii odpowiedzi na to oœwiadczenie, przed³o¿enie
dokumentów przedstawiaj¹cych postêpowanie organów podatkowych oraz skalê wy-
stêpuj¹cych problemów w sprawach bêd¹cych przedmiotem oœwiadczenia. Decyzjê od-
noœnie do przeprowadzenia ewentualnej kontroli podejmê po otrzymaniu odpowiedzi
od Ministra Finansów, o czym poinformujê odrêbnym pismem.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski
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OdpowiedŸ
PREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 19 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 czerwca 2012 r. znak KBF-051-007/2012

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspól-
nie z innymi Senatorami na 12. posiedzeniu Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. uprzej-
mie informujê, ¿e NIK przeanalizowa³a otrzymane dodatkowo z Ministerstwa Finansów
dokumenty przedstawiaj¹ce podjête dzia³ania w sprawie opodatkowania samochodów
typu pick-up oraz kopiê odpowiedzi udzielonej Panu Marsza³kowi przez Ministra Fi-
nansów w dniu 27 czerwca br. W indywidualnej sprawie bêd¹cej przedmiotem oœwiad-
czenia Senatorów ostateczne rozstrzygniêcie kwestii dotycz¹cej kwalifikacji pojazdów
typu pick-up nale¿y do w³aœciwoœci s¹dów administracyjnych. W tej sprawie NIK nie
planuje przeprowadzenia kontroli.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez Ministra Finansów wynika jednak,
¿e za obszar podwy¿szonego ryzyka nale¿y uznaæ brak jednolitoœci stosowania prawa
podatkowego przez organy podatkowe. Najwy¿sza Izba Kontroli regularnie prowadzi
kontrole problemowe obejmuj¹ce prawid³owoœæ postêpowania organów podatkowych
i egzekucyjnych, w tym jednolitoœæ stosowania prawa na terenie ca³ego kraju. Przygo-
towuj¹c kolejne programy kontroli weŸmiemy pod uwagê tak¿e zagadnienia przedsta-
wione w oœwiadczeniu z³o¿onym na 12. posiedzeniu Senatu RP.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Dziêkujemy za odpowiedŸ na nasze oœwiadczenie z dnia 14 marca bie-

¿¹cego roku dotycz¹ce procesów s¹dowych m³odych rolników, beneficjentów
programu „U³atwianie startu m³odym rolnikom” oraz na oœwiadczenie z dnia
12 kwietnia bie¿¹cego roku w sprawie uzyskiwania i respektowania upraw-
nieñ do obs³ugi pras wysokiego zgniotu.

Z treœci odpowiedzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak ROWwpi-mwm-
-(1)0700-1/12(1614), wynika, ¿e w osiemnastu sprawach zadania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycz¹ce m³odych rolników w za-
kresie zwrotu udzielonej wczeœniej pomocy zosta³y uznane przez s¹dy za nie-
zgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Krótko mówi¹c, ¿¹dania ARiMR
wobec rolników by³y niesprawiedliwe.

Prosimy zatem Pana Ministra Rolnictwa o informacje odnoœnie do tego,
czy przeprowadzi³ Pan, b¹dŸ zamierza Pan przeprowadziæ, jak¹œ analizê
tych przegranych przez ARiMR spraw i czy zamierza Pan wp³yn¹æ na dzia³al-
noœæ agencji w taki sposób, by nie podejmowa³a ona tego rodzaju niespra-
wiedliwych dzia³añ wobec rolników.

Prosimy Pana Ministra równie¿ o to, by na podstawie analizy tych prze-
granych przez ARiMR spraw wydane zosta³y zalecenia dotycz¹ce weryfikacji
stanowiska agencji w innych tocz¹cych siê postêpowaniach, gdzie stan fak-
tyczny jest identyczny jak w przypadku przegranych procesów. Chodzi o to,
¿eby oszczêdziæ czas, koszty i zdrowie zarówno rolnikom, pracownikom
agencji, jak i s¹dom rozpoznaj¹cym te sprawy.

Dziêkujemy tak¿e za odpowiedŸ na pytanie w sprawie uprawnieñ do pro-
wadzenia i obs³ugi kombajnów zbo¿owych, której w Pana imieniu kompetent-
nie, rzeczowo i bez zbêdnej zw³oki udzieli³ pan minister Tadeusz Nalewajk.
Przyjmujemy do wiadomoœci i w pe³ni podzielamy stanowisko pana ministra
Nalewajka, ¿e przepisy prawa wymagaj¹ ogólnych uprawnieñ do prowadze-
nia pojazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego, jednak ¿adne przepisy
prawa nie zobowi¹zuj¹ nikogo do posiadania specjalnych uprawnieñ do ob-
s³ugi kombajnów zbo¿owych, a uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w tym
zakresie stanowi jedynie dobrowolne podwy¿szenie kwalifikacji rolniczych.

Przyjmuj¹c z satysfakcj¹ tê odpowiedŸ, musimy jednak zapytaæ Pana Mi-
nistra o to, dlaczego podleg³e Panu instytucje, tj. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
¿¹daj¹ od rolników posiadania takich uprawnieñ – na przyk³ad ARiMR ¿¹da
udokumentowania takich kwalifikacji podczas kontroli w gospodarstwach
rolnych, a KRUS stawia wymagania odnoœnie do posiadania wspomnianych
uprawnieñ w postêpowaniach dotycz¹cych wypadków z udzia³em kombaj-
nów zbo¿owych. W œwietle kompetentnej odpowiedzi pana ministra Nalewaj-
ka upewniamy siê w przekonaniu, ¿e stawianie takich wymagañ przez
ARiMR i KRUS jest pozbawione podstaw prawnych.

Chcielibyœmy wiedzieæ, co Pan Minister zamierza zrobiæ, ¿eby przerwaæ
praktykê polegaj¹c¹ na wymaganiu od rolników kwalifikacji nieprzewidzia-
nych przepisami prawa, a tak¿e by naprawiæ krzywdy wynikaj¹ce z dotych-
czasowej b³êdnej praktyki.

Kolejna sprawa, z jak¹ chcielibyœmy zwróciæ siê do Pana Ministra jako
zwierzchnika resortu rolnictwa, dotyczy sposobu wyp³acania odszkodowañ
za szkody wynik³e z epidemii bakterii E. Coli. Otó¿ w odpowiedzi na pytanie
europos³a dotycz¹ce pozbawienia czêœci rolników wyp³aty odszkodowañ za
szkody wynik³e z epidemii bakterii E. Coli Komisja Europejska stwierdzi³a, ¿e
„otrzyma³a wiele skarg od polskich rolników w sprawie przypadków domnie-
manego naruszenia przez polsk¹ agencjê p³atnicz¹ rozporz¹dzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) nr 585/2011 (1) z dnia 17 czerwca 2011 r.

118 12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r.



ustanawiaj¹cego tymczasowe nadzwyczajne œrodki wspierania sektora
owoców i warzyw. Skar¿¹cy twierdz¹, ¿e agencja p³atnicza poinformowa³a
wnioskodawców, i¿ wsparcie zostanie udzielone jedynie rolnikom produku-
j¹cym ogórki w tunelach foliowych i szklarniach oraz ¿e rolnicy produkuj¹cy
ogórki gruntowe zostan¹ z niego wykluczeni. Komisja bada zarzuty sformu³o-
wane w skargach i przedstawi tê kwestiê w³adzom polskim”.

W zwi¹zku z tymi informacjami zwracamy siê do ministra rolnictwa z py-
taniem o to, czy otrzyma³ od Komisji Europejskiej jakieœ stanowisko w tej
sprawie, a jeœli tak, to jakiej treœci. Prosimy o udostêpnienie korespondencji
Pana Ministra z Komisj¹ Europejsk¹ w tej sprawie.

Ostatnia sprawa, z któr¹ chcielibyœmy zwróciæ siê do ministra rolnictwa,
dotyczy wdra¿ania dyrektywy azotanowej w Polsce. Chcielibyœmy wiedzieæ,
na jakim etapie jest wdro¿enie tej dyrektywy oraz jakie rygory bêd¹ obo-
wi¹zywaæ rolników w zwi¹zku z planowanym jej wprowadzeniem, a jakie
zostan¹ na nich na³o¿one w przysz³oœci.

Analogiczne pytanie odnoœnie do dyrektywy azotanowej kierujemy do
ministra œrodowiska.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 29.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-12-468/12 z dnia 30 maja 2012 r.,

przekazuj¹ce do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez
senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 12. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 24 maja 2012 r. przekazujê, co nastêpuje.

Uprzejmie informujê, i¿ warunki przyznania pomocy w ramach dzia³ania 1.2 „U³at-
wianie startu m³odym rolnikom” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i Modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006” (w tym m.in. dotycz¹cy posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych), zosta³y okreœlone w przepisach UE (rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1257/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) oraz szczegó³owo doprecyzowane w przepi-
sach krajowych (rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœnia
2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”
– Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z póŸn. zm.).
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Ka¿dy beneficjent, któremu przyznano wsparcie w ramach ww. dzia³ania, zobo-
wi¹zywa³ siê w podpisanej z ARiMR umowie o dofinansowanie projektu do spe³nienia
wymogów okreœlonych w Programie i Uzupe³nieniu do Programu, a w przypadku nie-
wywi¹zania siê z warunków umowy do zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami
w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, liczonymi od dnia wyp³aty premii.

Polska jako kraj cz³onkowski zobowi¹zana jest do bezwzglêdnego przestrzegania
unijnych przepisów prawnych. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz
postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent mo¿e zostaæ zwolnio-
ny z obowi¹zku wykonania zobowi¹zania lub mieæ przed³u¿ony termin jego realizacji
jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach, w których niedotrzymanie zobowi¹zañ przez bene-
ficjenta nast¹pi³o na skutek wyst¹pienia okolicznoœci o charakterze si³y wy¿szej,
z przyczyn niezale¿nych od beneficjenta i pomimo do³o¿enia przez niego wszelkich sta-
rañ. W takich przypadkach ARiMR na wniosek beneficjenta dokonuje szczegó³owej
analizy zaistnia³ej sytuacji, po której mo¿e nast¹piæ ewentualne zwolnienie beneficjen-
ta z wywi¹zania siê z danego zobowi¹zania. W pozosta³ych przypadkach naruszenia
warunków przyznania pomocy, Agencja ma obowi¹zek podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
zwrotu wyp³aconej pomocy wraz z nale¿nymi odsetkami.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy przypadek jest inny i nie ma mo¿liwoœci wydania zale-
ceñ odnoœnie do postêpowania w poszczególnych sprawach. Umowy o dofinansowanie
projektu w ramach ww. dzia³ania, s¹ umowami cywilnoprawnymi, okreœlaj¹cymi wza-
jemne prawa i obowi¹zki stron, a spory w ich zakresie rozpoznawane mog¹ byæ wy³¹cz-
nie na drodze postêpowania cywilnego, przed s¹dem powszechnym.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii ¿¹dania od rolników przez Agencjê Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, upraw-
nieñ do prowadzenia i obs³ugi kombajnów zbo¿owych uprzejmie informujê, ¿e Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku (Dz. U. 2008 r. Nr 50,
poz. 291 z póŸn. zm.) i §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zg³aszania wypadków przy pracy rolni-
czej oraz ustalania jego okolicznoœci i przyczyn (Dz. U. Nr 76, poz. 669 z 2005 r.) ustala
przebieg i okolicznoœci zg³oszonych przez rolników wypadków przy pracy rolniczej.

W toku postêpowania dowodowego zbierane s¹ informacje o warunkach wykony-
wania pracy oraz okolicznoœciach, które mog³y mieæ wp³yw na powstanie wypadku.
W celu ustalenia przyczyn wypadku i wydania zaleceñ prewencyjnych oceniany jest
stan techniczny maszyn i urz¹dzeñ, podczas obs³ugi których dosz³o do zdarzenia oraz
znajomoœæ zasad ich obs³ugi przez poszkodowanego.

Kombajny, sieczkarnie i inne maszyny specjalistyczne stosowane obecnie w rolnic-
twie s¹ maszynami z³o¿onymi technicznie i aby je bezpiecznie obs³ugiwaæ nale¿y znaæ
instrukcjê obs³ugi wydan¹ przez producenta. Wskazane jest pog³êbienie tej wiedzy na
kursach organizowanych w Oœrodkach i Centrach Doradztwa Rolniczego, Zak³adach
Doskonalenia, po ukoñczeniu których placówki te wydaja stosowne zaœwiadczenie.
W przypadku mniej skomplikowanych maszyn czy urz¹dzeñ, zasady prawid³owej eks-
ploatacji mo¿na poznaæ korzystaj¹c tylko z instrukcji obs³ugi.

Dokszta³canie w przypadku rolników indywidualnych jest dobrowolne i le¿y w ge-
stii zainteresowanych, a ukoñczenie kursu obs³ugi kombajnu czy innej maszyny rolni-
czej jest podwy¿szeniem kwalifikacji zawodowych.

W postêpowaniu powypadkowym rozpatrywane s¹ wszystkie okolicznoœci zdarzenia,
w tym równie¿ wiedza poszkodowanych z zakresu bezpiecznej obs³ugi i stan u¿ytkowa-
nych maszyn. Zasad¹ jest, ¿e Kasa nie ¿¹da okazania dokumentów o dodatkowych, nie
wymaganych prawem kwalifikacjach, jednak mog³o siê zdarzyæ, ¿e w jednostkowych
przypadkach, ustalaj¹c przyczyny wypadku, by³a potrzeba uzyskania informacji o po-
siadaniu przez poszkodowanego dodatkowych uprawnieñ do obs³ugi kombajnu.

Wypadkom przy obs³udze i u¿ytkowaniu kombajnów zbo¿owych rocznie ulega oko-
³o 230 rolników, co stanowi oko³o 1% wszystkich wypadków zg³oszonych do KRUS,
wiêkszoœæ z nich to upadki osób podczas wchodzenia i schodzenia z maszyny. W tej
grupie zdarzaj¹ siê równie¿ pochwycenia, uderzenia i przygniecenia przez ruchome
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czêœci oraz skaleczenia w czasie bezpoœredniej eksploatacji i bie¿¹cych napraw bez wy-
³¹czenia napêdu maszyny.

Uprawnienia do obs³ugi kombajnów zbo¿owych i innych maszyn specjalistycznych
potwierdzaj¹ jedynie dodatkowe kwalifikacje, a ich brak nie stanowi podstawy do ogra-
niczania praw do œwiadczeñ Kasy z tytu³u wypadku przy pracy rolniczej.

Równie¿ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co do zasady nie ¿¹da
okazywania dokumentów o dodatkowych, nie wymaganych prawem kwalifikacjach,
wiêc jeœli znane s¹ Pañstwu takie przypadki proszê o szczegó³owe informacje o kon-
kretnych przypadkach i wówczas bêdê w stanie zaj¹æ stanowisko w tej sprawie.

Odnoœnie do kwestii wyp³aty odszkodowañ za szkody wynik³e z epidemii bakterii
E. Coli uprzejmie informujê, ¿e w dniu 13 stycznia 2012 r. wp³ynê³o do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo Komisji Europejskiej, w którym Komisja informuje pol-
skie w³adze, ¿e otrzyma³a wiele skarg od polskich rolników dotycz¹cych przypadków
domniemanych naruszeñ przez ARR rozporz¹dzenia (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerw-
ca 2011 r. ustanawiaj¹cego tymczasowe nadzwyczajne œrodki wspierania sektora owo-
ców i warzyw. W piœmie tym Komisja przedstawia stanowisko skar¿¹cych, którzy poin-
formowali o nieprawid³owoœciach jakie rzekomo mia³y miejsce w oddziale terenowym
Agencji Rynku Rolnego w Kielcach podczas udzielania informacji o mo¿liwoœci uzyska-
nia nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów UE oraz odpowiednich przepi-
sów krajowych. Informacje, o których mowa mia³yby zawieraæ b³êdne stwierdzenie, ¿e
wsparcie zostanie przyznane wy³¹cznie producentom uprawiaj¹cym ogórki w tunelach
foliowych i szklarniach, natomiast wy³¹czono ze wsparcia producentów ogórków grun-
towych. Zdaniem Komisji, zgodnie z art. 1 rozporz¹dzenia (UE) nr 585/2011 wszystkie
ogórki objête kodem CN 07070005 i przeznaczone do spo¿ycia jako produkty œwie¿e s¹
objête wsparciem UE i nie mo¿na na podstawie tego artyku³u wy³¹czyæ ¿adnego z ro-
dzaju ogórków spe³niaj¹cych te warunki. Komisja zwróci³a siê do w³adz polskich o sto-
sowne wyjaœnienia.

W dniu 21 marca 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemnie odniós³ siê do
zarzutów skar¿¹cych zawartych w piœmie Komisji. Minister nie zgodzi³ siê ze stawiany-
mi zarzutami, informuj¹c, ¿e informacje przekazywane przez pracowników ARR by³y
prawid³owe i zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Œwiadczy o tym choæby fakt, ¿e
wnioski sk³adane przez producentów, którzy prowadzili produkcjê ogórków w gruncie
by³y przyjmowane przez pracowników ARR, a wsparcie z tego tytu³u wyp³acone
w okreœlonych przepisami UE terminach.

Jednoczeœnie na podstawie skarg zg³aszanych przez producentów do MRiRW, które
podwa¿a³y prawid³owoœæ przeprowadzonej akcji informacyjnej, w szczególnoœci w wo-
jewództwie œwiêtokrzyskim, zosta³a zlecona w centrali Agencji Rynku Rolnego oraz
w oddziale terenowym w Kielcach kontrola. W jej wyniku stwierdzono, ¿e podjête przez
Agencjê dzia³ania informacyjne cechowa³y siê jednolitoœci¹ informacji i wynika³y z re-
gulacji prawnych zawartych w rozporz¹dzeniu (UE) nr 585/2011 oraz rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencjê Rynku Rolnego
zadañ zwi¹zanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych œrodków wspie-
rania rynków owoców i warzyw. Publikowane informacje nie ogranicza³y mo¿liwoœci
ubiegania siê o wsparcie wy³¹cznie do produktów pochodz¹cych z upraw pod os³ona-
mi. W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków nieprawid³owego (niezgodnego
z obowi¹zuj¹cymi przepisami) informowania przez ARR o mo¿liwoœciach korzystania
z nadzwyczajnych œrodków wspierania sektora owoców i warzyw.

W odniesieniu do proœby o przekazanie korespondencji w przedmiotowej sprawie,
w za³¹czeniu przekazujê pismo Komisji Europejskiej z 13 stycznia br. skierowane do
w³adz polskich, oraz odpowiedŸ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca br.
na pismo Komisji.

Natomiast odnoœnie do wdra¿ania dyrektywy azotanowej w Polsce, uprzejmie infor-
mujê, ¿e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedno-
lity 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

12. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2012 r. 121



rolniczego s³u¿by podleg³e Ministrowi Œrodowiska tj. regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej (RZGW) zobowi¹zane s¹ na podstawie stanu zanieczyszczenia wód zweryfiko-
waæ (co 4 lata) i na nowo okreœliæ, w drodze rozporz¹dzeñ, wody powierzchniowe i pod-
ziemne wra¿liwe na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz
obszary szczególnie nara¿one na te zanieczyszczenia tzw. OSN, z których odp³yw azotu
ze Ÿróde³ rolniczych nale¿y ograniczyæ.

Ponadto wymienione przepisy nak³adaj¹ na regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej
obowi¹zek ustanowienia w drodze rozporz¹dzeñ programu dzia³añ maj¹cego obo-
wi¹zywaæ 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%.

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”.

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, regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej dokona³y ponownej weryfikacji granic OSN. Aktualnie nowa propozycja wyzna-
czenia obszarów szczególnie nara¿onych na azotany pochodzenia rolniczego powinna
zostaæ powtórnie uzgodniona na szczeblu lokalnym z przedstawicielami administracji
terenowej.

Nale¿y wyjaœniæ, i¿ zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne jak i rozporz¹dze-
niem Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych wyma-
gañ, 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
uzgadniania z zainteresowanymi u¿ytkownikami gruntów rolnych powierzchni nowo
wyznaczanych obszarów OSN. Natomiast, istnieje obowi¹zek uzgodnienia projektu
programu dzia³añ na OSN z zainteresowanymi u¿ytkownikami gruntów rolnych,
przedstawicielami organizacji rolniczych, przedstawicielami u¿ytkowników wód oraz
w³aœciwymi organami administracji samorz¹dowej, s³u¿bami ochrony œrodowiska i or-
ganizacjami 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-
szarach OSN, posiadanie przez gospodaruj¹cych na OSN zbiorników do przechowy-
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wania gnojówki i gnojowicy o pojemnoœci pozwalaj¹cej na gromadzenie pó³rocznej pro-
dukcji tych nawozów. Jednoczeœnie rolnik, który udokumentuje w odpowiedni sposób
fakt zagospodarowania nadmiaru produkowanych w gospodarstwie nawozów natural-
nych np. w drodze przekazania ich dla innego rolnika lub do biogazowni mo¿e unikn¹æ
potrzeby realizacji okreœlonych inwestycji. Ponadto nale¿y wskazaæ, i¿ zgodnie z pro-
jektowanym programem dzia³añ przechowywanie obornika musi odbywaæ siê w taki
sposób, aby unikn¹æ przedostawania siê odcieków do wód i gruntu, co nie skutkuje
obligatoryjnym wymogiem posiadania p³yty obornikowej (poza gospodarstwami wiel-
kotowarowymi, o których mowa w art.18 ustawy o nawozach i nawo¿eniu), dopuszczo-
na 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 Doradztwa Rol-
niczego. Jednoczeœnie, na dostosowanie siê rolników do spe³nienia wymagañ okreœlo-
nych 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 stronach internetowych Regionalnych Za-
rz¹dów Gospodarki Wodnej program dzia³añ na OSN nie jest programem ostatecznym,
gdy¿ aktualnie w zwi¹zku z przeprowadzonym procesem uzgodnieniowym trwaj¹ prace
zwi¹zane z analiz¹ uwag zg³oszonych przez rolników, organizacje i instytucie rolnicze
do projektu programu.

Trzeba 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 kil-
ku pakietów Programu rolnoœrodowiskowego. Aktualnie jedyn¹ przeszkod¹ w korzy-
staniu 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.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra

Za³¹cznik 1
Pismo MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2012.03.21

Komisja Europejska
DG ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Dyrekcja M – Prawodawstwo Rolne

W odpowiedzi na pismo DG AGRI Komisji Europejskiej w sprawie domniemanych
naruszeñ przez Agencjê Rynku Rolnego rozporz¹dzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 585/2011 z dn. 17 czerwca 2011 r. ustanawiaj¹cego tymczasowe nadzwyczajne
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œrodki wspierania sektora owoców i warzyw (sprawa nr 2919/12/AGRI) Polska prze-
kazuje nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Niezw³ocznie po wejœciu w ¿ycie unijnych przepisów (rozp. KE 585/2011), w trybie
pilnym opracowano przepisy krajowe, umo¿liwiaj¹ce udzielenie wsparcia polskim pro-
ducentom. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie reali-
zacji przez Agencjê Rynku Rolnego zadañ zwi¹zanych z ustanowieniem tymczasowych
nadzwyczajnych œrodków wspierania rynków owoców i warzyw (Dz. U. z 2011 r.
Nr 130, poz. 750), wesz³o w ¿ycie 22 czerwca i wskaza³o Agencjê Rynku Rolnego (ARR)
jako jednostkê, do której organizacje producentów oraz – bezpoœrednio – producenci
indywidualni mogli wystêpowaæ z wnioskiem o pomoc.

Nie mo¿na zgodziæ siê ze stwierdzeniem skar¿¹cych, ¿e w³adze polskie przekazywa-
³y rolnikom informacje jakoby przedmiotowe wsparcie mia³o byæ wyp³acane wy³¹cznie
rolnikom uprawiaj¹cym ogórki w tunelach foliowych i szklarniach. O tym, ¿e produk-
cja gruntowa nie by³a wykluczona ze wsparcia najlepiej œwiadczy fakt, ¿e wnioski sk³a-
dane przez producentów, którzy prowadzili produkcjê ogórków w gruncie (pod
os³onami foliowymi) zosta³y przyjête przez pracowników ARR, a wsparcie z tego tytu³u
wyp³acone w okreœlonych przepisami UE terminach.

Jednoczeœnie Polska chce zapewniæ, ¿e pozytywnie zaopiniowane wnioski dotyczy-
³y wy³¹cznie producentów, którzy przeprowadzili zbiory lub inne dzia³ania podlegaj¹ce
rekompensatom okreœlone w rozporz¹dzeniu KE 585/2011 nie póŸniej ni¿ do koñca
czerwca 2011 r., w zwi¹zku z czym nieprawdziwa jest teza skar¿¹cych, ¿e wsparcie by³o
przyznawane producentom ogórków, którzy rozpoczynali zbiory w lipcu 2011 r.

Na podstawie skarg zg³aszanych przez producentów do MRiRW podwa¿aj¹cymi
prawid³owoœæ przeprowadzonej akcji informacyjnej w szczególnoœci w woj. œwiêto-
krzyskim, pracownicy MRiRW przeprowadzili kontrolê w ARR. Zakres tej kontroli obej-
mowa³:

– dzia³ania informacyjne Centrali ARR: zakres i formy informacji, zapewnienie po-
wszechnoœci dostêpu do informacji, czêstotliwoœæ informowania,

– dzia³ania informacyjne Oddzia³u Terenowego w Kielcach (woj. œwiêtokrzyskie):
formy i zakres informacji, zapewnienie bezpoœredniego dotarcia z informacjami do rol-
ników, czêstotliwoœæ informowania,

– skargi i wnioski do ARR dotycz¹ce informowania o mo¿liwoœci i warunkach uzys-
kania wsparcia przez rolników.

Dzia³ania ARR w zakresie dzia³añ objêtych kontrol¹ nale¿y oceniaæ bior¹c pod uwa-
gê bardzo krótki okres w jakim mog³y byæ one prowadzone z uwagi na terminy okreœlo-
ne przepisami rozporz¹dzenia KE 585/2011.

W okresie 1 maja – 11 lipca 2011 r., czyli w okresie, w którym w mediach europej-
skich pojawi³a siê skutkuj¹ca nag³ym spadkiem popytu na œwie¿e warzywa informacja
o ska¿eniu warzyw bakteri¹ E.coli, do koñca okresu sk³adania przez producentów
wniosków o rekompensaty z tytu³u kryzysu EHEC, w polskich mediach publicznych
ukaza³ siê szereg informacji dla producentów, w tym:

1. Iloœæ wydanych komunikatów do Polskiej Agencji Prasowej (PAP) – 7
2. Iloœæ artyku³ów prasowych – 92
3. Internet – informacje – 148
4. Iloœæ emisji telewizyjnych – 73 (w tym dy¿ur eksperta ARR w telewizji publicznej na

kanale TVP INFO w dn. 27 czerwca)
5. Iloœæ audycji radiowych – 147
Ponadto, poszczególne oddzia³y terenowe ARR informowa³y bezpoœrednio za poœred-

nictwem poczty elektronicznej dzia³aj¹ce na podleg³ym im terenie samorz¹dy (m.in.
urzêdy gmin) oraz oœrodki doradztwa rolniczego (ODR).

W rezultacie, do Agencji Rynku Rolnego wp³ynê³o oko³o 4800 wniosków producen-
tów warzyw z ca³ego kraju.

Szeroko zakrojone dzia³ania informacyjne spowodowa³y, i¿ Polska sta³a siê jednym
z najwiêkszych (obok Hiszpanii) beneficjentów œrodków w UE.

Z ustaleñ kontroli przeprowadzonej przez MRiRW w ARR w dniach 3–11.10.2011
wynika, ¿e akcja informacyjna by³a przeprowadzana prawid³owo, komunikaty zawiera-
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³y rzeteln¹ informacjê, mimo ¿e czas na przeprowadzenie akcji by³ bardzo krótki. Wyni-
ka³o to jednak z koniecznoœci dostosowania siê do przepisów rozporz¹dzenia Komisji
Europejskiej 585/2011. W przeciwnym razie polscy producenci nie mieliby w ogóle
szans na jakiekolwiek skorzystanie z tego mechanizmu rekompensat.

Podjête przez ARR dzia³ania informacyjne cechowa³y siê jednolitoœci¹ informacji
i wynika³y z regulacji prawnych zawartych w rozporz¹dzeniu KE 585/2011 i rozpo-
rz¹dzeniu RM z 21.06.2011 r.

Publikowane informacje nie ogranicza³y mo¿liwoœci ubiegania siê o wsparcie wy-
³¹cznie do produktów pochodz¹cych z upraw pod os³onami. W wyniku kontroli nie
stwierdzono przypadków nieprawid³owego (niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami)
informowania przez ARR o mo¿liwoœciach korzystania z nadzwyczajnych œrodków
wspierania sektora owoców i warzyw.

Z uwagi na bardzo du¿¹ iloœæ skarg, które wp³ywa³y do MRiRW oraz wniosków
o przywrócenie terminu sk³adania wniosków o rekompensaty, w MRiRW przeprowa-
dzono kilka spotkañ z rzekomo poszkodowanymi producentami. W trakcie tych spot-
kañ ujawniane by³y zaniedbania i zaniechania ze strony producentów, którzy
sugeruj¹c siê b³êdn¹ interpretacj¹ przepisów przez innych producentów, bez samo-
dzielnego sprawdzenia, dopiero po stwierdzeniu, ¿e system rekompensat zosta³ fatycz-
nie uruchomiony (w momencie gdy ARR rozpoczyna³a wyp³aty) wnosili wnioski
o umo¿liwienie im ponownego wejœcia do systemu. W zwi¹zku z tym, niezale¿nie od
faktu, ¿e przepisy UE nie przewiduj¹ mo¿liwoœci przywrócenia terminów, ¿aden z tych
wniosków o przywrócenie terminu nie móg³ zostaæ pozytywnie rozpatrzony. Dlatego te¿
Polska nie widzi ani mo¿liwoœci, ani podstaw do tego, aby zadoœæuczyniæ rzekomym
prawom podmiotowym potencjalnych beneficjentów.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Za³¹cznik 2
KOMISJA EUROPEJSKA
DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bruksela, 13.01.2012

EL-PILOT 2919/2012 – NARUSZENIE TYMCZASOWYCH ŒRODKÓW WSPIERANIA
SEKTORA OWOCÓW I WARZYW W POLSCE

Stan faktyczny
Komisja otrzyma³a wiele skarg od polskich rolników dotycz¹cych przypadków do-

mniemanych naruszeñ przez Agencjê Rynku Rolnego rozporz¹dzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiaj¹cego tymczasowe
nadzwyczajne œrodki wspierania sektora owoców i warzyw.

Skar¿¹cy twierdz¹, ¿e Agencja Rynku Rolnego – oddzia³ w Kielcach poinformowa³a
wnioskuj¹cych, ¿e wsparcie przewidziane w rozporz¹dzeniu UE nr 585/2011 zostanie
przyznane wy³¹cznie rolnikom uprawiaj¹cym ogórki w tunelach foliowych i szklar-
niach oraz ¿e producenci ogórków gruntowych s¹ z mo¿liwoœci korzystania ze wsparcia
wy³¹czeni. Z powodu otrzymania tych informacji skar¿¹cy nie mogli z³o¿yæ w terminie
wniosków o uzyskanie wsparcia. Skar¿¹cy twierdz¹ jednak, ¿e takie wsparcie by³o
przyznawane producentom ogórków na terenie województwa œwiêtokrzyskiego i lubel-
skiego, którzy rozpoczêli zbiory ogórka w lipcu 2011 r.

Ocena
Zgodnie z art. 1 rozporz¹dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 585/2011 wszyst-

kie ogórki objête kodem CN 07070005 i przeznaczone do spo¿ycia jako produkty œwie-
¿e s¹ objête wsparciem Unii. W zwi¹zku z powy¿szym pañstwa cz³onkowskie nie mog¹
wykluczyæ ¿adnego rodzaju ogórków spe³niaj¹cych te warunki. Co za tym idzie infor-
macje przekazane rolnikom przez w³adze polskie, ¿e przedmiotowe wsparcie bêdzie
przyznawane wy³¹cznie rolnikom uprawiaj¹cym ogórki w tunelach foliowych i szklar-
niach, a nie producentom ogórków gruntowych, stanowi dzia³anie sprzeczne z przepi-
sami zawartymi w przedmiotowym rozporz¹dzeniu.

Artyku³ 1 ust. 1 rozporz¹dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 585/2011 stanowi,
¿e nadzwyczajne wsparcie bêdzie przyznawane na okres od dnia 26 maja 2011 r. do
dnia 30 czerwca 2011 r. W zwi¹zku z tym produkty zebrane po dniu 30 czerwca 2011 r.
nie mog¹ byæ objête nadzwyczajnym wsparciem.

Podsumowanie
W zwi¹zku z powy¿szym s³u¿by Komisji zwracaj¹ siê do w³adz polskich o przekaza-

nie swoich szczegó³owych uwag w przedmiotowej sprawie i odpowiednie poinformowa-
nie Komisji o œrodkach, które zosta³y podjête lub s¹ planowane, w celu zapewnienia
zgodnoœci z prawodawstwem UE w tym zakresie, a w szczególnoœci o poinformowanie,
w jaki sposób w³adze polskie maj¹ zamiar zadoœæuczyniæ prawom podmiotowym po-
tencjalnych beneficjentów.
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana

Pêka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii
Jackowskiego i Krzysztofa S³onia w sprawie wdra¿ania dyrektywy azotanowej w Polsce
(pismo znak: BPS/043-12-469/12 z dnia 30 maja 2012 r., z wykorzystaniem informa-
cji przekazanych przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej udzielam nastêpuj¹cych
odpowiedzi na zadane pytania Ministrowi Œrodowiska.

Na jakim etapie jest wdro¿enie dyrektywy azotanowej oraz jakie rygory bêd¹ obo-
wi¹zywaæ rolników w zwi¹zku z planowanym jej wprowadzeniem, a jakie zostan¹ na-
³o¿one na nich w przysz³oœci?

Po podpisaniu traktatu akcesyjnego jednym z podstawowych warunków uczestnic-
twa Polski w Unii Europejskiej by³o dokonanie transpozycji i fizyczne wdro¿enie Dyrek-
tywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed za-
nieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (zwan¹
„dyrektyw¹ azotanow¹”). Realizuj¹c dyrektywê azotanow¹ pañstwa cz³onkowskie,
w tym Polska s¹ zobowi¹zane:

1) wprowadziæ w ¿ycie ustawy i inne akty normatywne oraz decyzje administracyjne
(przepisy krajowe) i powiadomiæ o tym Komisjê Europejsk¹,

2) przekazaæ Komisji teksty przyjêtych przez nie, krajowych regulacji prawnych do-
tycz¹cych dziedziny regulowanej niniejsz¹ dyrektyw¹.

Transpozycji przepisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG do prawa krajowego doko-
nano w latach 2000–2003, przez nastêpuj¹ce akty prawne:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.
991 z póŸn. zm.), a nastêpnie ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿e-
niu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

2) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ostatni tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r.
Nr 145, z póŸn. zm.),

3) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w spra-
wie szczegó³owego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z za-
kresu ich stosowania (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 616), zast¹pione rozporz¹dze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegó³owego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakre-
su ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479),

4) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kryte-
riów wyznaczania wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿró-
de³ rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 241, poz. 2093),

5) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó-
³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹ce na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

Dyrektywa Rady 91/676/EWG, maj¹ca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczysz-
czeniu, obliguje pañstwa cz³onkowskie do podejmowania wielu dzia³añ, w tym w szcze-
gólnoœci do:

1) wyznaczenia wód wra¿liwych, tj.:
a) wód zanieczyszczonych azotanami,
b) wód, które mog¹ ulec zanieczyszczeniu azotanami, o ile nie zostan¹ podjête

dzia³ania zapobiegawcze,
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c) wód naturalnych (jezior i innych zbiorników, estuariów i wód przybrze¿nych
i morskich) eutroficznych lub podatnych na eutrofizacjê, o ile nie zostan¹ pod-
jête dzia³ania zapobiegawcze,

2) wyznaczenia obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze Ÿróde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ, tj. obszarów bêd¹cych Ÿród³em azota-
nów pochodzenia rolniczego sp³ywaj¹cych do wód wra¿liwych,

3) opracowania i wdro¿enia planów dzia³añ, które maj¹ zapewniæ ochronê wód po-
wierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem azotanami.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo wodne, przy wyznaczaniu wód wra¿li-
wych i obszarów szczególnie nara¿onych (OSN) nale¿y uwzglêdniaæ:

1) zawartoœæ zwi¹zków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê prze-
znaczon¹ do spo¿ycia,

2) stopieñ eutrofizacji œródl¹dowych wód powierzchniowych, morskich wód we-
wnêtrznych i wód przybrze¿nych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest azot,

3) charakterystykê terenu, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju dzia³alnoœci rol-
niczej, struktury u¿ytków rolnych, koncentracji produkcji zwierzêcej, rodzaju
gleb i klimatu oraz co 4 lata obszary te poddawaæ weryfikacji.

W oparciu o powy¿sze wymagania prawne oraz wyniki prac badawczych i eksper-
tyz, bazuj¹cych na wynikach pañstwowego monitoringu œrodowiska w zakresie jakoœci
wód, dla pierwszego okresu (2004–2007) z lat 1991–2002, a dla drugiego okresu
(2008–2011) z lat 2003–2006 oraz charakterystyce œrodowiska z tamtych lat wyzna-
czono w 2004 r. 21 obszarów OSN obejmuj¹cych 2% powierzchni kraju. Natomiast
w 2008 r. po dokonaniu weryfikacji wyznaczono 19 obszarów OSN, obejmuj¹cych
1,49% powierzchni kraju (po skorygowaniu granic zlewni) obowi¹zuj¹cych od maja
2008 r. do kwietnia 2012 r.

Komisja Europejska od samego pocz¹tku nie by³a usatysfakcjonowana dzia³aniami
Polski w zakresie wdro¿enia dyrektywy azotanowej. Szukaj¹c uzasadnienia dla wyzna-
czonej ma³ej powierzchni OSN na okres 2004–2007, zleci³a Uniwersytetowi i Oœrodko-
wi Badawczemu Wageningen – Nauki Przyrodnicze, dokonanie:

1) przegl¹du wyznaczonych obszarów na podstawie dostêpnych danych, pozyska-
nych nowych dowodów i zaktualizowanych danych z monitoringu,

2) oceny jakoœci istniej¹cego programu monitoringowego, w tym zakresu uwzglêd-
niania stanu eutrofizacji w ró¿nych zbiornikach wodnych,

3) analizy presji rolnictwa na œrodowisko w celu okreœlenia obszarów, które mog¹
przyczyniæ siê do zanieczyszczenia wód azotanami oraz do ich eutrofizacji,

4) oceny ewentualnych powi¹zañ pomiêdzy wodami o wysokim stê¿eniu azotanów
lub wodami eutroficznymi a obszarami o du¿ej presji rolnictwa, na podstawie wy-
ników badañ tzw. „gor¹cych punktów”,

5) oceny w zakresie luk i okreœlenia nowych stref zagro¿enia, o ile bêdzie taka koniecz-
noœæ,

6) okreœlenia obszarów na terytorium Polski, które na podstawie obiektywnych kry-
teriów wymaga³yby oznaczenia jako strefa OSN.

Wnioski i zalecenia wynikaj¹ce z pracy ekspertów z Uniwersytetu i Oœrodka Ba-
dawczego, Wageningen, wskazywa³y w szczególnoœci, ¿e:

1) wyznaczone w Polsce OSN wydaj¹ siê niepe³ne – wymagaj¹ ponownej analizy, gdy¿
musz¹ obejmowaæ wszystkie obszary, z których nastêpuje odp³yw do wód zanie-
czyszczonych lub mog¹cych ulec zanieczyszczeniu azotanami pochodzenia rolni-
czego, a tak¿e do jezior, zbiorników wodnych, wód przybrze¿nych oraz morskich,
które s¹ lub mog¹ siê staæ eutroficzne;

2) wiele argumentów przemawia za uznaniem ca³ego terytorium Polski za jeden OSN
(np. nadmierna eutrofizacja wielu wód czy du¿e ³adunki biogenów odprowadza-
nych z terenu Polski do Ba³tyku);

3) opcjonalne wyznaczenie jako OSN, nastêpuj¹cych obszarów:
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a) jeziora III i IV klasy czystoœci wód, w szczególnoœci w pó³nocno-zachodniej czê-
œci Polski,

b) rzeki o stê¿eniu chlorofilu powy¿ej 25 mg/dm3, w szczególnoœci po³o¿one w zlew-
ni Odry, Noteci, Warty, Wis³y (odcinek na po³udnie od Pu³aw),

c) obszary rolnicze, które przyczyniaj¹ siê do eutrofizacji Morza Ba³tyckiego,
d) obszary zanieczyszczaj¹ce stanowiska monitoringu wód podziemnych.

Konsekwencj¹ opinii i wskazañ powy¿szej jednostki naukowej, by³o wystosowanie
w dniu 1 paŸdziernika 2010 r. przez Komisjê Europejsk¹ naruszenia 2010/2063, a na-
stêpnie w dniu 24 listopada 2011 r. uzasadnionej opinii do naruszenia 2010/2063
opartej na podstawowym zarzucie, ¿e „Polska w niewystarczaj¹cy sposób okreœli³a
wody zanieczyszczone oraz wody, które mog¹ byæ zanieczyszczone, a w konsek-
wencji nie wyznaczy³a dostatecznej powierzchni obszarów, obejmuj¹cych wszyst-
kie wody, wykazane przez GIOŒ, jako zanieczyszczone azotanami albo eutroficz-
ne”. W dokumencie z dnia 24 listopada 2011 r. Komisja Europejska wskazuje, ¿e Pol-
ska, mimo wezwania w roku 2010 do usuniêcia naruszenia, nie wype³ni³a obowi¹zków
wynikaj¹cych z dyrektywy azotanowej. Komisja nie podziela opinii w³adz Polski, ¿e do-
tychczasowy status wyznaczania wód i obszarów wra¿liwych jest wystarczaj¹cy, albo-
wiem status ten nie uwzglêdnia zasady przezornoœci. Komisja uwa¿a, ¿e oprócz wód,
w których poziom azotu przekracza 50 mg/l, istniej¹ na obszarze naszego kraju rów-
nie¿ wody poza wyznaczonymi strefami zagro¿enia, które w przypadku, gdy nie zosta-
nie podjête wykonanie zobowi¹zania wynikaj¹cego z art. 5 dyrektywy azotanowej,
mog¹ przekroczyæ to stê¿enie. Komisja nie przyjmuje tak¿e argumentów Polski, ¿e g³ów-
n¹ przyczyn¹ zwiêkszonej zawartoœci w wodach azotu s¹ bardzo czêsto Ÿród³a komu-
nalne lub œcieki bytowe z terenów objêtych turystyk¹ i rekreacj¹, albowiem Komisja
uwa¿a, ¿e zawsze tam gdzie przyczyn¹ zwiêkszonej zawartoœci azotu w wodach mog¹
byæ równie¿ Ÿród³a rolnicze, to wtedy niezale¿nie od tego, ¿e Ÿród³a te s¹ mieszane, je¿e-
li jednym z tych Ÿróde³ jest rolnictwo, nale¿y wyznaczyæ w takich obszarach strefy za-
gro¿enia i podejmowaæ dzia³ania na mocy art. 5 dyrektywy azotanowej stanowi¹c
programy dzia³añ równie¿ dla takich stref.

Obecnie za niewykonanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z naruszenia, Polsce grozi
skierowanie sprawy do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci i kary pieniê¿ne: za
okres od 1 paŸdziernika 2010 r. (od wezwania KE do usuniêcia naruszeñ 2010/2063)
do 30 kwietnia 2012 r. (do ewentualnego terminu wyznaczenia nowych OSN).

Aby przeciwdzia³aæ na³o¿eniu przez Komisjê Europejsk¹ ewentualnych kar podjête
zosta³y nastêpuj¹ce dzia³ania:

Ministerstwo Œrodowiska, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przyjê³o spójn¹ strategiê w zakresie wyznaczania OSN w Polsce na lata 2012–2016. Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowi¹za³o siê do przekazania Ministerstwu Œro-
dowiska oraz Krajowemu Zarz¹dowi Gospodarki Wodnej naukowych dowodów oraz
analizy na temat stanu rolnictwa w Polsce, wraz z ocen¹ presji rolniczej i jej wp³ywu na
stan wód powierzchniowych i podziemnych, zawieraj¹cej wskazanie obszarów szcze-
gólnie nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Spe³nie-
niem tego zobowi¹zania jest wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przez Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowy Instytut Badaw-
czy (IUNG-PIB) w Pu³awach ekspertyza pt. „Ocena presji rolniczej na stan wód po-
wierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie nara¿onych na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego”. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przekaza³ Ministrowi Œrodowiska ekspertyzê, która nastêpnie zosta³a przekazana
do Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej i regionalnych zarz¹dów gospodarki wod-
nej, jako podstawa weryfikacji wód wra¿liwych i OSN.

Na podstawie ww. naukowego opracowania zosta³y wskazane obszary szczególnie
nara¿one na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rocznego na kolejny czteroletni
okres (2012–2016).

Poni¿ej w zestawieniu tabelarycznym porównanie powierzchni OSN wyznaczonych
na okres 2008–2012 i zaproponowanych na podstawie ekspertyzy IUNG-PIB w Pu³a-
wach OSN na okres 2012–2016 r.
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Tabela 1. Bilans powierzchni obszarów szczególnie nara¿onych na azotany (OSN)

RZGW Powierzchnia OSN

Rejon

Powierzch-
nia

ogólna
RZGW

Powierzch-
nia

u¿ytków
rolnych
w RZGW

2008–2012
planowana na okres

2012–2016
wzrost powierzchni

km2

(= 100%)
km2

(= 100%)
km2

%
ogólnej

po-
wierzch

-
ni

%
po-

wierzch
-

ni
u¿yt-
ków

rolnyc
h

km2

%
ogólnej

po-
wierzch

-
ni

%
po-

wierzch
-
ni

u¿ytków
rolnych

km2

%
ogólnej
powierz-

chni

%
po-

wierzch-
ni

u¿ytków
rolnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gdañsk 34 740,50 21 835,88 620,56 1,79 2,84 5 318,47 15,31 24,36 4 697,91 13,52 21,52

Poznañ 55,098,00 21 140,00 911,05 1,65 4,31 5 734,00 10,41 27,12 4 822,95 8,76 22,81

Szczecin 20 420,60 10 360,00 925,42 4,53 8,93 1 793,20 8,79 17,27 867,78 4,23 8,34

Warszawa 111 470,00 73 876,22 573,24 0,51 0,78 10 407,61 9,34 14,09 9 834,37 8,83 13,31

Wroc³aw 39 538,00 23 929,35 1 600,20 4,05 6,69 2 511,42 6,35 10,50 911,22 2,30 3,81

£¹cznie 261 267,10 151 141,45 4 630,47 1,77 3,06 25 764,70 9,86 17,05 21 134,23 8,09 13,98

Polska 312 679,00 189 310,00 4 630,47 1,48 2,45 25 764,70 8,24 13,61 21 134,23 6,76 11,16

�ród³o: KZGW i ekspertyza IUNG-PIB.

OSN-y zaproponowane na podstawie ekspertyzy IUNG-PIB w Pu³awach spowo-
dowa³y liczne protesty rolników, zw³aszcza tych, których gospodarstwa znalaz³y siê
na nowo wyznaczonych obszarach. Zgodnie z ustaleniami z dnia 27 kwietnia 2012 r.
pomiêdzy panem Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a panem
Stanis³awem Gaw³owskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Œrodowiska, zdecy-
dowano o ponownej weryfikacji OSN w poszczególnych województwach. Do przepro-
wadzenia weryfikacji zaproponowano wykorzystanie opracowanej na zlecenie
KZGW przez Uniwersytet Warszawski innej ekspertyzy pt. „Wyznaczenie obszarów
znajduj¹cych siê pod rzeczywist¹ presj¹ dzia³alnoœci rolniczej ze wzglêdu na zanie-
czyszczenia wód zwi¹zkami azotu”, jak równie¿ dodatkowych informacji z monito-
ringu wód i innych informacji posiadanych przez regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej. Aktualnie dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej przepro-
wadzaj¹ ponown¹ weryfikacjê OSN. Po uwzglêdnieniu opracowañ naukowych i in-
nych posiadanych informacji projektowane OSN mog¹ zostaæ zmniejszone.
Ostateczna wielkoœæ OSN, która zostanie wyznaczona na kolejny czteroletni okres
bêdzie znana do koñca czerwca br.

Zwiêkszenie obszaru OSN bêdzie skutkowa³o zwiêkszeniem liczby gospodarstw,
w których musz¹ byæ spe³nione wymogi zawarte w obowi¹zuj¹cych dla obszarów szcze-
gólnie nara¿onych programach dzia³añ maj¹cym na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze Ÿróde³ rolniczych.

Szczegó³owe wymogi s¹ okreœlane na ka¿dy nowy okres wyznaczania OSN w aktach
prawa miejscowego wydawanych przez dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki
wodnej wprowadzaj¹cych programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze Ÿróde³ rolniczych.

Aktualnie procedowane przez dyrektorów rzgw akty prawa miejscowego, okreœla-
j¹ce wymogi na obszarach OSN na okres 2012–2016 zawieraj¹ wiêcej regulacji ni¿ pro-
gram obowi¹zuj¹cy w latach 2008–2012. Zastosowano rozwi¹zania, które mog¹ mieæ
znacz¹cy wp³yw na liczbê wymagañ, jakie bêd¹ musieli przestrzegaæ rolnicy posiada-
j¹cy gospodarstwa na OSN.
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Analiza przepisów wskazuje, i¿ w projekcie nowego programu, wymogi zosta³y
podzielone na te, które wynikaj¹ z legislacji krajowej (tzn. obowi¹zuj¹ na terenie ca³ego
kraju) oraz wymogi ponadnormatywne – maj¹ce szczególne zastosowanie dla OSN.
Z przeprowadzonej oceny wynika, ¿e w programie:

1) usuniêto niewielk¹ liczbê wymogów (zrezygnowano z wymogów dot. u¿ytkowania
gruntów i organizacji produkcji na u¿ytkach rolnych – miêdzyplony, wykaszanie
lub wypasanie na trwa³ych u¿ytkach zielonych),

2) czêœæ z wymogów zmodyfikowano: np. w zakresie przechowywania nawozów na-
turalnych oraz postêpowania z odciekami, dopuszczono krótkotrwa³e z³o¿enie
obornika na pryzmie bezpoœrednio na gruncie; wprowadzono mo¿liwoœæ przecho-
wywania kiszonek na podk³adzie z foli i sieczki oraz przykrycie kiszonki z wierzchu
foli¹ (wczeœniej by³y dopuszczone tylko specjalne zbiorniki (silosy) lub szczelne
p³yty,

3) dodano szereg wymogów wynikaj¹cych z legislacji krajowej, które do tej pory nie
by³y uwzglêdnione w starym programie np.: wymogi dotycz¹ce œcieków i osadów
œciekowych w bardzo szerokim zakresie.

W Programach dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolni-
czych na lata 2012–2016 zastosowano elastyczne podejœcie w zakresie przechowywa-
nia nawozów naturalnych. Zgodnie z §18 programu obornik nale¿y przechowywaæ
w sposób zabezpieczaj¹cy przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu, lub
w przypadku utrzymywania zwierz¹t na g³êbokiej œció³ce, w budynku inwentarskim
o nieprzepuszczalnym pod³o¿u. Jednoczeœnie, zgodnie z definicj¹ miejsca przechowy-
wania nawozów naturalnych, przedstawion¹ w przedmiotowym programie jest nim
zbiornik na p³ynne nawozy naturalne (gnojówkê lub gnojowicê), p³yta obornikowa lub
inne miejsce przechowywania obornika specjalnie przygotowane w tym celu z materia-
³ów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczaj¹cych przed przedostawaniem siê
odcieków do wód lub gruntu.

Odnosz¹c siê do powy¿szej definicji miejscem przechowywania obornika nie jest je-
dynie p³yta obornikowa, ale materia³ szczelny i nieprzepuszczalny. Zastosowane ela-
styczne podejœcie znacznie rozszerza zakres mo¿liwego sposobu przechowywania
obornika, st¹d te¿ nie jest mo¿liwe precyzyjne okreœlenie kosztu dostosowania gospo-
darstwa.

Odnosz¹c siê do wymogu zawartego w §17 programu, polegaj¹cego na zapewnieniu
pojemnoœci zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy, przez okres, w któ-
rym rolnicze ich wykorzystanie nie jest mo¿liwe, odpowiadaj¹c¹, co najmniej 6-miesiêcz-
nej produkcji tych nawozów, koszt powiêkszenia zbiornika uzale¿niony jest od produk-
cji p³ynnych nawozów w gospodarstwie, jak równie¿ technologii jego wykonania. Nale-
¿y bowiem podkreœliæ, i¿ ka¿dy rolnik prowadz¹cy produkcjê zwierzêc¹ ju¿ w chwili
obecnej jest zobowi¹zany do posiadania zbiornika o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej prze-
chowywanie, co najmniej 4-miesi¹cznej produkcji nawozu.

Jako element wsparcia rolnicy gospodaruj¹cych na OSN bêd¹ nadal otrzymywaæ
p³atnoœci bezpoœrednio pod warunkiem spe³niania wymogów zapisanych w progra-
mach dzia³añ. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagañ, konsekwencj¹ jest na-
³o¿enie sankcji w postaci odpowiedniego zmniejszenia kwoty przyznawanych
p³atnoœci bezpoœrednich.

Bêd¹ mogli korzystaæ równie¿ z programu rolnoœrodowiskowego, gdy¿ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi zasadami p³atnoœæ rolnoœrodowiskowa przys³uguje jedynie do dzia-
³ek rolnych za realizacjê zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego w ramach pakietów lub
ich wariantów, je¿eli wykraczaj¹ one poza w³aœciwe normy obowi¹zkowe, okreœlo-
ne m.in. w programach dzia³añ dla OSN.

Dodatkowo rolnicy gospodaruj¹cy na OSN mog¹ korzystaæ z us³ug doradczych, fi-
nansowanych ze œrodków dzia³ania „Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Zgod-
nie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó-
³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania
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„Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objêtego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, rolnicy mog¹ korzystaæ z us³ug
doradczych, obejmuj¹cych prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach rolnych po-
³o¿onych na OSN oraz opracowanie planu dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej oraz jego
zmiana lub aktualizacja.

Wyra¿am nadziejê, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpo-
wiedŸ na pytanie zawarte w oœwiadczeniu Panów Senatorów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Antoniego Górskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Korzystaj¹c z instytucji oœwiadczenia, chcemy zwróciæ siê do ministra

sprawiedliwoœci z zapytaniem o dane statystyczne dotycz¹ce postêpowañ
dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju s¹dów po-
wszechnych wobec sêdziów.

Prosimy o informacje na temat tego, ile takich postêpowañ zosta³o
wszczêtych w okresie ostatnich 5 lat, w rozbiciu na poszczególne lata, ze
wskazaniem na czyj wniosek zosta³y wszczête oraz ze wskazaniem rodza-
jów wykroczeñ dyscyplinarnych, których dotyczy³y. Chcielibyœmy wiedzieæ,
jaka czêœæ tych postêpowañ dyscyplinarnych zakoñczy³a siê wymierzeniem
kar dyscyplinarnych, jakiego rodzaju by³y to kary (prosimy o podanie liczby
ka¿dej z nich) oraz jaka liczba postêpowañ dyscyplinarnych dotyczy³a na-
gannych zachowañ w ramach s³u¿by, a jaka dotyczy³a zachowañ narusza-
j¹cych godnoœæ sêdziego poza s³u¿b¹.

Prosimy równie¿ o informacje odnoœnie do liczby wniosków o uchylenie
immunitetów sêdziowskich, jakie zosta³y z³o¿one w okresie ostatnich piê-
ciu lat, w rozbiciu na poszczególne lata. Chcielibyœmy wiedzieæ, w jakiej licz-
bie spraw dosz³o do uchylenia immunitetu, a tak¿e w ilu sprawach do-
sz³o do poci¹gniêcia sêdziów do odpowiedzialnoœci karnej oraz do ich
skazania.

Przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa chcielibyœmy ponadto
zapytaæ o to, czy Krajowa Rada S¹downictwa dokonywa³a jakichœ ocen po-
stêpowañ dyscyplinarnych wobec sêdziów i czy dostrzeg³a jakieœ nieprawid-
³owoœci w tych postêpowaniach?

Kolejna sprawa, z któr¹ pragniemy zwróciæ siê do Pana Ministra i do Pa-
na Przewodnicz¹cego, dotyczy docieraj¹cych w ostatnim czasie do opinii pub-
licznej informacji o przypadkach bezzasadnego stosowania przez s¹dy, na
wniosek prokuratury, tymczasowych aresztowañ wobec osób, które nastêp-
nie okazywa³y siê niewinne, albo wobec osób niezdolnych do przebywania
w areszcie. Taki przypadek opisa³a na przyk³ad gazeta „Rzeczpospolita”
z dnia 12 maja 2012 r. W województwie opolskim dosz³o do kilkumiesiêczne-
go aresztowania mê¿czyzny ca³kowicie sparali¿owanego, który wed³ug
jednoznacznych zaœwiadczeñ lekarskich by³ niezdolny do przebywania
w areszcie.

Pragniemy podkreœliæ, ¿e zjawisko nadu¿ywania w Polsce tymczasowe-
go aresztowania by³o równie¿ sygnalizowane przez Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka jako istotny w Polsce problem – by³a o tym mowa w informa-
cji przedstawionej 16 maja 2012 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Praw
Cz³owieka Praworz¹dnoœci i Petycji.

Na tle tej i wielu podobnych spraw chcielibyœmy zapytaæ Ministra Spra-
wiedliwoœci oraz Przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa o ich ocenê
dotycz¹c¹ rozpatrywania przez s¹dy wniosków o zastosowanie tymczaso-
wego aresztowania.

Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwoœci o podanie informacji odnoœnie do
tego, ile wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wp³ynê³o do
s¹dów w ci¹gu ostatnich trzech lat, i tego, jaka czêœæ tych wniosków zosta³a
uwzglêdniona, a jaka oddalona. Czy w postêpowaniach o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania s¹dy wys³uchuj¹ osób, których dotyczy wniosek,
czy te¿ orzekaj¹ wy³¹cznie na podstawie akt? Czy system organizacyjny
w s¹dach zapewnia rzetelne rozpatrywanie wniosków o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania przez sêdziów specjalizuj¹cych siê w sprawach
karnych?
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Czy Panowie Minister Sprawiedliwoœci i Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
S¹downictwa dostrzegaj¹ potrzebê jakichœ zmian organizacyjnych w zakre-
sie rozpatrywania przez s¹dy wniosków o zastosowanie tymczasowego are-
sztowania?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 4.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2012 r. (BPS/043-12-475/12) zawieraj¹ce

oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one wspólnie z innymi senato-
rami na posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012 r. uprzejmie przedstawiam dane sta-
tystyczne dotycz¹ce postêpowañ dyscyplinarnych wobec sêdziów s¹dów powszech-
nych za lata 2007–2011.

Rok 2007
1. Podjêto czynnoœci wyjaœniaj¹ce (w zwi¹zku z którymi nie zosta³o wszczête postê-

powanie dyscyplinarne) w stosunku do sêdziów – 71 spraw.
2. Wszczêto postêpowanie dyscyplinarne w stosunku do sêdziów – 55 spraw:

– 17 spraw dotyczy³o uchybienia godnoœci urzêdu,
– 38 spraw dotyczy³o pope³nienia przewinienia s³u¿bowego, w tym oczywistej i ra-

¿¹cej obrazy przepisów prawa.
3. Wymierzono prawomocnie nastêpuj¹ce kary dyscyplinarne:

– kara upomnienia – 16,
– kara nagany – 14,
– kara usuniêcia z zajmowanej funkcji – 2,
– kara przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – 7,
– kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu – 1,
– kara zawieszenia waloryzacji uposa¿enia na okres od 1 roku do 3 lat – 1.

4. Wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej –
25 spraw:
– nie zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 5 spraw,
– zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 8 spraw.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e liczba prawomocnych uchwa³ w przedmiocie zezwolenia na
poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej oraz odmowy zezwolenia na poci¹g-
niêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej w ¿adnym roku nie sumuje siê do liczby
skierowanych wniosków – ró¿nica wynika z uprawomocnienia siê czêœci uchwa³ dopie-
ro w kolejnym roku, ewentualnie wydania innych orzeczeñ zapadaj¹cych w przedmio-
cie wniosku, np. umorzenia postêpowania lub pozostawienia go bez rozpoznania
w sytuacji, gdy sêdzia zrzek³ siê urzêdu, a wiêc uchylenie immunitetu jest bezprzed-
miotowe.

Rok 2008
1. Podjêto czynnoœci wyjaœniaj¹ce – 51 spraw.
2. Wszczêto postêpowanie dyscyplinarne w stosunku do sêdziów – 58 spraw:

– 25 spraw dotyczy³o zarzutu uchybienia godnoœci urzêdu,
– 33 sprawy dotyczy³y zarzutu pope³nienia przewinienia s³u¿bowego, w tym oczy-

wistej i ra¿¹cej obrazy przepisów prawa.
3. Wymierzono prawomocnie nastêpuj¹ce kary dyscyplinarne:

– kara upomnienia – 16,
– kara nagany – 9,
– kara usuniêcia z zajmowanej funkcji – 1,
– kara przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – 3,
– kara z³o¿enia z urzêdu – 3.

4. Wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 15
spraw:
– nie zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 5 spraw,
– zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 7 spraw.

Rok 2009
1. Podjêto czynnoœci wyjaœniaj¹ce – 46 spraw.
2. Wszczêto postêpowanie dyscyplinarne wobec sêdziów w 56 sprawach:

– 16 spraw dotyczy³o zarzutu uchybienia godnoœci urzêdu,
– 40 spraw dotyczy³o zarzutu przewinienia s³u¿bowego, w tym oczywistej i ra¿¹cej

obrazy przepisów prawa.
3. Wymierzono prawomocnie nastêpuj¹ce kary dyscyplinarne:

– kara upomnienia – 16,
– kara nagany – 11,
– kara usuniêcia z zajmowanej funkcji – 4,
– kara przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – 4,
– kara z³o¿enia z urzêdu – 1,

4. Wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej –
11 spraw:
– nie zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 5 spraw,
– zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 4 sprawy.

Rok 2010
1. Podjêto czynnoœci wyjaœniaj¹ce – 24 sprawy.
2. Wszczêto postêpowania dyscyplinarne wobec sêdziów – 47 spraw:

– 18 spraw dotyczy³o zarzutu uchybienia godnoœci urzêdu,
– 29 spraw dotyczy³o zarzutu przewinienia s³u¿bowego, w tym oczywistej i ra¿¹cej

obrazy przepisów prawa.
3. Wymierzono prawomocnie nastêpuj¹ce kary dyscyplinarne:

– kara upomnienia – 20,
– kara nagany – 13,
– kara usuniêcia z zajmowanej funkcji – 1,
– kara przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – 4,
– kara z³o¿enia z urzêdu – 1.
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4. Wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej –
11 spraw:
– nie zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 5 spraw,
– zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 1 sprawa.

Rok 2011
1. Podjêto czynnoœci wyjaœniaj¹ce – 29 spraw.
2. Wszczêto postêpowania dyscyplinarne wobec sêdziów – 43 sprawy:

– 14 spraw dotyczy³o zarzutu uchybienia godnoœci urzêdu,
– 29 spraw dotyczy³o zarzutu przewinienia s³u¿bowego, w tym oczywistej i ra¿¹cej

obrazy przepisów prawa.
3. Wymierzono prawomocnie nastêpuj¹ce kary dyscyplinarne:

– kara upomnienia – 21,
– kara nagany – 12,
– kara usuniêcia z zajmowanej funkcji – 2,
– kara przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – 1,
– kara z³o¿enia z urzêdu – 2.

4. Wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 13
spraw:
– nie zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 6 spraw,
– zezwolono na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej – 4 sprawy.

Minister Sprawiedliwoœci nie dysponuje danymi dotycz¹cymi liczby podmiotów,
które sk³ada³y ¿¹danie podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych, albowiem z uwagi na za-
kres uprawnieñ Ministra Sprawiedliwoœci w toku postêpowania dyscyplinarnego, in-
formacje takie nie s¹ przez rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastêpców nadsy³ane.

Z uwagi na ogólny sposób zdefiniowania przewinienia dyscyplinarnego, niejednoli-
t¹ praktykê s¹dów dyscyplinarnych w zakresie opisu przewinieñ dyscyplinarnych
przypisywanych sêdziom oraz z³o¿onoœæ i ró¿norodnoœæ stanów faktycznych kwalifiko-
wanych jako ³¹czna kategoria przewinieñ dyscyplinarnych sêdziów wype³niaj¹cych
dyspozycjê art. 107 §1 u.s.p., Minister Sprawiedliwoœci nie dysponuje danymi staty-
stycznymi dotycz¹cymi rodzajów przewinieñ dyscyplinarnych pope³nianych przez sê-
dziów, w szczególnoœci informacjami, jaka liczba postêpowañ dotyczy³a nagannych
zachowañ w ramach s³u¿by, a jaka zachowañ naruszaj¹cych godnoœæ urzêdu poza
s³u¿b¹. Ustawodawca nie wyró¿nia takich form przewinienia dyscyplinarnego, okreœ-
laj¹c, ¿e odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej podlega przewinienie s³u¿bowe, w tym oczy-
wista i ra¿¹ca obraza przepisów prawa oraz uchybienie godnoœci urzêdu.

Minister Sprawiedliwoœci nie dysponuje równie¿ danymi statystycznymi doty-
cz¹cymi liczby wyroków skazuj¹cych dotycz¹cych sêdziów. W wiêkszoœci przypadków
pope³nienie przez sêdziego przestêpstwa umyœlnego wi¹¿e siê z orzeczeniem w ramach
postêpowania dyscyplinarnego kary dyscyplinarnej z³o¿enia z urzêdu.

Odnoœnie do liczby wniosków o tymczasowe aresztowanie, jakie wp³ynê³y do s¹dów
w ci¹gu ostatnich 3 lat i liczby zastosowanych aresztów uprzejmie informujê co nastê-
puje:

Rok 2009
– wp³ynê³o 27.918 wniosków w przedmiocie tymczasowego aresztowania, s¹dy

uwzglêdni³y 24.967 wniosków.
Rok 2010
– wp³ynê³o 25.688 wniosków w przedmiocie tymczasowego aresztowania, s¹dy

uwzglêdni³y 23.060 wniosków.
Rok 2011
– wp³ynê³o 24.940 wniosków w przedmiocie tymczasowego aresztowania, s¹dy

uwzglêdni³y 21.686 wniosków.
W toku postêpowania przygotowawczego tymczasowe aresztowanie stosuje na

wniosek prokuratora s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie,
a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki tak¿e inny s¹d rejonowy. Po wniesieniu aktu
oskar¿enia tymczasowe aresztowanie stosuje s¹d, przed którym sprawa siê toczy
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(art. 250 §2 k.p.k.). S¹d jest zobowi¹zany z urzêdu do kontroli stosowania tego œrodka
zapobiegawczego (art. 344 k.p.k.). Prokurator, przesy³aj¹c wraz z aktami sprawy wnio-
sek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, zarz¹dza jednoczesne doprowadzenie
podejrzanego do s¹du (art. 250 §3 k.p.k.), który zostaje przez s¹d w toku posiedzenia
wys³uchany, o ile nie skorzysta z prawa do odmowy wk³adania wyjaœnieñ.

Rzetelnoœæ i prawid³owoœæ rozpoznawania przez s¹d wniosków w przedmiocie za-
stosowania tymczasowego aresztowania podlega kontroli instancyjnej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
WICEPRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 30 maja 2012 roku (Nr BPS/043-

-12-476/12) przedstawiam poni¿ej informacje i wyjaœnienia dotycz¹ce kwestii poru-
szonych w oœwiadczeniu senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii Jac-
kowskiego i Krzysztofa S³onia z³o¿onym na posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2012
roku w zakresie, w jakim skierowane zosta³o do Przewodnicz¹cego Krajowej Rady
S¹downictwa.

1. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów

Zgodnie z art. 114 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych Krajowa Rada S¹downictwa jest jednym z organów, który ma prawo ¿¹daæ
od Rzecznika dyscyplinarnego zarówno sêdziów s¹dów powszechnych jak i sêdziów
s¹dów wojskowych podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych, jeœli poweŸmie uzasadnione
podejrzenie o mo¿liwoœci pope³nienia przez sêdziego przewinienia s³u¿bowego w tym
dopuszczenia siê oczywistej i ra¿¹cej obrazy przepisów prawa i uchybienia godnoœci
urzêdu. Natomiast na podstawie art. 114 §4 i 5 tej ustawy Rada ma prawo zaskar¿yæ
do s¹du dyscyplinarnego postanowienia Rzecznika dyscyplinarnego o odmowie
wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego b¹dŸ o umorzeniu takiego postêpowania
w sytuacji, gdy z³o¿y³a wniosek o jego wszczêcie.

Ponadto Krajowej Radzie S¹downictwa przys³uguje odwo³anie od wydanych w pierw-
szej instancji wyroków s¹dów dyscyplinarnych, a tak¿e od postanowieñ i zarz¹dzeñ za-
mykaj¹cych drogê do wydania wyroku.
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Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa, Rada powo³uje ze swego sk³adu komisjê do spraw odpowiedzialno-
œci dyscyplinarnej sêdziów, której zadaniem jest analizowanie wyroków s¹dów
dyscyplinarnych, sk³adanie Radzie wniosków w przedmiocie ¿¹dania podjêcia czynno-
œci dyscyplinarnych, zaskar¿ania orzeczeñ s¹dów dyscyplinarnych i rzeczników dys-
cyplinarnych oraz ¿¹dania wznowienia postêpowania dyscyplinarnego. Ocena
przebiegu postêpowañ dyscyplinarnych dokonywana przez Radê sprowadza siê w g³ów-
nej mierze do oceny nieprawomocnych wyroków s¹dów dyscyplinarnych I instancji
i do wnoszenia œrodków odwo³awczych od tych z nich, które uznane zostaj¹ za nietraf-
ne ze wzglêdu na wymierzenie ra¿¹co ³agodnych kar.

Wype³niaj¹c swoje ustawowe zadania Krajowa Rada S¹downictwa, w okresie od
1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2012 r.:

– szeœciokrotnie za¿¹da³a od Rzecznika dyscyplinarnego sêdziów s¹dów powszech-
nych podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych po powziêciu, na podstawie dokumen-
tów, którymi dysponowa³a, uzasadnionego podejrzenia o mo¿liwoœci pope³nienia
przez sêdziego deliktu dyscyplinarnego,

– dwukrotnie przes³a³a Rzecznikowi dyscyplinarnemu sêdziów s¹dów powszech-
nych do wykorzystania s³u¿bowego materia³y wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ pope³nie-
nia takiego deliktu;

– zapozna³a siê ³¹cznie z 338 wyrokami s¹dów dyscyplinarnych I instancji wydanymi
wobec sêdziów s¹dów powszechnych i po przeanalizowaniu ich wnios³a 37 odwo-
³añ (wszystkie na niekorzyœæ sêdziów) do s¹du dyscyplinarnego II instancji.

W nastêpstwie ¿¹dañ Krajowej Rady S¹downictwa rzecznik wszcz¹³ postêpowanie
dyscyplinarne wobec 2 osób, a wobec 3 odmówi³ wszczêcia.

Po rozpoznaniu, wniesionych przez Krajow¹ Radê S¹downictwa (w latach
2007–2012), 37 odwo³añ s¹d dyscyplinarny II instancji:

– utrzyma³ w mocy 14 wyroków (a wiêc odwo³añ nie uwzglêdni³);
– zmieni³ zaskar¿one wyroki i podwy¿szy³ wymierzone kary w odniesieniu do 9 sê-

dziów;
– uchyli³ wyroki i przekaza³ sprawy do ponownego rozpoznania w stosunku do 9 sê-

dziów;
– za³atwi³ odwo³ania w inny sposób w 2 sprawach (umorzenie postêpowania z powo-

du przedawnienia);
– 3 sprawy s¹ w toku rozpoznania.
Z informacji posiadanych przez Krajow¹ Radê S¹downictwa wynika, ¿e w okresie

od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2012 r. s¹dy dyscyplinarne I instancji wyda³y wyroki
³¹cznie w 338 sprawach. W poszczególnych latach sytuacja przedstawia³a siê nastêpu-
j¹co:

� w 2007 roku w 80 sprawach (w tym 9 wyroków uniewinniaj¹cych),
� w 2008 roku w 56 sprawach (w tym 11 wyroków uniewinniaj¹cych),
� w 2009 roku w 71 sprawach (w tym 5 wyroków uniewinniaj¹cych),
� w 2010 roku w 55 sprawach (w tym 5 wyroków uniewinniaj¹cych),
� w 2011 roku w 57 sprawach (w tym 8 wyroków uniewinniaj¹cych),
� w 2012 roku w 19 sprawach (w tym 3 wyroki uniewinniaj¹ce).
W omawianym okresie najsurowsz¹ karê dyscyplinarn¹ tj. z³o¿enia z urzêdu orze-

czono prawomocnie wobec 15 sêdziów (w tym wobec 3 sêdziów s¹dów okrêgowych).
Wobec czterech sêdziów kary te orzek³ s¹d dyscyplinarny II instancji w wyniku odwo-
³añ Krajowej Rady S¹downictwa.

£¹cznie w latach 2007–2012 s¹dy dyscyplinarne orzek³y:
� karê z³o¿enia z urzêdu – wobec 15 sêdziów (5,9%);
� karê przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe – wobec 21 sêdziów (8,2%);
� karê usuniêcia z zajmowanej funkcji – wobec 8 sêdziów (3,1%);
� karê nagany – wobec 68 sêdziów (26,7%);
� karê upomnienia – wobec 94 sêdziów (36,9%).
Wobec 49 sêdziów (19,2%) s¹dy dyscyplinarne odst¹pi³y od wymierzenia kar dys-

cyplinarnych.
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Prawomocne kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu orzeczone zosta³y:
– w 8 wypadkach – za naganne zachowanie siê sêdziów poza s³u¿b¹ (w wiêkszoœci za

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeŸwoœci);
– w 3 wypadkach – za naganne zachowanie siê sêdziego w ramach s³u¿by;
– w 4 wypadkach – za naganne zachowanie siê sêdziego zarówno w ramach s³u¿by,

jak i poza s³u¿b¹.
Ponadto Krajowa Rada S¹downictwa dwukrotnie z³o¿y³a do s¹dów dyscyplinar-

nych wnioski o przeniesienie sêdziego na inne miejsce s³u¿bowe, uznaj¹c, ¿e wymaga
tego wzgl¹d na powagê stanowiska. Jeden z tych wniosków zosta³ uwzglêdniony.

2. Zezwolenia na poci¹gniêcie sêdziów do odpowiedzialnoœci karnej (uchylenie im-
munitetu).

Z informacji, którymi dysponuje Krajowa Rada S¹downictwa wynika, ¿e w latach
2007–2012 s¹dy dyscyplinarne rozpozna³y ³¹cznie 94 wnioski uprawnionych organów
oraz osób fizycznych o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziów do odpowiedzialnoœci kar-
nej. Uchwa³y zezwalaj¹ce na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej zapad³y wobec
35 sêdziów.

W poszczególnych latach sprawy dotycz¹ce immunitetów przedstawia³y siê w spo-
sób nastêpuj¹cy.

Rok
wp³ynê³o

spraw
zezwolono odmówiono

do ponownego
rozpoznania

sprawy
umorzone

uchylono

2007 28 11 16 1 x x

2008 19 5 10 3 x 1

2009 12 5 4 2 1 x

2010 14 5 6 3 x x

2011 12 6 6 x x x

2012 9 3 4 x 2 x

94 35 46 8 1 1

Krajowa Rada S¹downictwa nie dysponuje informacjami na temat w ilu z tych
spraw dosz³o do poci¹gniêcia sêdziów do odpowiedzialnoœci karnej, a nastêpnie do ich
skazania.

3. Ocena rozpatrywania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Do zadañ Krajowej Rady S¹downictwa okreœlonych w art. 179 i 186 Konstytucji RP
oraz w ustawie z 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie S¹downictwa nie nale¿y ocena
przebiegu postêpowañ s¹dowych tocz¹cych siê w konkretnych sprawach ani te¿ ocena
zasadnoœci zapadaj¹cych w nich orzeczeñ. Odnosi siê to tak¿e do rozpatrywania sk³a-
danych w postêpowaniach karnych wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych lub
oskar¿onych œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz do
postanowieñ s¹dów rozstrzygaj¹cych te wnioski. Rada nie dysponuje wiêc danymi sta-
tystycznymi dotycz¹cymi liczby sk³adanych wniosków o tymczasowe aresztowanie, licz-
by wniosków uwzglêdnionych ani liczby osób tymczasowo aresztowanych, które nastêp-
nie prawomocnie uniewinniono czy te¿ liczby osób tymczasowo aresztowanych, które
ze wzglêdu na stan zdrowia by³y niezdolne do przebywania w areszcie. Dlatego nie po-
siada jakichkolwiek przes³anek do wypowiadania siê na temat prawid³owoœci stosowa-
nia wspomnianej instytucji przez s¹dy. Orzeczenia w przedmiocie tymczasowego
aresztowania wydawane s¹ przez niezawis³e s¹dy i zawsze podlegaj¹ zaskar¿eniu do
s¹dów wy¿szych instancji co powinno stanowiæ dostateczn¹ gwarancjê stosowania te-
go najsurowszego œrodka zapobiegawczego tylko w szczególnych wypadkach przewi-
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dzianych w Kodeksie postêpowania karnego, kiedy inne œrodki zapobiegawcze nie s¹
wystarczaj¹ce. Przy braku danych obrazuj¹cych skalê zjawiska polegaj¹cego na stoso-
waniu przez s¹dy tymczasowego aresztowania wobec osób, co do których nie zapad³y
wyroki skazuj¹ce a zas¹dzono na ich rzecz od Skarbu Pañstwa zadoœæuczynienia i od-
szkodowania trudno mi przedstawiaæ propozycje zmian organizacyjnych, które wyeli-
minowa³yby lub zmarginalizowa³y takie przypadki.

Krajowa Rada S¹downictwa postuluje jedynie zmiany Kodeksu postêpowania kar-
nego, w tym kierunku, by o stosowaniu tymczasowego aresztowania decydowa³ nie
w ka¿dym przypadku s¹d rejonowy, lecz s¹d w³aœciwy rzeczowo do rozpoznania sprawy
w I instancji.

Z wyrazami szacunku

WICEPRZEWODNICZ¥CA
Krajowej Rady S¹downictwa
Sêdzia NSA
Ma³gorzata Niezgódka-Medek
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa S³onia

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Rzeczniku!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê pañstwo £., zamieszkali w Pa-

bianicach, ze skarg¹ na postêpowanie policji oraz urzêdników s¹dowych
w Pabianicach w zwi¹zku z odebraniem im dziecka, kilkumiesiêcznego wnucz-
ka Mateusza D. Wed³ug twierdzeñ pañstwa £. opiekowali siê oni dzieckiem
z w³asnej dobrej woli jako dziadkowie, w sytuacji gdy dziecko zosta³o pozo-
stawione bez opieki przez matkê. W dniu 11 sierpnia 2010 r. dosz³o do ode-
brania dziecka na mocy postanowienia s¹du w postêpowaniu, o którym
pañstwo £. nie byli poinformowani. Do odebrania dziecka przemoc¹ dosz³o
w dniu 11 sierpnia 2010 r. o godzinie 21, gdy dziecko ju¿ spa³o. Ca³a akcja
odebrania dziecka, wed³ug pañstwa £., mia³a brutalny przebieg, a osoby j¹
przeprowadzaj¹ce nie liczy³y siê z nastêpstwami psychicznymi dla dziecka
i z uczuciami jego dziadków.

Prosimy Pana Prokuratora o zbadanie prawid³owoœci postêpowania or-
ganów pañstwa w tej sprawie, a Pana Rzecznika – o zajêcie siê t¹ spraw¹
pod k¹tem ochrony praw dziecka, które mog³y zostaæ naruszone w wyniku
dzia³ania w³adz wobec ma³oletniego Mateusza D.

Wiemy, ¿e sprawa ma³oletniego Mateusza D. by³a prowadzona przez S¹d
Rejonowy w Pabianicach.

Prosimy Pana Prokuratora i Pana Rzecznika o informacje, jakie dzia³ania
podjêli Panowie w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Jan Maria Jackowski
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 5.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 maja 2012 r., dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿o-

nego przez Senatorów RP Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka, Wojcie-
cha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka, Jana Mariê Jackow-
skiego i Krzysztofa S³onia podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 maja br.,
uprzejmie informujê, ¿e z informacji uzyskanych z Prokuratury Okrêgowej w £odzi wy-
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nika, ¿e do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach wp³ynê³y dwa zawiadomienia o prze-
stêpstwie, jedno – z³o¿one przez Pani¹ Katarzynê D. – dotyczy³o fizycznego i psychicz-
nego znêcania siê nad ni¹ i jej oœmioletni¹ córk¹ przez konkubenta Zawiadamiaj¹cej
(zarejestrowane pod sygn. IDs 329/10), drugie – z³o¿one przez Prezesa S¹du Rejonowe-
go w Pabianicach, dotyczy³o czynnej napaœci na funkcjonariusza publicznego w osobie
kuratora s¹dowego Pani¹ Ewê G. (sygn. 2Ds 731/10).

Pani Kurator realizuj¹c postanowienie ww. S¹du z dnia 11 sierpnia 2010 r. w spra-
wie sygn. III NSm 248/2010, wydane w trybie zarz¹dzenia tymczasowego, nakazuj¹ce
Pañstwu Marcinowi, Krystynie i S³awomirowi £. natychmiastowe wydanie ma³oletnie-
go Mateusza D., jego matce – Katarzynie D. w dniu 11 sierpnia 2010 r. o godz. 14.30
podjê³a bezskuteczn¹ próbê odebrania dziecka. Kolejny raz usi³owa³a dostaæ siê do do-
mu wy¿ej wymienionych o godz. 15.30.

W czynnoœciach tych towarzyszy³a jej matka dziecka, ale obie nie zosta³y wpuszczo-
ne do miejsca zamieszkania uczestników postêpowania. Kolejn¹ próbê podjêto o godz.
20.00. W trakcie tej wizyty Pan S³awomir £. wypycha³ Pani¹ Kurator z mieszkania oraz
szarpa³ j¹ za w³osy. Jednoczeœnie grozi³ uczestnikom postêpowania krzycz¹c, ¿e jest
by³ym policjantem i pracowa³ z detektywem Rutkowskim. Próby uspokojenia podjête
przez interweniuj¹cych funkcjonariuszy Policji nie przynios³y pozytywnego rezultatu.
Pani Krystyna £. uciek³a z dzieckiem na balkon, krzycz¹c, ¿e wyskoczy (czwarte piêtro),
je¿eli ktoœ siê do niej zbli¿y.

Ostatecznie funkcjonariusze Policji obezw³adnili Pana S³awomira £. i spowodowali,
i¿ Pani Krystyna £. wesz³a z dzieckiem do mieszkania. Kiedy Pani Kurator podesz³a do
dziecka Krystyna £. kopnê³o Ewê G. w rêkê, po czym pobieg³a z dzieckiem do kuchni
i odkrêci³a gaz w kuchence. W tym czasie do mieszkania przyszed³ Pan Marcin £., który
wzi¹³ dziecko na rêce i tak¿e nie chcia³ oddaæ go kuratorowi. W tej sytuacji policjanci
obezw³adnili go i oddali dziecko kuratorowi.

W wyniku zdarzenia kurator Ewa G. dozna³a obra¿eñ w postaci wybroczyn krwa-
wych na szyi, siñców na prawym i lewym przedramieniu, siñca na lewym kolanie i pra-
wym podudziu, które nie naruszy³y czynnoœci jej narz¹dów cia³a na czas powy¿ej 7 dni.

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, po przeprowadzeniu postêpowania przygo-
towawczego w sprawie sygn. 2 Ds 731/10, w dniu 27 grudnia 2010 r. skierowa³a do
S¹du Rejonowego w Pabianicach akt oskar¿enia przeciwko Krystynie Ewie £. o czyn
z art. 211 kk, art. 224 §2 kk, art. 222 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk; S³awomirowi Zdzis³a-
wowi £. o czyn z art. 211 kk, art. 224 §2 kk, art. 222 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk oraz
Marcinowi Marianowi £. o czyny z art. 207 §1 kk i art. 284 §2 kk.

Postêpowanie w tej sprawie toczy siê do chwili obecnej przed S¹dem Rejonowym
w Pabianicach pod sygn. akt II K 32/11.

Podkreœlenia przy tym wymaga, ¿e matka dziecka Katarzyna D. pozostawa³a w kon-
kubinacie z Marcinem £. W tym czasie by³a te¿ formalnie w zwi¹zku ma³¿eñskim ze
Stanis³awem D. Po urodzeniu dziecka wyst¹pi³a o zaprzeczenie ojcostwa Stanis³awa D.
Uprawdopodobni³a przy tym, i¿ w okresie od 6 lutego 2009 r. do 19 czerwca 2010 r.
mieszka³a ze swoim konkubentem Marcinem £., który wskazany by³ przez ni¹ jako bio-
logiczny ojciec dziecka.

W toku postêpowania o zaprzeczenie ojcostwa S¹d Rejonowy w Zduñskiej Woli wy-
rokiem z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie III RC 26/10 orzek³, i¿ m¹¿ matki Stani-
s³aw Jerzy D. nie jest ojcem ma³oletniego Mateusza D.

Faktyczny ojciec dziecka Marcin £. nie uzna³ jednak dziecka, nie toczy³o siê te¿ po-
stêpowanie o ustalenie jego ojcostwa.

W zwi¹zku z powy¿szym, zgodnie z treœci¹ art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego, który stanowi, i¿ „je¿eli nie nast¹pi³o uznanie
dziecka lub s¹dowe ustalenie ojcostwa, wpisuje siê do aktu urodzenia dziecka, jako
imiê ojca – imiê wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takie-
go wskazania – jedno z imion zwykle w kraju u¿ywanych oraz, jako nazwisko ojca i jego
nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiedni¹ adnotacj¹ w rubryce uwagi”, w ak-
cie urodzenia dziecka wpisano nazwisko D., jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca
dziecka oraz z urzêdu „Piotr” jako imiê ojca ma³oletniego Mateusza.
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Jak z tego wynika, to matka dziecka – Pani Katarzyna D. jest jedyn¹ osob¹, której
przys³uguje w³adza rodzicielska.

Ponadto S¹d w swoim postanowieniu zaznaczy³, i¿ w dniu 9 maja 2010 r. Marcin £.
odda³ ma³oletniego Mateusza D. swoim rodzicom, tj. Krystynie i S³awomirowi £.
W dniu 19 czerwca 2010 r. Katarzyna D. wyprowadzi³a siê od swojego konkubenta. Od
tej pory ma³oletni Mateusz D. przebywa³ u Pañstwa £. wbrew woli swojej matki. Wszys-
cy troje nie tylko odmawiali matce oddania dziecka, ale nawet uniemo¿liwiali jej jaki-
kolwiek kontakt z synem.

W tej sytuacji w dniu 8 sierpnia 2010 r. Pani Katarzyna D. z³o¿y³a w S¹dzie Rejono-
wym w Pabianicach wniosek o odebranie dziecka, dodatkowo argumentuj¹c, i¿ strony
(tj. Zainteresowana i Pan Marcin £.) nie tworzyli wspólnoty rodzinnej. Pan M. £. w trak-
cie ci¹¿y Wnioskodawczyni nie wykazywa³ zainteresowania jej stanem, nadu¿ywa³ al-
koholu, staj¹c siê pod jego wp³ywem agresywny, stosowa³ przemoc fizyczn¹
i psychiczn¹. Przemocy tej doœwiadczy³a równie¿ 8-letnia córka Pani Katarzyny D.

Nie bez znaczenia dla oceny ca³ego zdarzenia pozostaje te¿ fakt, i¿ w nocy 9 maja
2010 r., po awanturze, Pan Marcin £. kaza³ zabraæ swoim rodzicom œpi¹ce dziecko. Od
tamtej pory – jak wspomnia³em powy¿ej – matka dziecka praktycznie nie mia³a z nim
kontaktu, podobnie, jak jej córka.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê podkreœliæ, ¿e Pani Kurator odbieraj¹c dziecko,
realizowa³a postanowienie S¹du, przy czym dzia³a³a w interesie zarówno ma³oletniego,
jak i jego matki oraz siostry.

Z powa¿aniem

w z. PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz

OdpowiedŸ
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 19 czerwca 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka dotycz¹cego wspólnego oœwiadczenia Se-

natorów Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿onego w dniu 24 maja br. podczas 12. posiedze-
nia Senatu RP, dotycz¹cego sprawy ma³oletniego Mateusza D. (nr BPS/043-12-
-474/12), uprzejmie informujê, ¿e dzia³aj¹c na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia
2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z póŸn. zm.), podj¹³em dzia-
³ania w celu rozeznania sytuacji Mateusza.

Korzystaj¹c z ustawowych uprawnieñ, zwróci³em siê do Prezesa S¹du Rejonowego
w Pabianicach z wnioskiem o przes³anie akt spraw dotycz¹cych ww. dziecka.
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Analiza wymienionych akt stanowiæ bêdzie podstawê do ewentualnych dalszych
czynnoœci w skierowanej sprawie, w przypadku stwierdzenia, ¿e wymaga ona inter-
wencji Rzecznika Praw Dziecka.

Na rêce Pana Marsza³ka sk³adam podziêkowanie dla Senatorów za podjêt¹ inter-
wencjê, potwierdzaj¹c¹ wra¿liwoœæ na sprawy dzieci.

Z wyrazami szacunku

Marek Michalak
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Szanowna Pani Minister!
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich apeluje o zwróce-

nie uwagi na nasilaj¹ce siê zjawisko ograniczania etatów nauczycieli biblio-
tekarzy przez jednostki prowadz¹ce szko³y. Jednym z miast, które planuje
powa¿n¹ redukcjê etatów bibliotekarzy, jest Toruñ.

Przedstawiciele towarzystwa wskazuj¹, ¿e w myœl nowej podstawy pro-
gramowej biblioteka szkolna powinna byæ niezbêdn¹ pracowni¹ interdyscyp-
linarn¹ wychodz¹c¹ naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej edukacji. Nauczy-
ciele bibliotekarze postuluj¹ równie¿ koniecznoœæ zwiêkszenia nak³adów na
wyposa¿enie ich placówek w nowoczesny sprzêt multimedialny oraz ci¹g³ego
wzbogacania ksiêgozbiorów. Jest to warunek konieczny dla dalszego rozwo-
ju bibliotek.

Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ s¹ jasne zasady wprowadzania reform popra-
wiaj¹cych jakoœæ kszta³cenia. Niepokoj¹cym zjawiskiem w tym aspekcie jest
dowolna interpretacja potrzeb placówek edukacyjnych uzale¿niona od lokal-
nych mo¿liwoœci samorz¹dów. To w³aœnie b³êdny, zdaniem nauczycieli bib-
liotekarzy, wybór priorytetów dokonywany przez niektóre gminy ma
bezpoœrednie prze³o¿enie na spadek poziomu oferty edukacyjnej.

Sytuacja wymaga natychmiastowych dzia³añ resortu. Szczególnie w obli-
czu planowanych przez samorz¹dy redukcji etatów w bibliotekach, co w kon-
sekwencji mo¿e prze³o¿yæ siê na jakoœæ edukacji.

Wobec powy¿szego pozwalam sobie prosiæ Pani¹ Minister o uwzglêdnie-
nie stanowiska oraz propozycji wysuwanych przez Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkó³ Polskich.

Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego – (BPS/043-

-12-478//12) – w sprawie nasilaj¹cego siê zjawiska ograniczania etatów nauczycieli
bibliotekarzy przez jednostki prowadz¹ce szko³y uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wp³ynê³o pismo Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkó³ Polskich, w którym zaprezentowano stanowisko w sprawie ograni-
czania etatów nauczycieli bibliotekarzy przez organy prowadz¹ce szko³y. Minister Edu-
kacji Narodowej stoi na stanowisku, ¿e biblioteka szkolna jest integraln¹ czêœci¹
szko³y publicznej i dla realizacji swoich celów statutowych szko³a powinna zapewniæ
uczniom mo¿liwoœæ korzystania z biblioteki – art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).

Ponadto w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) wskazano, ¿e realizacjê
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okreœlonych w podstawie programowej celów powinna wspomagaæ dobrze wyposa¿ona
biblioteka szkolna, dysponuj¹ca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci ksiêgozbio-
rów, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów
powinni odwo³ywaæ siê do zasobów biblioteki szkolnej i wspó³pracowaæ z nauczyciela-
mi bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokszta³ce-
nia i œwiadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Minister Edukacji Narodowej w najbli¿szym czasie planuje zorganizowaæ spotkanie
z przedstawicielami Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich, na którym
bêd¹ omawiane istotne problemy wynikaj¹ce z bie¿¹cej sytuacji tej grupy nauczycieli.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowan¹ reorganizacj¹ s¹downictwa – maj¹c¹ na celu

zniesienie niektórych s¹dów rejonowych, utworzenie zamiejscowych wydzia-
³ów w niektórych s¹dach rejonowych oraz ustalenie nowych siedzib i obsza-
rów w³aœciwoœci s¹dów rejonowych i okrêgowych – wyra¿am g³êboki
niepokój zwi¹zany z potencjalnymi skutkami zmian.

Maj¹c na wzglêdzie dobro i potrzeby mieszkañców zarówno mojego okrê-
gu wyborczego, jak i pozosta³ych województw, zwracam siê do Szanownego
Pana Ministra z proœb¹ o wstrzymanie prac reorganizacyjnych oraz udziele-
nie informacji dotycz¹cych planowanej reformy.

Decyzja o likwidacji tzw. ma³ych s¹dów stanowi negacjê celów reformy
administracyjnej kraju, której g³ówn¹ ide¹ by³o stworzenie powiatów jako
centrów regionalnej integracji samorz¹dowej. Co wiêcej, przeniesienie organu
s¹downictwa do s¹du oddalonego od miejsca zamieszkania pozbawia miesz-
kañców wsi i powiatów mo¿liwoœci za³atwienia sprawy w rozs¹dnym termi-
nie i bez zbytniego nara¿enia siê na koszty. Nie bez znaczenia jest równie¿
fakt, i¿ likwidacja s¹du pozbawi pracy wiele osób zatrudnionych na etatach
w likwidowanych s¹dach (poza sêdziami, którzy zostan¹ oddelegowani do
innych oœrodków, s¹ to pracownicy administracyjni, techniczni i inni).

Nale¿y podnieœæ, i¿ ma³e s¹dy dziêki ³atwiejszemu zarz¹dzaniu zapew-
niaj¹ sprawnoœæ funkcjonowania s¹downictwa oraz ³atwiejszy dostêp oby-
watela do wymiaru sprawiedliwoœci.

Ubolewam jednoczeœnie nad brakiem pe³nych konsultacji spo³ecznych
i samorz¹dowych dotycz¹cych przeprowadzanej reformy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o:
1. przedstawienie szczegó³owych wytycznych i wyliczeñ, jakimi kierowa-

³o siê Ministerstwo Sprawiedliwoœci, podejmuj¹c decyzjê o reorganizacji
s¹downictwa;

2. udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie skutki spo³eczne wed³ug Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci bêdzie mia³a reforma s¹downictwa oraz czy Pan
Minister przewidzia³ negatywne konsekwencje, a tak¿e czy nie przes³aniaj¹
one oszczêdnoœci finansowych;

3. udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem Pana Ministra wpro-
wadzane zmiany nie naruszaj¹ przepisów Konstytucji RP gwarantuj¹cych
prawo dostêpu do s¹du;

4. udzielenie odpowiedzi, czy tak drastyczna ingerencja w wymiar spra-
wiedliwoœci nie powinna mieæ rangi ustawowej, a nie, jak dzieje siê to obec-
nie, jedynie formy rozporz¹dzenia.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja w sprawie zniesie-

nia niektórych s¹dów rejonowych, z³o¿one podczas 13. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 30 maja 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia
4 czerwca 2012 r. Nr BPS/043-13-479/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê podnieœæ, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci sukcesywnie prowa-
dzi prace reformuj¹ce strukturê organizacyjn¹ s¹downictwa powszechnego podejmuj¹c
dzia³ania w zakresie odpowiedniego rozlokowania i zorganizowania sieci s¹dów oraz ra-
cjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej. Celem tych prac jest podniesienie jakoœci
funkcjonowania jednostek s¹dowych w wymiarze orzeczniczym i funkcjonalnym.

Aktualnie projektowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci reforma organizacyj-
na zak³ada w pierwszej kolejnoœci zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkim limicie
etatów orzeczniczych, który – co do zasady – jest pochodn¹ wp³ywu spraw, a nastêpnie
utworzenie na bazie wydzia³ów dotychczas istniej¹cych w znoszonych jednostkach
s¹dowych wydzia³ów zamiejscowych (cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, pra-
cy oraz ksi¹g wieczystych) s¹siedniego s¹du rejonowego. Siedzibê wydzia³ów zamiej-
scowych bêd¹ stanowi³y budynki, w których usytuowane s¹ planowane do zniesienia
s¹dy rejonowe.

Bior¹c pod uwagê, i¿ w celu zagwarantowania obywatelom dogodnego dostêpu do
s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia przekszta³cone zo-
stan¹ w wydzia³y zamiejscowe wiêkszych s¹dów, przedmiotowa zmiana organizacyjna
nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e byæ uto¿sa-
miana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du. Omawiana reorganizacja oddzia³uj¹c
natomiast w sferze administracyjno-zarz¹dczej mo¿e w znacz¹cy sposób usprawniæ
dzia³anie ca³ego wymiaru sprawiedliwoœci.

Potrzeba przeprowadzenia reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszech-
nego wynika przede wszystkim z nieefektywnoœci s¹dów spowodowanej nierównomier-
nym obci¹¿eniem prac¹ kadry orzeczniczej, którego powodem jest zró¿nicowanie wiel-
koœci i nadmierne rozdrobnienie jednostek s¹dowych.

Prowadz¹c prace koncepcyjne dotycz¹ce struktury s¹downictwa powszechnego
uznano, ¿e rozwi¹zaniem przedstawionych problemów jest skumulowanie s¹dów z nis-
kim wp³ywem spraw i w œlad za tym powo³anie jednostek o optymalnej wielkoœci. W ten
sposób nast¹pi bardziej elastyczne zarz¹dzanie i optymalizacja obci¹¿enia kadry orzecz-
niczej i urzêdniczej. W wyniku bowiem przejêcia przez inne s¹dy rejonowe nadzoru nad
wydzia³ami znoszonych jednostek s¹dowych piony orzecznicze bêd¹ w stanie osi¹gn¹æ
odpowiedni poziom etatyzacji, co z kolei umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzy-
stanie zarówno kadry sêdziowskiej, jak i referendarzy s¹dowych oraz asystentów sê-
dziów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego lub
dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu i bar-
dzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na niewiel-
k¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia
sêdziów miêdzy wydzia³ami jest ograniczona. Ponadto, w efekcie proponowanej reorga-
nizacji, nast¹pi wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, gdy¿ sêdziowie bêd¹ mogli orze-
kaæ, w zale¿noœci od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki
macierzystej.

W dalszej perspektywie na skutek wydajniejszego wykorzystania kadry orzeczni-
czej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów sê-
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dziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze
i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.

Przedmiotowa reorganizacja tylko pod wzglêdem formalnoprawnym oznacza likwi-
dacjê niektórych jednostek s¹dowych, gdy¿ w rzeczywistoœci jednostki s¹dowe bêd¹
funkcjonowa³y w tym samym zakresie i w tej samej lokalizacji. Proponowane zmiany
organizacyjne nie powinny wiêc wi¹zaæ siê z wiêkszymi zmianami w strukturze zatrud-
nienia. Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów
przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ra-
mach wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych likwi-
dowanych s¹dów bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie, zale¿nie od potrzeb i lokalnych
mo¿liwoœci, w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia, lub te¿ ewen-
tualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.

Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ w obszarze or-
ganizacji wymiaru sprawiedliwoœci.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci spodziewa siê, ¿e w wyniku wdro¿enia reformy ogól-
ny czas trwania postêpowañ w s¹dach rejonowych ulegnie skróceniu, niemniej jest to
proces d³ugotrwa³y, a jego efekty w niektórych jednostkach mog¹ byæ zauwa¿alne
w dalszej perspektywie.

Uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e przygotowany w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci projekt rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych
uwzglêdnia zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów do 9 sêdziów w³¹cznie. Jedno-
czeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powstan¹ s¹dy rejonowe o limicie
wynosz¹cym co najmniej 12 sêdziów. Jedynie w tych przypadkach kiedy konieczne bê-
dzie utworzenie jednostki organizacyjnej obejmuj¹cej dwa dotychczasowe s¹dy o eta-
tyzacji mniejszej ni¿ 9 sêdziów w ka¿dym z nich, jeden z tych s¹dów pozostanie
w strukturze sadownictwa. Co do zasady obszar w³aœciwoœci s¹du o mniejszej etatyza-
cji objêty zostaje w³aœciwoœci¹ miejscow¹ jednostki wiêkszej. £¹czone s¹ tak¿e s¹dy re-
jonowe o identycznym limicie etatów orzeczniczych. Wprowadzenie projektowanych
zmian organizacyjnych planowane jest z dniem 1 stycznia 2013 r.

Proponowana reorganizacja obejmie 79 s¹dów rejonowych, tj. 24,6% wszystkich jed-
nostek tego szczebla, w których limit etatów sêdziowskich wynosi 558 (5,4% ogó³u sê-
dziów w s¹downictwie powszechnym i 8% sêdziów w s¹dach rejonowych). Wskazaæ
przy tym trzeba, i¿ 6 najwiêkszych s¹dów rejonowych dysponuje ³¹cznym limitem
619 sêdziów.

W tym miejscu pragnê przytoczyæ, podniesione w uzasadnieniu projektu rozpo-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejono-
wych, najistotniejsze argumenty, w tym dane liczbowe, wskazuj¹ce na potrzebê
przeprowadzenia omawianej reorganizacji.

Nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê, i¿ w strukturze organizacyjnej s¹downic-
twa powszechnego zachodzi zachwianie proporcji pomiêdzy apelacjami, okrêgami,
s¹dami okrêgowymi i s¹dami rejonowymi. Tym samym w kraju funkcjonuj¹ okrêgi
wiêksze ni¿ apelacje, s¹dy rejonowe wiêksze ni¿ ca³e okrêgi i wydzia³y w niektórych
s¹dach rejonowych wiêksze ni¿ ca³e s¹dy rejonowe.

Analiza struktury organizacyjnej s¹dów na szczeblu rejonowym wykaza³a, i¿ zdecy-
dowana wiêkszoœæ jednostek jest mniejsza od œredniej w kraju (ok. 22 sêdziów). Zanie-
pokojenie budzi fakt, i¿ a¿ 110 s¹dów rejonowych (34,27%) nie przekracza limitu
10 sêdziów, a 228 – limitu 20 sêdziów (71,03%), co w istotny sposób przek³ada siê na
strukturê wielkoœciow¹ wydzia³ów w tych s¹dach i mno¿enie stanowisk funkcyjnych,
zwiêkszanie kosztów funkcjonowania s¹downictwa, a tak¿e brak efektywnego wyko-
rzystania i zarz¹dzania kadr¹.

Zachwianie proporcji co do skali wielkoœci s¹dów rejonowych obrazuj¹ dane, wg
których 58 s¹dów z 321 generuje po³owê wszystkich etatów sêdziowskich s¹dów rejo-
nowych.

Warto ponadto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ wiele s¹dów rejonowych jest zdecydowa-
nie mniejszych, ni¿ wydzia³y w s¹dach rejonowych o wiêkszym limicie etatów.
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Szczegó³owe analizy przeprowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwoœci wykaza³y, i¿
najbardziej po¿¹dane kryterium etatyzacji s¹du rejonowego to 15 sêdziów. Istotna po-
prawa struktury organizacyjnej s¹dów szczebla rejonowego umo¿liwiaj¹ca bardziej ra-
cjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej osi¹gniêta zostanie tak¿e poprzez
reorganizacjê polegaj¹ca na zniesieniu s¹dów rejonowych o limicie etatów do 9 sêdziów
w³¹cznie.

Zgodnie z §13 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 23 lutego
2007 r. – Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249, z póŸn.
zm.), liczba sêdziów lub referendarzy s¹dowych tworzonego wydzia³u nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 5 sêdziów lub referendarzy s¹dowych, ³¹cznie z przewodnicz¹cym.

Powy¿sze mo¿na odnieœæ nie tylko do wydzia³u, ale tak¿e do danego pionu orzeczni-
czego, którego wielkoœæ – co najmniej 5 sêdziów lub referendarzy – stwarza mo¿liwoœci
racjonalizacji kadrowej s¹downictwa w wielu aspektach.

Przyjêcie wymienionego kryterium limitu etatów by³o wynikiem za³o¿enia, i¿ dopie-
ro wydzia³, a co najmniej pion orzeczniczy o wielkoœci co najmniej 5 sêdziów stwarza
mo¿liwoœci racjonalizacji kadrowej s¹downictwa w wielu aspektach. Po pierwsze stwa-
rza mo¿liwoœæ wymiany pogl¹dów i doskonalenia zawodowego, co zasadniczo jest wy-
kluczone, a co najmniej bardzo utrudnione w s¹dach o mniejszej etatyzacji. Po drugie,
w przypadku istotnego zwiêkszonego obci¹¿enia wp³ywem ponad œredni¹ krajow¹
(np. oko³o 20–30%) daje mo¿liwoœæ wsparcia etatowego, które powoduje wyrównanie
do œredniego obci¹¿enia w kraju i nie skutkuje obni¿eniem obci¹¿enia poni¿ej œredniej
w kraju jak mia³oby to miejsce w wydzia³ach o ni¿szej etatyzacji (im ni¿sza etatyzacja,
tym wiêkszy spadek obci¹¿enia poni¿ej œredniej w kraju). Po trzecie, stwarza mo¿li-
woœæ realizacji zapisów art. 351 Kodeksu postêpowania karnego poprzez przydzia³
sprawy innym sêdziom. Po czwarte, czyni mo¿liwym utworzenie sk³adu zawodowego
w pionie karnym.

Odnosz¹c siê do 3 i 4 pytania Pana Senatora, zwracam uwagê, ¿e w dniu 23 stycz-
nia 2012 r. Krajowa Rada S¹downictwa z³o¿y³a do Trybuna³u Konstytucyjnego wnio-
sek o zbadanie zgodnoœci z Konstytucj¹ RP ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 203, poz. 1192), który dotyczy³ m.in. stwierdzenia, ¿e art. 1 pkt 13 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw w zakresie dotycz¹cym nadania nowego brzmienia art. 20 usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych jest niezgodny
z art. 176 ust. 2 w zw. z art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a tak¿e z art. 6 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 lis-
topada 1950 r., zmienionej Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³nionej Protoko³em nr 2
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.).

Wskazany powy¿ej wniosek nie zosta³ dotychczas przez Trybuna³ Konstytucyjny
rozpoznany. Minister Sprawiedliwoœci, jako wykonawca upowa¿nienia zawartego
w art. 20 usp, korzysta zatem z domniemania konstytucyjnoœci tego przepisu, który
funkcjonuje w obrocie prawnym od 10 lat.

Niezale¿nie od powy¿szego, w opinii dla Trybuna³u Konstytucyjnego Minister Spra-
wiedliwoœci przedstawi³ pogl¹d, i¿ przedmiotowe upowa¿nienie nie pozostaje w sprzecz-
noœci z przepisami Konstytucji.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w myœl art. 176 ust. 2 Konstytucji, ustrój i w³aœciwoœæ s¹dów
oraz postêpowanie przed s¹dami okreœlaj¹ ustawy. Z regulacji tej wynika generalnie, ¿e
w demokratycznym pañstwie prawnym „postêpowanie s¹dowe” musi zostaæ uregulowa-
ne w ustawie i spe³niaæ pewne minimalne wymogi okreœlonoœci. zrozumia³oœci i precyzji
jêzykowej. Z art. 176 ust. 2 Konstytucji wynika natomiast dyrektywa, aby instytucje od-
nosz¹ce siê do „postêpowania s¹dowego” oraz materii objêtej gwarancjami prawa do
s¹du uregulowane zosta³y w akcie rangi ustawowej tak zredagowanym, by jednostka
mog³a przewidzieæ konsekwencje swoich postêpowañ, a tak¿e decyzje organów pañstwo-
wych (wyrok z 19 lutego 2003 r., sygn. P 11/02, OTK ZU nr 2/A/2003, poz. 12).

Ponadto, obowi¹zkiem prawodawcy jest zapewnienie ka¿demu rozpoznania jego
sprawy przez s¹d wykazuj¹cy kwalifikacje okreœlone w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Pra-
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wodawca, poprzez odpowiednie ukszta³towanie struktury s¹dów, okreœlenie w³aœciwo-
œci i trybu postêpowania przed nimi (art. 176 ust. 2 Konstytucji), jak równie¿ poprzez
adekwatne do tych wymogów wskazanie przes³anek o charakterze personalnym, legi-
tymuj¹cych sêdziów do rozpoznawania spraw (art. 178, art. 180 i art. 181 Konstytucji),
winien gwarantowaæ, od strony organizacyjno-proceduralnej, spe³nienie przymiotów,
o jakich stanowi art. 45 ust. 1 Konstytucji (wyrok z 11 grudnia 2002 r., sygn. SK 27/01).

Wskazanie rangi aktu normatywnego reguluj¹cego w³aœciwoœæ s¹dów okreœlone
jest w art. 176 ust. 2 Konstytucji wprost i dotyczy w³aœciwoœci ogólnej s¹dów. W zale¿-
noœci od przyjêtego kryterium mo¿na wyró¿niæ w tym zakresie w³aœciwoœæ rzeczow¹
(przedmiotow¹), miejscow¹ (terytorialn¹) i funkcjonaln¹ (czynnoœciow¹). Mo¿na te¿
mówiæ o szczególnych w³aœciwoœciach s¹du: z ³¹cznoœci spraw oraz z tzw. delegacji.
W³aœciwoœæ rzeczowa oznacza kompetencjê, jak¹ prawo przekaza³o s¹dom ró¿nego
szczebla ze wzglêdu na rodzaj rozpoznawanej sprawy. W³aœciwoœæ miejscowa to kom-
petencja wskazuj¹ca, który s¹d spoœród s¹dów tego samego rzêdu jest powo³any do
orzekania w danej sprawie. W³aœciwoœæ funkcjonalna wskazuje zaœ, który z s¹dów da-
nego rodzaju i szczebla posiada uprawnienie do wykonania konkretnej czynnoœci,
a nie jak w przypadku w³aœciwoœci rzeczowej – ca³oœciowego rozpoznania powierzonej
mu ustaw¹ procesow¹ sprawy.

Niemniej jednak ustawami o znaczeniu podstawowym dla ustalenia w³aœciwoœci
s¹du do rozpoznania konkretnej sprawy s¹ ustawy procesowe (np. Kodeks postêpowa-
nia karnego, Kodeks postêpowania cywilnego).

Przepis okreœlaj¹cy okrêg, do którego nale¿y s¹d, którego w³aœciwoœæ dla rozpozna-
nia konkretnej sprawy jest ustalana nie ma charakteru materialnoprawnego. Ogólne
zasady tworzenia s¹dów powszechnych, wraz ze sposobem oznaczenia ich w³aœciwoœci
miejscowej, okreœlaj¹ przepisy o organizacji s¹dów zawarte w ustawie z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, póŸn. zm.),
a poprzednio w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 z póŸn. zm.). W ten sposób w przepisach ustawy
ustalono podstawowe regu³y dotycz¹ce okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej s¹dów,
wi¹¿¹c je z podzia³em terytorialnym kraju. Rozwi¹zanie takie z ca³¹ pewnoœci¹ nie na-
rusza zakresu swobody ustawodawcy, mieszcz¹cego siê w granicach wymogu przewi-
dzianego w art. 176 ust. 2 Konstytucji.

Ustawa – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych nie jest ustaw¹ o charakterze pro-
cesowym. Tym bardziej procesowego charakteru nie mog¹ mieæ akty prawne ni¿szej
rangi, wydawane w trybie zakwestionowanej delegacji ustawowej. Upowa¿nienie do
wydania rozporz¹dzenia wykonawczego nie mo¿e byæ interpretowane jako przepis wy-
wo³uj¹cy skutki procesowe, skoro charakteru procesowego nie ma sama ustawa upo-
wa¿niaj¹ca. Zatem z natury rzeczy organizacyjne rozstrzygniêcie organu w³adzy
wykonawczej, wydane w formie aktu wykonawczego do ustawy ustrojowej, maj¹ce na
celu optymalizacjê struktury terytorialnej s¹dów w celu usprawnienia funkcjonowania
jednostek wymiaru sprawiedliwoœci b¹dŸ dostosowania tej struktury do podzia³u ad-
ministracyjnego kraju, nie mo¿e wywo³ywaæ skutków procesowych w sferze w³aœciwo-
œci miejscowej s¹dów w tocz¹cych siê ju¿ postêpowaniach karnych lub cywilnych.

Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie podnosi³, ¿e wyra¿ona w art. 10 ust. 1 Kon-
stytucji zasada trójpodzia³u i równowagi w³adz nie oznacza ich zupe³nej separacji i bra-
ku wzajemnych zale¿noœci (wyrok z 4 paŸdziernika 2000 r., sygn. P. 8/00, OTK ZU
nr 6/2000, poz. 189). Rozdzielenie w³adzy ustawodawczej i wykonawczej nie wyklucza
wzajemnych oddzia³ywañ i dope³niania siê, przy czym niew¹tpliwie najsilniej ukszta³-
towa³a siê odrêbnoœæ w³adzy s¹downiczej. Do istoty w³adzy s¹downiczej nale¿y bowiem
konstytucyjnie gwarantowana niezale¿noœæ s¹downictwa od pozosta³ych w³adz, ponie-
wa¿ tylko s¹dy mog¹ wymierzaæ sprawiedliwoœæ.

Nie mo¿na jednak uto¿samiaæ pojêcia w³aœciwoœci s¹dów, o jakiej mowa w art. 176
ust. 2 Konstytucji, z regulacjami prawnymi o charakterze administracyjnym, których
zadaniem jest tworzenie ³adu organizacyjnego w zakresie funkcjonowania jednostek
wymiaru sprawiedliwoœci. Czym innym jest bowiem ustawowe, procesowe okreœlanie
w³aœciwoœci s¹dów, czym innym zaœ – administracyjne ustalenie obszarów funkcjono-

13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r. 153



wania s¹dów. Ustawowe upowa¿nienie ma wy³¹cznie charakter organizacyjny i nie na-
rusza istoty w³aœciwoœci rzeczowej ani zasad okreœlaj¹cych kategoriê s¹dów, które ze
wzglêdu na charakter sprawy s¹ w³aœciwe do rozpoznawania spraw ró¿nego typu. Nie
mo¿na uto¿samiaæ go zatem z upowa¿nieniem Ministra Sprawiedliwoœci do okreœlenia
w³aœciwoœci s¹dów, w sytuacji gdy chodzi jedynie o zakreœlenie – zgodnie z regu³ami
wskazanymi w ustawie – obszarów ich funkcjonowania.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e Minister Sprawiedliwoœci, jako organ w³adzy publicz-
nej, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwoœci jako ca-
³oœci, w tym za stworzenie warunków organizacyjnych gwarantuj¹cych maksymaln¹
efektywnoœæ s¹downictwa oraz realizacjê zasady prawa obywatela do s¹du. Powierze-
nie mu zatem okreœlonego w art. 20 usp uprawnienia jest tymi zadaniami uzasadnio-
ne, nie naruszaj¹c zasady niezawi³oœci sêdziów ani niezale¿noœci s¹dów, ani te¿
wskazanych we wniosku Krajowej Rady S¹downictwa postanowieñ konwencyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 kwietnia 2011 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy – Ko-

deks spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 92,
poz. 531), wprowadzaj¹c¹ uproszczenia procesu zak³adania spó³ek z o.o.
Ustawa zosta³a podpisana przez prezydenta 4 kwietnia 2011 r. i wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych no-
wel¹ nale¿y m.in.: zwolnienie z koniecznoœci zachowania formy aktu nota-
rialnego w sytuacji, gdy umowa spó³ki jest zawierana za poœrednictwem
udostêpnianego w sieci, interaktywnego formularza opracowanego przez
Ministerstwo Sprawiedliwoœci oraz opatrzona podpisem elektronicznym;
brak koniecznoœci wniesienia wk³adów na pokrycie kapita³u zak³adowego
przed zg³oszeniem spó³ki do rejestru przedsiêbiorców (powinno to nast¹piæ
najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od dnia wpisania spó³ki do rejestru); a tak¿e zobli-
gowanie s¹du rejestrowego do rozpoznania wniosku o wpis z³o¿onego dro-
g¹ elektroniczn¹ w ci¹gu jednego dnia.

Nowelizacja ta stwarza jednak kilka powa¿nych problemów, zarówno
teoretycznych, jak i praktycznych.

U¿ytkownicy internetu zauwa¿aj¹ istotne problemy w zwi¹zku z czynno-
œciami technicznymi podczas rejestracji. Chodzi g³ównie o wybór przegl¹dar-
ki, z u¿yciem której mo¿liwe bêdzie zarejestrowanie spó³ki (informacja na
stronie internetowej, ¿e przegl¹darka mo¿e nie dzia³aæ w systemie Windows),
jak równie¿ o przyczyny le¿¹ce po stronie administratorów strony, na której
znajduje siê platforma S24 (www.ms.gov.pl), czêsto bowiem na stronie wy-
stêpuje b³¹d uniemo¿liwiaj¹cy zarejestrowanie spó³ki.

Niepewnoœæ wzbudza tak¿e sam formularz zamieszczony na stronie Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci, wed³ug którego do zarejestrowania spó³ki nie-
zbêdne s¹ dane cz³onków zarz¹du, te zaœ nie s¹ w ¿aden sposób
weryfikowane, przy czym same dane – tj. imiê, nazwisko i PESEL – mo¿na
przecie¿ z ³atwoœci¹ uzyskaæ z dostêpnych jawnie rejestrów, co stanowi za-
gro¿enie dla obrotu gospodarczego.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie nastêpuj¹cych informacji.
1. Na jakim etapie s¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ czy te¿ przystoso-

waniem portalu do potrzeb przedsiêbiorców i usprawnieniem rejestracji?
2. Czy ministerstwo prowadzi obecnie prace mog¹ce przyczyniæ siê do

umo¿liwienia weryfikacji danych osób rejestruj¹cych spó³kê przez internet?

£¹czê wyrazy szacunku
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem BPS/043-13-479/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., dotycz¹cym oœ-

wiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja podczas 13. posiedzenia
Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci uprzejmie wyjaœnia,
¿e wype³ni³o zobowi¹zania, wynikaj¹ce ze zmian ustawy Kodeks spó³ek hand- lowych
oraz niektórych innych ustaw uchwalonych przez Sejm RP w dniu 1 kwietnia 2012 r.,
uruchamiaj¹c 1 stycznia 2012 r. serwis internetowy S24 umo¿liwiaj¹cy przedsiêbior-
com rejestrowanie spó³ek, bez koniecznoœci zawierania umowy w formie aktu notarial-
nego.

Serwis S24 cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹: w ci¹gu pierwszych 5 miesiêcy z³o¿ono
t¹ drog¹ ponad 1000 wniosków o rejestracjê spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
z czego S¹dy Rejestrowe uwzglêdni³y oko³o 90%. S³u¿by informatyczne Ministerstwa
Sprawiedliwoœci na bie¿¹co monitoruj¹ techniczn¹ sprawnoœæ serwisu, a tak¿e dosto-
sowuj¹ ergonomiê wprowadzanego rozwi¹zania do potrzeb zg³aszanych przez jego u¿yt-
kowników. W celu pomocy u¿ytkownikom udostêpniono mo¿liwoœæ kontaktów telefo-
nicznych, ponadto pracownicy MS obs³uguj¹ zg³oszenia u¿ytkowników nadsy³ane
poczt¹ elektroniczn¹. W pierwszym miesi¹cu dzia³ania serwis S24 by³ wielokrotnie mo-
dyfikowany – wówczas u¿ytkownicy zg³aszali b³êdy, które zosta³y ju¿ wyeliminowane.

Architektura systemów udostêpniaj¹cych serwisy internetowe jest zaawansowana
technologicznie. Powodzenie techniczne dzia³ania serwisu zale¿y nie tylko od syste-
mów wystawcy serwisu, ale równie¿ od konfiguracji systemów u¿ytkowników. Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci, jako wystawca serwisu umo¿liwiaj¹cego sk³adanie
wniosków o rejestracjê spó³ek z o.o., ma mo¿liwoœæ doskonalenia wy³¹cznie systemów,
które obs³uguj¹ serwisy po stronie wystawcy. Wielokrotnie zdarza siê, ¿e b³êdy sygnali-
zowane przez u¿ytkowników nie s¹ spowodowane usterkami w systemach, którymi
dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci, ale specyfik¹ instalacji lub konfiguracji sys-
temów u¿ytkowników. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e serwis S24 mo¿e byæ uruchamiany przez
u¿ytkowników zarówno w najbardziej popularnym systemie Windows, jak i w innych
systemach, np. UNIX. Aktualna wersja serwisu dzia³a poprawnie w wielu interneto-
wych przegl¹darkach np. Firefox i Chrome. Ministerstwo Sprawiedliwoœci czyni jednak
starania w celu doskonalenia dzia³aj¹cych us³ug internetowych. Obecnie jest testowa-
na nowa wersja serwisu S24, w której zostan¹ usuniête techniczne utrudnienia w pra-
cy z przegl¹dark¹ Microsoft Internet Explorer.

W trakcie budowy serwisu internetowego S24 oraz tworzenia przepisów wprowa-
dzaj¹cych wnikliwie analizowano zagro¿enia zwi¹zane z mechanizmami autoryzacji
i uwierzytelniania przysz³ych u¿ytkowników. W wyniku analizy potencjalnych okolicz-
noœci naruszeñ bezpieczeñstwa zaimplementowano rozwi¹zanie, które daje gwarancjê
spe³nienia wymagañ w tym zakresie. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e nie ma mo¿liwoœci za-
³o¿enia w systemie teleinformatycznym drugiego konta dla tej samej osoby. A zatem,
gdy dana osoba za³o¿y konto w systemie teleinformatycznym nikt inny nie mo¿e korzy-
staæ z jej danych.

Okreœlaj¹c poziom wymagañ bezpieczeñstwa serwisu S24 nie mo¿na by³o pomin¹æ
faktu, ¿e potencjalne okolicznoœci pos³ugiwania siê cudz¹ to¿samoœci¹ nosz¹ znamio-
na przestêpstw zagro¿onych kar¹ w Kodeksie Karnym. Umowa spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy (niezale¿nie od tego,
czy przedstawiona zostanie w formie papierowej czy zapisana na innym noœniku infor-
macji) stanowi dokument w rozumieniu art. 115 §4 Kodeksu karnego. Zgodnie z orzecz-
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nictwem S¹du Najwy¿szego z podrobieniem dokumentu mamy do czynienia równie¿
wtedy, gdy nie pochodzi on od tej osoby, w imieniu której zosta³ sporz¹dzony. Podro-
bieniem jest wiêc nadanie jakiemuœ przedmiotowi pozorów dokumentu w celu wywo³a-
nia wra¿enia, ¿e zawarta w nim treœæ pochodzi od wymienionego w nim wystawcy.
Podrobieniem bêdzie te¿ spreparowanie dokumentu w imieniu osoby istniej¹cej lub
fikcyjnej. A zatem sporz¹dzenie umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
w imieniu innej osoby bêdzie stanowi³o wystêpek okreœlony w art. 270 §1 Kodeku kar-
nego, zagro¿ony grzywn¹, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5.

Dotychczas nie zaobserwowano pope³nienia przestêpstw zwi¹zanych z próbami na-
ruszania to¿samoœci lub pos³ugiwaniem siê fa³szyw¹ to¿samoœci¹ w ramach dzia³ania
serwisu S24.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Go³aczyñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Wnoszê o dofinansowanie renowacji mostu na rzece Wiœle w Tczewie

(woj. pomorskie). Jest to obiekt zaprojektowany przez Carla Lentza, zbudo-
wany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy. By³ on wówczas
najd³u¿szym mostem w Europie. Most doceni³o Amerykañskie Towarzystwo
In¿ynierii Budowlanej, umieszczaj¹c go na jednej liœcie obok wie¿y Eiffla, Ka-
na³u Panamskiego i Statuy Wolnoœci. To zabytek na skalê œwiatow¹, brakuje
jednak finansów na jego renowacjê.

Lokalne w³adze nie posiadaj¹ dostatecznych œrodków finansowych na
ca³kowity remont obiektu. Most zosta³ zamkniêty ze wzglêdu na z³y stan tech-
niczny. Od lat samorz¹dy miejski i powiatowy sygnalizuj¹, i¿ bez znacznych
nak³adów finansowych, przekraczaj¹cych mo¿liwoœci obu samorz¹dów, mo-
stowi grozi ca³kowita destrukcja.

Jedynym rozwi¹zaniem sugerowanym przez lokalne w³adze jest przejê-
cie obiektu przez Skarb Pañstwa. Bud¿et miasta i powiatu nie posiada œrod-
ków, które mog³oby zapewniæ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W³adze miasta i powiatu szacuj¹, i¿ na remont mostu nale¿a³oby prze-
znaczyæ oko³o 100 mln z³. Jest to kwota porównywalna z ca³orocznym bud¿e-
tem tych samorz¹dów.

Dlatego apelujê o dofinansowanie kapitalnego remontu obiektu, jakim
jest most na Wiœle w Tczewie, w przeciwnym wypadku most ca³kowicie zni-
szczeje w wyniku z³ego stanu technicznego.

Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 20 czerwca 2012 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Roberta Dowhana Senatora RP (pismo
BPS-043-13-480/12 z dnia 4 czerwca 2012 r.) w sprawie dofinansowania renowacji
tczewskiego mostu drogowego na Wiœle, proszê o przyjêcie poni¿szego stanowiska.

Most drogowy w Tczewie nale¿y do grona najwybitniejszych dzie³ in¿ynieryjnych
znajduj¹cych siê na ziemiach polskich. Pierwotnie by³ to most o jednolitej, wzniesionej
w latach 1851–1857 wed³ug projektu Carla Lentze, konstrukcji z kraty wielokrotnej.
Obecnie, po rozbudowie w roku 1912, zniszczeniach wojennych i powojennej odbudo-
wie, most sk³ada siê z 12 przêse³ o piêciu ró¿nych typach konstrukcji. Z pierwotnego
XIX-wiecznego mostu zachowa³y siê trzy przês³a z podporami i dwie pary wie¿yczek na
podporach 5 i 6.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje szczegó³owymi danymi
dotycz¹cymi obecnego z³ego stanu technicznego mostu, uzyskanymi zarówno od
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przedstawicieli jego w³aœciciela – Powiatu Tczewskiego, jak i od Pomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

Wed³ug koncepcji modernizacji/przebudowy historycznego mostu, ca³kowity koszt
prac projektowych wynosiæ ma ok. 2–2,5 mln z³otych, zaœ kompleksowe prace remon-
towe i konserwatorskie oszacowano na kwotê ok. 100 mln z³otych. W ramach tych prac
za³o¿ono wymianê 5 przêse³ z lat 1946–1947 i 1957 na trzy nowe, konserwacjê i moder-
nizacjê najstarszych XIX-wiecznych przêse³ wraz z zachowanymi wie¿yczkami oraz od-
tworzenie wie¿yczek dziœ nieistniej¹cych. Koszt konserwacji najstarszej czêœci mostu
oszacowano na kwotê ok. 22 mln z³otych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzia³aj¹c zgodnie z przepisami rozdzia-
³u 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mo-
¿e udzielaæ dofinansowania na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wy³¹cznie w ramach og³asza-
nego corocznie Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków.
Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania mo¿e zwróciæ siê jedynie podmiot dysponu-
j¹cy tytu³em prawnym do obiektu (w tym przypadku Powiat Tczewski). Ponadto wnio-
sek musi spe³niaæ wymogi okreœlone w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (rozdzia³ 7), w szczególnoœci obiekt, którego dotyczy wniosek musi byæ
objêty ochron¹ prawn¹ poprzez wpis do rejestru zabytków.

W przypadku mostu tczewskiego ochron¹ poprzez wpis do rejestru zabytków objête
s¹ wy³¹cznie trzy najstarsze zachowane przês³a mostu wraz z podporami i wie¿yczkami
(decyzja Pomorskiego WKZ nr A-1210 z dnia 21 marca 2000 r.), w zwi¹zku z czym Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego mo¿e udzieliæ dotacji wy³¹cznie na prace kon-
serwatorskie przy tej czêœci mostu. Zaznaczyæ tak¿e nale¿y, ¿e z ewentualnej dotacji
nie mog¹ byæ finansowane elementy infrastruktury drogowej na tych przês³ach, tj. na-
prawa lub wymiana nawierzchni, wymiana lub wzmocnienie konstrukcji w celu pod-
niesienia noœnoœci mostu, itp.

Planowane prace modernizacyjne i remontowe przy pozosta³ych czêœciach mostu
tczewskiego, jako prace zwi¹zane z infrastruktur¹ drogow¹ nie mog¹ byæ wspó³finan-
sowane z bud¿etu MKiDN.

Uprzejmie informujê, ¿e w roku 2012 bud¿et Priorytetu 1 Ochrona zabytków wyno-
si³ 80 mln z³otych, przy 1886 z³o¿onych wnioskach na kwotê ³¹czn¹ przekraczaj¹c¹
750 mln z³otych, w zwi¹zku z czym zaspokojenie wszelkich potrzeb niestety nie jest
mo¿liwe.

Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarezer-
wowa³ w bud¿ecie Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków na
rok 2012, kwotê 500 tys. z³otych, z przeznaczeniem (na wniosek Beneficjenta) na prace
remontowe i konserwatorskie wie¿yczki nr 3 usytuowanej na podporze nr 6, jako naj-
bardziej zagro¿onego katastrof¹ budowlan¹ elementu historycznej czêœci mostu.
W chwili obecnej MKiDN oczekuje na przekazanie przez Powiat Tczewski dokumen-
tów niezbêdnych do zawarcia umowy o dotacjê, co umo¿liwi rozpoczêcie prac konser-
watorskich.

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. nr BPS/043-13-481/12, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie Pana senatora Roberta Dowhana, w sprawie zabytkowe-
go mostu 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 obiek-
tów in¿ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich
wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz wykonywanie robót interwen-
cyjnych, 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,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi finansowa-
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ne s¹ przez samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych wraz obiektami
in¿ynierskimi.

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 senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o zapytanie

w sprawie aktualnie realizowanych inwestycji w ramach transportu kolejo-
wego oraz planów na przysz³oœæ. Widoczne jest ogromne niedofinansowanie,
a tak¿e, co z tego wynika, zacofanie infrastruktury i taboru kolejowego w na-
szym kraju. W Polsce w porównaniu do innych krajów Europy transport kole-
jowy stanowi zbyt ma³e wsparcie dla rozwoju gospodarki. W mojej ocenie
transport kolejowy ludzi i towarów powinien byæ uzupe³nieniem dla transpor-
tu drogowego, a nie odwrotnie. Ju¿ teraz w wielu krajach Europy, na przy-
k³ad w Niemczech czy we Francji, spo³eczeñstwo najczêœciej wybiera podró¿e
poci¹giem.

Unowoczeœnienie infrastruktury kolejowej i taborów powinno byæ priory-
tetem ministerstwa. Dzia³ania te w znacz¹cy sposób poprawi³yby bezpie-
czeñstwo na zat³oczonych i równie¿ jeszcze niewystarczaj¹co zmodernizo-
wanych drogach. Przeniesienie spedycji towarów z tirów na tory, o którym
mówi siê od lat, przyczyni³oby siê równie¿ do zmniejszenia zanieczyszczenia
œrodowiska. Polska potrzebuje nowoczesnej i sprawnej kolei, dlatego te¿ kie-
rujê do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.

1. W jakim stopniu zosta³y wykorzystane œrodki unijne przeznaczone na
remont kolei w Polsce?

2. Co sta³o siê z pieniêdzmi, których nie wykorzystano?
3. Czy istnieje plan rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce na kolejne

lata, szczególnie na lata 2013–2020? Jeœli tak, to gdzie mogê pozyskaæ infor-
macje szczegó³owe w nim zawarte?

4. Jakie nak³ady finansowe ministerstwo przewiduje przeznaczyæ na
rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2013–2020?

Z góry dziêkujê za udzielenie szczegó³owej odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Góreckiego na

13. posiedzeniu Senatu w dniu 30 maja 2012 roku znak: BPS/043-13-482/12 z dnia
04 czerwca br. i pytañ dotycz¹cych infrastruktury kolejowej, uprzejmie wyjaœniam
nastêpuj¹ce kwestie.

1) W jakim stopniu zosta³y wykorzystane œrodki unijne przeznaczone na re-

mont kolei w Polsce?
Œrodki z bud¿etu UE przeznaczone dotychczas na kolej w Polsce pochodzi³y z ró¿-

nych funduszy, tj. PHARE, ISPA/Fundusz Spójnoœci 2000–2006, SPO-T, TEN-T, POIiŒ.
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W ramach œrodków przyznanych na projekty kolejowe w PHARE wykorzystano
przyznan¹ alokacjê (117,15 mln EUR) na poziomie 99,58%, tj. wartoœæ refundacji z KE
wynios³a 116,66 mln EUR.

Œrodki pochodz¹ce z Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w celu
wsparcia projektów kolejowych by³y wdra¿ane w ramach priorytetu 1. Zrównowa¿ony
ga³êziowo rozwój transportu (dzia³anie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach
miêdzy aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach). Kwota przyznanego dofinansowa-
nia wynios³a 365,39 mln EUR i zosta³a wykorzystana w 100%.

W ramach Funduszu Spójnoœci 2000–2006 na projekty zwi¹zane z modernizacj¹
infrastruktury kolejowej przyznano 1 126,29 mln EUR, która zosta³a w ca³oœci zakon-
traktowana, tzn. œrodki FS zosta³y rozdysponowane na projekty w 100%. Obecnie trwa
procedura ich zamykania z KE i dopiero po ostatecznym rozliczeniu bêdziemy dyspo-
nowaæ informacjami, w jakim stopniu alokacja zostanie wykorzystana.

Z Funduszu TEN-T dofinansowanie uzyska³o 11 projektów kolejowych obejmu-
j¹cych przygotowanie dokumentacji projektowej (9 projektów), wdra¿anie systemu
ECTS na linii kolejowej (1 projekt) oraz zakup i instalacja urz¹dzeñ pok³adowych ETCS
w lokomotywach (1 projekt). Wartoœæ przyznanego przez KE dofinansowania wynosi
43,59 mln EUR, zaœ dotychczas wykorzystano kwotê 14 mln EUR. Niewykorzystanie
pe³nego grantu przyznanego przez UE wynika z faktu, i¿ czêœæ projektów nie zosta³a je-
szcze rozliczona lub realizacja dopiero siê rozpoczê³a. Aktualnie nie ma zagro¿enia wy-
korzystania zatwierdzonego dofinansowania.

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko jest realizowany w latach
2007–2015. Na projekty kolejowe w ramach dzia³ania 7.1 Rozwój transportu kolejowe-
go POIiŒ przyznano z bud¿etu UE kwotê 4 930,81 mln EUR. Dotychczas w ramach tej
alokacji zawarto 19 umów o dofinansowanie projektów kolejowych o wartoœci
17 487,88 mln PLN brutto, w tym dofinansowanie UE – 8 425,79 mln PLN. Pozosta³a
kwota zostanie przeznaczona na projekty, które zosta³y wskazane jako „wdra¿alne”
w obecnej perspektywie finansowej przez cz³onków powo³anego na wniosek Komisji
Europejskiej tzw. Task Force. Obecnie prowadzone s¹ dodatkowe analizy w zakresie
pe³nego wykorzystania przyznanych œrodków z bud¿etu UE. Zgodnie z deklaracj¹ Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej œrodki pierwotnie przyznane
na wsparcie projektów w zakresie transportu przyjaznego œrodowisku POIiŒ nie ulegn¹
zmianie.

2) Co sta³o siê z pieniêdzmi, których nie wykorzystano?
Dotychczas wykorzystano w ca³oœci przyznane dla Polskie œrodki z bud¿etu UE.

Nadal trwa rozliczanie projektów z Funduszu Spójnoœci, zatem nie mo¿na okreœliæ, ja-
ka kwota nie zostanie wykorzystana. Projekty realizowane przy udziale funduszu
TEN-T oraz POIiŒ nie zosta³y jeszcze zakoñczone. Zak³ada siê pe³ne wykorzystanie
wszystkich œrodków przyznanych Polsce na rozwój infrastruktury kolejowej.

3) Czy istnieje plan rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce na kolejne la-

ta, szczególnie na lata 2013–2020? Jeœli tak, to gdzie mogê pozyskaæ informa-

cje szczegó³owe w nim zawarte?
MTBiGM dysponuje konkretnymi planami na lata 2013–2020. Szczególn¹ rolê na-

le¿y przypisaæ dokumentowi strategicznemu „Master Plan dla transportu kolejowego
w Polsce do 2030 roku”, przyjêty Uchwa³¹ Nr 277 Rady Ministrów w dniu 19 grudnia
2008 r. Jest to dokument kierunkowy dla sektora kolejowego, precyzyjnie wyznacza-
j¹cy g³ówne cele o charakterze strategicznym. Formu³uje on równie¿ priorytety i dzia³a-
nia, umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie zak³adanych efektów (na podstawie wybranego
scenariusza). Za³o¿enia przyjête w tym dokumencie wi¹¿¹ siê z zapewnieniem bezpiecz-
nego i wydajnego systemu transportu kolejowego dla swobodnego przemieszczania siê
osób i towarów. Dotyczy to przede wszystkim wdro¿enia interoperacyjnoœci systemów
kolejowych, zapewnienia bezpieczeñstwa, zmniejszenia negatywnego oddzia³ywania
na œrodowisko naturalne, jak równie¿ zwiêkszenia dostêpnoœci transportu kolejowego
dla wszystkich grup u¿ytkowników.

Obecnie wdra¿any jest równie¿ przyjêty uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 7 listopa-
da 2011 r. „Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do
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roku 2015” (WPIK), bêd¹cy dokumentem o charakterze operacyjnym. Obejmuje on
118 priorytetowych projektów, na co w latach 2011–2013 zarezerwowano œrodki w wy-
sokoœci 19,229 mld z³, z czego 9,363 mld z³ pokryte zostanie z funduszy Unii Europej-
skiej, 7,438 mld z³ z publicznych œrodków krajowych oraz 2,428 mld z³ ze œrodków
w³asnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA (w tym z kredytów Europejskiego Banku In-
westycyjnego) i innych œrodków prywatnych. Ca³kowity koszt inwestycji do 2015 roku
wyniesie ok. 37,974 mld z³. Dokument zawiera w szczególnoœci harmonogram przygo-
towania i realizacji poszczególnych zadañ inwestycyjnych podejmowanych na sieci in-
frastrukturalnej zarz¹dzanej przez PKP PLK SA i obejmuj¹cych budowê, modernizacjê
i rewitalizacjê linii kolejowych oraz odrêbnie prace przygotowawcze. Obecnie program
jest aktualizowany tak, aby maksymalnie wykorzystaæ w nim dostêpn¹ alokacjê œrod-
ków UE.

WPIK zosta³ osadzony w ramach systemu transportowego kraju. Oznacza to uwzglêd-
nienie powi¹zañ miêdzyga³êziowych oraz dzia³añ dotycz¹cych wyrównania dyspropor-
cji rozwojowych, w tym poprawê po³¹czeñ kolejowych na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego. Celem jest tu komplementarnoœæ z innymi programami
w dziedzinie transportu, a tak¿e zapewnienie spójnoœci wewnêtrznej kraju. Implemen-
tacja zapisów wp³ynie równie¿ na poprawê miêdzynarodowej wymiany handlowej,
stworzy dodatkowe warunki dla przyci¹gania kapita³u i zwiêkszania mobilnoœci.

Analogiczne programy zostan¹ stworzone na kolejne lata, co wynika z wymogów
budowania programów wieloletnich na podstawie zapisów ustawy o finansach publicz-
nych.

Diagnoza potrzeb transportowych spo³eczeñstwa i podmiotów gospodarczych oraz
ogólne kierunki i wytyczne dotycz¹ce planów w zakresie rozwoju kraju, w tym infra-
struktury transportu, s¹ zawarte w obowi¹zuj¹cych dokumentach strategicznych pañ-
stwa m.in.:

� Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, zaprezentowanym 17 czerwca 2009 r.,
� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwalona w dniu

13 grudnia 2011 r.
Dalsze omówienie i usystematyzowane strategii rz¹du w tym zakresie nast¹pi

w aktualnie przygotowanych przez rz¹d dokumentach strategicznych. W nowym syste-
mie zarz¹dzania rozwojem do g³ównych dokumentów strategicznych, w oparciu o które
prowadzona jest polityka rozwoju, nale¿¹:

� D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK) – w przygotowaniu projekt Strate-
gii Polska 2030 okreœlaj¹cej g³ówne trendy, wyzwania oraz koncepcjê rozwoju kra-
ju w perspektywie d³ugookresowej,

� Œredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŒSRK) – w przygotowaniu projekt Stra-
tegii Rozwoju Kraju 2020, stanowi¹cy aktualizacjê obecnie obowi¹zuj¹cej Strategii
Rozwoju Kraju 2007–2015.

Realizacji celów rozwojowych ŒSRK s³u¿yæ bêdzie 9 strategii zintegrowanych, bê-
d¹cych dokumentami nowej generacji, w tym (w zakresie infrastruktury transportu):

� Strategia Rozwoju Transportu (w opracowaniu),
� Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020, przyjêta przez Radê Mini-

strów w dniu 13 lipca 2010 roku.
Aktualnie MTBiGM wspólnie z MRR analizuje mo¿liwoœci inwestycyjne w zakresie

transportu na now¹ perspektywê finansow¹ 2014–2020. Stworzenie propozycji listy
zadañ mo¿liwe bêdzie po zakoñczeniu prac nad regulacjami UE.

4) Jakie nak³ady finansowe ministerstwo przewiduje przeznaczyæ na rozwój

infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2013–2020?
Bior¹c pod uwagê cele strategiczne wyznaczone przez D³ugookresow¹ Strategiê

Rozwoju Kraju do 2030 r. (z perspektyw¹ do 2030 r.), Œredniookresow¹ Strategiê Roz-
woju Kraju do 2020 r., Strategiê Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektyw¹ do
2030 r.) nale¿y skoncentrowaæ œrodki na dzia³aniach, których realizacja zosta³a rozpo-
czêta w okresie 2007–2013.

Kontynuacja realizacji dzia³añ rozpoczêtych w okresie 2007–2013 pozwoli na wy-
pe³nienie celów krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególnoœci celów

164 13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r.



SRT zmierzaj¹cych do zwiêkszenia dostêpnoœci transportowej przy jednoczesnej po-
prawie bezpieczeñstwa uczestników ruchu i efektywnoœci sektora transportowego, po-
przez tworzenie spójnego, zrównowa¿onego i przyjaznego u¿ytkownikowi systemu
transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Poprawa dostêpnoœci terytorialnej w Polsce wymaga bezwzglêdnie integracji g³ów-
nych ga³êzi transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego œród-
l¹dowego), rozumianych, jako zintegrowany system transportowy.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury transportu
kolejowego s¹ bardzo du¿e, w okresie 2014–2020 silny nacisk po³o¿ony zostanie w³aœ-
nie na rozwój infrastruktury transportu kolejowego, czego wyrazem bêdzie zwiêkszenie
proporcji wydatków ze œrodków UE w porównaniu do inwestycji w infrastrukturê dro-
gow¹. Planowane inwestycje obejm¹ modernizacje g³ównych linii kolejowych oraz
kompleksowe rewitalizacje polegaj¹ce na przywróceniu parametrów konstrukcyjnych
infrastruktury torowej oraz obiektów in¿ynieryjnych.

Niemniej, z uwagi na brak zakoñczenia negocjacji na szczeblu UE w zakresie wiel-
koœci œrodków oraz zasad obowi¹zuj¹cych w ramach nowej perspektywy finansowej UE,
jak równie¿ bardzo wczesny etap dyskusji na szczeblu krajowym, brak jest mo¿liwoœci
wskazania wielkoœci œrodków UE, jaka mog³aby zostaæ przeznaczona na rozwój infra-
struktury transportu kolejowego. Maj¹c jednak na uwadze koniecznoœæ zapewnienia
niezbêdnego wk³adu krajowego, prowadzenie ze œrodków krajowych szeregu zadañ po-
za g³ównymi liniami kolejowymi oraz wzrost œrodków na utrzymanie istniej¹cej infra-
struktury, przewiduje siê, ¿e potrzeby finansowe bêd¹ znaczne.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
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.
Dlaczego rz¹d toleruje precedens polegaj¹cy na wywieszaniu symboli or-

ganizacji pozarz¹dowych na budynkach urzêdów pañstwowych w miejscach
przeznaczonych wy³¹cznie dla symboli miêdzynarodowych, pañstwowych
lub samorz¹dowych?

Na warszawskim Ursynowie ju¿ drugi raz zosta³a wywieszona na masz-
cie ratusza dzielnicy flaga ruchu LGBT – lesbijek, gejów, osób biseksualnych
oraz osób transgenderycznych, co inauguruje Tydzieñ Równoœci na Ursyno-
wie oraz Marsz Równoœci w stolicy.

Jan Maria Jackowski

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pan Micha³ Boni
Minister Administracji
i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach ad-

ministracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), w za³¹czeniu
uprzejmie przekazujê – zgodnie z w³aœciwoœci¹ – oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora
RP Pana Jana Mariê Jackowskiego podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja
2012 roku w sprawie wywieszania symboli organizacji pozarz¹dowych na budynkach
urzêdów pañstwowych.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Piotr Stachañczyk
Sekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 24 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pana Piotra Stachañczyka, Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, przy piœmie z dnia 15 czerwca 2012 r. (sygn.
BMP-0724-6-3/2012/MKa) oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Jana Mariê
Jackowskiego w sprawie wywieszania symboli organizacji pozarz¹dowych na budyn-
kach urzêdów pañstwowych (sygn. BPS/043-13-483/12), uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ jednostka samorz¹du terytorialnego samodzielnie,
w granicach prawa, mo¿e zarz¹dzaæ przys³uguj¹cym jej mieniem. Granice dzia³añ, za-
równo jednostki samorz¹du terytorialnego, jak i podmiotów korzystaj¹cych z tego mie-
nia wyznaczaj¹ przepisy prawa. Obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne z jednej strony
zakazuj¹ istnienia organizacji odwo³uj¹cych siê w swoich programach do totalitarnych
metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których pro-
gram lub dzia³alnoœæ zak³ada lub dopuszcza nienawiœæ rasow¹ i narodowoœciow¹, sto-
sowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo
przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa (vide art. 13 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej), z drugiej natomiast przewiduj¹ zasady pos³ugiwania siê symbolami Rze-
czypospolitej Polskiej [vide ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000 z póŸn. zm.)]. Bior¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e brak jest roz-
wi¹zañ prawnych, które zawiera³yby zakaz wywieszania na budynku urzêdowym sym-
boli organizacji pozarz¹dowych, które nie zak³adaj¹ wskazanych w Konstytucji
przekonañ.

Nie zmienia to jednak faktu, i¿ osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, w tym tak¿e
w strukturach samorz¹du terytorialnego, powinny dzia³aæ w sposób niebudz¹cy w¹t-
pliwoœci, ¿e kierowana przez nich jednostka jest urzêdem administracji publicznej. Do-
póki jednak ich dzia³anie pozostaje w granicach okreœlonych prawem, oceny tego typu
postêpowania, jak sygnalizowane przez Pana Senatora, mog¹ dokonaæ jedynie miesz-
kañcy danej spo³ecznoœci lokalnej poprzez udzia³ w wyborach lub przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie odwo³ania organu.

Z powa¿aniem

Magdalena M³ochowska
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê doniesieniami prasowymi o tym, ¿e koszt
budowy 1 km obwodnicy Warszawy wyniós³ 200 milionów z³, i w zwi¹zku
z komentarzami do tej informacji, i¿ budujemy najdro¿sze drogi na œwiecie,
zwracam siê do Pana Premiera o podanie informacji na ten temat.

Jakie by³y ca³kowite koszty wybudowania tej obwodnicy?
Jaki by³ koszt 1 km wybudowanej drogi?
Dlaczego te koszty s¹ tak wysokie?
Jak te ceny maj¹ siê do kosztów budowy dróg o podobnych parametrach

technicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym w Niemczech,
we W³oszech i w Hiszpanii?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 6 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego przes³ane

za poœrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 11 czerwca 2012 r.
sygn. akt DSPA-4813-447-(1)/12, w sprawie kosztów wybudowania obwodnicy War-
szawy, przedstawiam poni¿ej informacje w przedmiotowej sprawie.

Podpisanie umowy na „Budowê drogi S-8 – Trasy Armii Krajowej od wêz³a „Konoto-
pa” do wêz³a „Prymasa Tysi¹clecia” od km 1+099,00 do km 11+477,07, o d³ugoœci oko-
³o 10,4 km nast¹pi³o w dniu 22 stycznia 2008 r. W dniu 18 lutego 2008 r. przekazano
plac budowy, a 19 lutego 2008 r. rozpoczêto budowê przedmiotowej inwestycji. Pozwo-
lenie na u¿ytkowanie uzyskano w dniu 17 stycznia 2011 r. Trasa zosta³a dopuszczona
do ruchu w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zaakceptowany koszt robót na podstawie dostarczonego przez wykonawcê koszto-
rysu ofertowego oraz oferty wybranej w przetargu wyniós³ 2 149 235 184,89 z³. Ca³ko-
wity koszt inwestycji wyniós³ (razem ze wszystkimi kosztami poœrednimi takimi jak
koszt dokumentacji, wykup gruntów, koszty nadzoru itp.) 2 681 817 000 z³, z czego kosz-
ty budowy po ca³kowitym rozliczeniu wynios³y 2 393 784 300 z³. W zwi¹zku z powy¿-
szym koszt 1 km wyniós³ oko³o 230 171 567 z³.

Wskazana powy¿ej kwota wynika z faktu, i¿ droga ekspresowa S8 na odcinku mia-
sta sto³ecznego Warszawy przebiega przez tereny silnie zurbanizowane. Rezerwa tere-
nu pod przysz³¹ drogê ekspresow¹ – trasê Armii Krajowej zosta³a wydzielona w roku
1961 (BPRW Warszawa). Korytarz dla ww. trasy przebiega³ przez niezabudowane tere-
ny Warszawy i plan przewidywa³ przebieg drogi na poziomie terenu ewentualnie w p³yt-
kim wykopie. Na skutek licznych wydanych przez w³adze samorz¹dowe (urzêdy
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dzielnic) w latach 90. ubieg³ego wieku i na pocz¹tku wieku obecnego decyzji o pozwole-
niu na budowê budynków mieszkaniowych (wzd³u¿ ca³ej wydzielonej dla powy¿szej
drogi rezerwy terenu), w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ochrony akustycznej zabudowanych
terenów przyleg³ych, nie by³o mo¿liwoœci poprowadzenia drogi wg pierwotnego za³o¿e-
nia po poziomie terenu. Drogê zaprojektowano w wykopie o g³êbokoœci 5 m poni¿ej po-
ziomu terenu. Z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne niweleta drogi znalaz³a
siê poni¿ej poziomu wód gruntowych, co wymusi³o szereg kosztownych rozwi¹zañ tech-
nicznych przeciwdzia³aj¹cych nap³ywowi wód gruntowych do wykopu. W ramach tych
zabezpieczeñ wykonano 3,6 km œcian szczelinowych o g³êbokoœci ok. 20 m, poziom¹
przes³onê przeciwfiltracyjn¹ pod p³yt¹ denn¹ wykopu na (tzw. jet grouting) system
przepompowni odprowadzaj¹cych wody opadowe z wykopów itp. Wykonane w ramach
inwestycji roboty zabezpieczaj¹ce wykopy stanowi³y oko³o po³owê kosztów inwestycji.

W ramach prowadzonej inwestycji w zwi¹zku z przebiegiem drogi poprzez tereny
silnie zurbanizowane nale¿a³o usun¹æ du¿¹ liczbê kolizji (energetycznych, ciep³owni-
czych, wodoci¹gowych, gazowych itp.). Ponadto nale¿a³o przebudowaæ istniej¹ce ulice
miejskie (Ksiêcia Janusza, Radiow¹, Powstañców Œl¹skich, Lazurow¹, Warszawsk¹,
Szeligowsk¹, Sochaczewsk¹). Wykonano 23 obiekty mostowe (k³adki dla pieszych, wia-
dukty drogowe, autostradowe i kolejowe). Nale¿a³o przebudowaæ linie tramwajowe
i bocznicê kolejow¹ do huty Lucchini.

W zwi¹zku z powy¿szym stopieñ komplikacji i zakres prowadzonych prac si³¹ rze-
czy musia³ generowaæ koszty niewspó³mierne do kosztów ponoszonych przy budowie
autostrad w terenach niezabudowanych b¹dŸ w s³abo zurbanizowanych terenach po-
zamiejskich.

Dla porównania dodam, i¿ we Francji przy budowie autostrady A75 w okolicach
miasta Millau za jeden odcinek przebiegaj¹cy nad dolin¹ rzeki Tarn, który mia³ d³ugoœæ
tylko 2460 m, koszt budowy wyniós³ 394 mln Euro (oko³o 1,5 mld z³). Nale¿y jedno-
czeœnie zaznaczyæ, i¿ koszty inwestycji drogowych, nale¿y ka¿dorazowo rozpatrywaæ
wraz z okreœlonymi uwarunkowaniami.

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

W zwi¹zku ze znies³awiaj¹c¹ i podwa¿aj¹c¹ pozycjê Polski na arenie
miêdzynarodowej wypowiedzi¹ Baracka Obamy, prezydenta USA, z dnia
29 maja 2012 r. o „polskich obozach œmierci” zwracam siê do Pana z pyta-
niem: jakie kroki i dzia³ania w zaistnia³ej sytuacji podj¹³ rz¹d RP, aby strona
amerykañska naprawi³a i zrekompensowa³a Polsce skutki nieodpowiedzial-
nej wypowiedzi prezydenta USA?

Czy polskie MSZ wystosowa³o odpowiedni¹ notê dyplomatyczn¹ i czy
podjê³o adekwatne do zaistnia³ej sytuacji dzia³ania polityczne i dyplomatyczne?

Czy rz¹d podniesie rêkawicê w obronie honoru Polski oraz zainicjuje od-
powiedni¹ kampaniê medialn¹, maj¹c¹ na celu uœwiadomienie amerykañ-
skiej opinii publicznej prawdy historycznej?

Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagrani-

cznych, na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo nr BPS/043-
-13-483/12 z dnia 4 czerwca br.) z³o¿one podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu
30 maja br., w sprawie wypowiedzi Prezydenta USA, Baracka Obamy o „polskich obo-
zach pracy”, uprzejmie informujê.

Ceremonia poœmiertnego uhonorowania Jana Karskiego Medalem Wolnoœci przez
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamê by³a zwieñczeniem wielomiesiêcz-
nych starañ ze strony Jan Karski US Centennial Campaign, przy wsparciu i zaanga¿o-
waniu polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w USA. Ta pozytywna
i symboliczna w swojej wymowie uroczystoœæ przyæmiona zosta³a u¿yciem przez Prezy-
denta Obamê sformu³owania polski obóz œmierci, z którym to okreœleniem polska dyp-
lomacja walczy od wielu lat. Zosta³o ono wypowiedziane bez z³ej intencji, w kontekœcie
zas³ug i osobistego mêstwa odznaczonego.

Pierwsze interwencje w sprawie u¿ytego sformu³owania zosta³y podjête w trybie na-
tychmiastowym. Profesor Adam D. Rotfeld, który odbiera³ medal z r¹k Prezydenta USA
oraz obecny na ceremonii w Bia³ym Domu Ambasador RP w Waszyngtonie, Robert Ku-
piecki, zwrócili uwagê na wypowiedŸ Obamy obecnym na uroczystoœci przedstawicie-
lom administracji USA, w tym ambasadorowi USA w Polsce, Lee Feinsteinowi. Doma-
gali siê natychmiastowego sprostowania u¿ytego sformu³owania oraz zajêcia jedno-
znacznego stanowiska w kwestii poprawnej treœci historycznej, któr¹ ono przekazuje.

Ponadto, Ambasada RP w Waszyngtonie oraz Konsulat Generalny RP w Nowym
Jorku niezw³ocznie nawi¹za³y kontakt z organizacjami ¿ydowskimi (m.in. American Je-
wish Committee, Anti-Defamation League) oraz polonijnymi (Fundacja Koœciuszkow-
ska, Kongres Polonii Amerykañskiej), aby wspar³y nasze dzia³ania. Uruchomione przez
Ambasadê zosta³y równie¿ ¿yczliwe nam czynniki polityczne, dyplomaci amerykañscy
oraz œrodowiska dziennikarskie.
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Wskutek tych dzia³añ, jeszcze tego samego dnia, Rzecznik Narodowej Rady Bezpie-
czeñstwa, Tommy Vietor, wyda³ dwa oœwiadczenia. Pierwsze, mówi¹ce o b³êdzie Prezy-
denta Obamy i podkreœlaj¹ce jego osobiste zaanga¿owanie w bliski sojusz z Polsk¹ oraz
drugie, wyra¿aj¹ce ubolewanie z przejêzyczenia (we regret this misstatement), które jed-
nak nie powinno odci¹gaæ uwagi od szczerej intencji Bia³ego Domu uhonorowania Ja-
na Karskiego.

Premier Donald Tusk wezwa³ Bia³y Dom do bardziej dobitnej reakcji ni¿ oœwiadcze-
nie Rzecznika Narodowej Rady Bezpieczeñstwa. Wyrazi³ równie¿ nadziejê na wspólne
dzia³ania polsko-amerykañskie w celu wyeliminowania nieprawdziwych sformu³owañ.
Natomiast Prezydent Bronis³aw Komorowski wystosowa³ do Prezydenta Baracka Oba-
my osobisty list, w którym równie¿ przekonywa³, ¿e niesprawiedliwe s³owa o polskich
obozach œmierci wymagaj¹ wyjaœnienia i reakcji, co sprzyja³oby ostatecznemu usuniê-
ciu ze wspó³czesnego jêzyka politycznego pojêæ nieprawdziwych i krzywdz¹cych. Jed-
noczeœnie zaznaczy³, ¿e ma pe³n¹ œwiadomoœæ o szlachetnoœci intencji Prezydenta
Obamy.

Reakcj¹ na list Prezydenta RP oraz polskie dzia³ania dyplomatyczne by³a szybka
odpowiedŸ Prezydenta Obamy. W osobistym liœcie do Prezydenta Komorowskiego,
Obama wyrazi³ ubolewanie z faktu pope³nienia b³êdu oraz przyzna³, ¿e zaistnia³a sytuacja
jest okazj¹ do podjêcia dzia³añ tak, aby przysz³e pokolenia zna³y prawdê. Najwa¿niej-
szym z naszego punktu widzenia jest jednak fragment listu, w którym Prezydent USA
stwierdza, ¿e po prostu nie by³o polskich obozów œmierci. Obozy zag³ady w Auschwitz-
-Birkenau, Be³¿cu, Treblince oraz na innych terenach okupowanej Polski zosta³y wybu-
dowane i by³y zarz¹dzane przez re¿im nazistowski. Wrêcz przeciwnie – wielu Polaków
nara¿a³o swoje ¿ycie, aby ocaliæ ¯ydów od Holokaustu.

Podsumowuj¹c wydarzenia zwi¹zane z niefortunn¹ wypowiedzi¹ Prezydenta Ba-
racka Obamy nale¿y uznaæ, ¿e bilans tej dyplomatycznie trudnej dla obu stron sytuacji
ma równie¿ elementy pozytywne. Przez kilka dni w wielu mediach amerykañskich emi-
towane by³y obszerne informacje o postaci Jana Karskiego oraz roli Polski w II wojnie
œwiatowej. W konsekwencji u¿ycia przez Prezydenta Obamê sformu³owania polski obóz
œmierci, w ponad 800 publikacjach na ca³ym œwiecie ukaza³o siê swego rodzaju „spro-
stowanie” i zrazem popularyzacja postawy Jana Karskiego, co by³o pozytywne dla wize-
runku Polski w USA. Informowano równie¿ o odpowiednich zmianach w „style –
bookach” g³ównych amerykañskich dzienników i agencji prasowych oraz skutecznych
dzia³aniach prowadzonych w tym zakresie przez polskie placówki dyplomatyczne
w USA i poza Ameryk¹.

List Prezydenta Obamy powinien natomiast zostaæ odczytany jako jednoznaczne
stanowisko i wyk³adnia dla mediów amerykañskich, a tak¿e jako œwiadectwo prawdy
historycznej, wydane przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
koncyliacyjne i dyplomatycznie akceptowalne dla obu stron zakoñczenie tej wysoce
niezrêcznej sytuacji by³o mo¿liwe dziêki taktownym, jednak zdecydowanym dzia³a-
niom strony polskiej, w tym polskiej dyplomacji. Co wiêcej, uzyskaliœmy wa¿ny doku-
ment podpisany przez Prezydenta USA, bêd¹cy poniek¹d zwieñczeniem wieloletnich
dzia³añ polskiej dyplomacji, maj¹cych na celu usuniêcie z u¿ycia zwrotów typu polskie
obozy œmierci. Przypomnê, ¿e tylko w okresie od czerwca 2011 do koñca maja br. nasze
placówki w USA, nierzadko we wspó³pracy z miejscowymi organizacjami polonijnymi,
interweniowa³y 17 razy w sprawie nieprawdziwych sformu³owañ, u¿ytych przez media
amerykañskie. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków reakcja skutkowa³a natych-
miastow¹ korekt¹ sformu³owania.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 16 maja 2012 roku wp³ynê³o do mnie pismo starosty z¹bkowickiego

odnosz¹ce siê do powracaj¹cego problemu uzyskiwania œwiadczeñ z Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przez pe³nolet-
nie osoby uprawnione, które nie s¹ w stanie samodzielnie z³o¿yæ podpisu na
wymaganym wniosku.

Na wniosku niezbêdny jest podpis osoby uprawnionej b¹dŸ jej pe³nomoc-
nika. S¹ jednak sytuacje, w których niemo¿liwe jest uzyskanie podpisu, co
skutkuje pozbawieniem niepe³nosprawnego dostêpu do nale¿nego mu œwiad-
czenia. Jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem w obecnym stanie prawnym jest
pozbawienie chorego zdolnoœci prawnej i zdolnoœci do czynnoœci prawnych,
czyli jego ubezw³asnowolnienie, co budzi zdecydowany sprzeciw rodzi-
ców/opiekunów.

Alternatywnym rozwi¹zaniem by³aby zmiana §14 ust. 1 rozporz¹dzenia
ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
okreœlenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze œrod-
ków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (DzU
nr 96, poz. 861 ze zm.), poprzez umieszczenie podmiotu okreœlonego jako
opiekun faktyczny osoby niepe³nosprawnej w katalogu podmiotów upraw-
nionych do zawierania umów w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków
PFRON.

Obecnie przepisy stwarzaj¹ dodatkowe bariery osobom, dla których wy-
konywanie nawet podstawowych czynnoœci stanowi wyzwanie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o ustosunkowanie siê do
opisanego problemu.

Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 11 czerwca

2012 r., znak: BPS/043-13-484/12, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stani-
s³awa Jurcewicza podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r. w spra-
wie pisma starosty z¹bkowickiego odnosz¹ce siê do problemu uzyskiwania œwiadczeñ
z PFRON przez osoby pe³noletnie, które nie s¹ w stanie z³o¿yæ podpisu na wymaganym
wniosku, proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn.
zm.) oraz jej aktów wykonawczych nie reguluj¹ ww. kwestii.

Sk³adanie i rozpatrywanie wniosków podlega procedurze administracyjnej.
W zwi¹zku z powy¿szym podanie lub wniosek osoby niepe³nosprawnej, zgodnie
z art. 63 §1 KPA, mo¿e byæ wniesiony pisemnie, jak te¿ telegraficznie lub za pomoc¹ da-
lekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a tak¿e ustnie do protoko³u. Oznacza to, ¿e

172 13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r.



dla ustalenia czy podanie wnios³a osoba uprawniona niezbêdne jest zachowanie tylko
takiej formy, która to umo¿liwia. Co do zasady, ka¿dy wniosek czy podanie powinny
byæ podpisane przez osobê wnosz¹c¹. Zdarza siê niekiedy, ¿e osoby niepe³nosprawne
nie s¹ w stanie, z ró¿nych przyczyn, podpisaæ siê. W takiej sytuacji, w myœl art. 63 §3
KPA, za osobê, która nie mo¿e lub nie umie z³o¿yæ podpisu, podpisuje siê inna osoba
przez ni¹ upowa¿niona, czyni¹c o tym wzmiankê obok podpisu.

Rozwi¹zanie przyjête w Kodeksie postêpowania administracyjnego nie jest jedy-
nym, które mo¿e byæ stosowane w przypadkach szczególnych, dotykaj¹cych osób nie-
pe³nosprawnych. Poniewa¿ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z póŸn. zm.) stanowi o tym, ¿e w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy sto-
suje siê Kodeks postêpowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy,
to w kontaktach z osobami niepe³nosprawnymi nale¿y stosowaæ wskazane w prawie
cywilnym rozwi¹zania przewidziane na wypadek niemo¿noœci czytania lub pisania.

Zgodnie z art. 79 KC, osoba nie mog¹ca pisaæ, lecz mog¹ca czytaæ mo¿e z³o¿yæ
oœwiadczenie woli w formie pisemnej b¹dŸ w ten sposób, ¿e uczyni na dokumencie tuszo-
wy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wpisze jej imiê i nazwisko umieszcza-
j¹c swój podpis, b¹dŸ te¿ w ten sposób, ¿e zamiast sk³adaj¹cego oœwiadczenie podpisze
siê inna osoba, a jej podpis bêdzie poœwiadczony przez notariusza lub wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), starostê lub marsza³ka województwa z zaznaczeniem, ¿e zo-
sta³ z³o¿ony na ¿yczenie nie mog¹cego pisaæ, lecz mog¹cego czytaæ.

W przypadku, gdy przeszkodê dla osoby niepe³nosprawnej stanowi niemo¿noœæ
czytania, a jej oœwiadczenie woli ma byæ z³o¿one na piœmie, to w myœl art. 80 KC
oœwiadczenie powinno byæ z³o¿one w formie aktu notarialnego.

Równoczeœnie informujê, ¿e ka¿da zmiana rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreœlenia rodzajów zadañ powiatu,
które mog¹ byæ finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych (Dz. U. 02, Nr 96, poz. 861 z póŸn. zm.) wymaga szczegó³owej ana-
lizy, aby wprowadzane rozwi¹zania zabezpiecza³y interesy oraz dobro osób niepe³no-
sprawnych.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Stanis³awa Karczewskiego, Roberta Mam¹towa,
Andrzeja Paj¹ka, Henryka Górskiego, Marka Martynowskiego, Bogdana Pêka,

Alicji Zaj¹c, Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraski, Andrzeja Matusiewicza, Stanis³awa Koguta,

W³adys³awa Ortyla, Stanis³awa Gogacza, Henryka Ciocha, Doroty Czudowskiej,
Janiny Sagatowskiej, Mieczys³awa Gila, Grzegorza Biereckiego,

Micha³a Seweryñskiego, Jana Marii Jackowskiego, Wies³awa Dobkowskiego,
Jerzego Chróœcikowskiego, Kazimierza Wiatra, Krzysztofa S³onia,

Bohdana Paszkowskiego oraz Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Podczas obrad dwunastego posiedzenia Senatu RP w dniach 23–24 maja
dosz³o do niebywa³ego incydentu, a mianowicie nie wyrazi³ Pan zgody na wej-
œcie na salê obrad szefów zwi¹zków zawodowych: NSZZ „Solidarnoœæ” pana
Piotra Dudy i Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych pana
Jana Guza, i obserwowanie przez nich debaty nad nies³ychanie wa¿n¹ ustaw¹
dotycz¹c¹ przysz³oœci wszystkich obywateli Najjaœniejszej Rzeczypospolitej.

Zdarzenie to mia³o miejsce po raz pierwszy w ponaddwudziestoletniej hi-
storii odrodzonego Senatu. Bulwersuj¹ce jest to tym bardziej, i¿ Pan Marsza-
³ek by³ bohaterem „Solidarnoœci” i walczy³ o to, byœmy mogli toczyæ spory
i debaty w wolnej Polsce i w wolnym parlamencie. Podkreœlamy jeszcze raz:
panowie chcieli tylko obserwowaæ debatê, a nie braæ w niej udzia³.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw, podnosz¹ca i zrównuj¹ca wiek eme-
rytalny kobiet i mê¿czyzn do 67. roku ¿ycia, to kluczowa ustawa dla wszystkich
obywateli, w zwi¹zku z tym niezrozumia³y jest tak szybki tryb przeprowadzenia
tej ustawy bez nale¿ytych konsultacji. Zlekcewa¿ono równie¿ g³os ponad dwóch
milionów obywateli, którzy domagali siê referendum w tej sprawie i których
przedstawiciele chcieli siê przyjrzeæ obradom naszej Izby. Niezrozumia³a i bez-
zasadna by³a równie¿ argumentacja Pana Marsza³ka o mo¿liwoœci blokady par-
lamentu przez zwi¹zkowców, jak to mia³o miejsce w dniu 11 maja, gdy¿
doskonale Pan wiedzia³, i¿ na ten dzieñ nie by³a przewidziana manifestacja
zwi¹zkowców, a chêæ obserwacji obrad wyrazi³o tylko kilku przedstawicieli
w³adz wy¿ej wymienionych dwóch organizacji zwi¹zkowych. Takie decyzje
przekierowuj¹ wa¿ne debaty na przys³owiowe ulice.

Panie Marsza³ku! Nasze oburzenie wywo³a³a tak¿e Pana decyzja o trybie
rozpatrywania wy¿ej wymienionej ustawy w Senacie, który wi¹za³ siê z bra-
kiem mo¿liwoœci i czasu na solidn¹ pracê w komisjach. Ponadto naszym zda-
niem debata prowadzona by³a w nienale¿yty sposób, mia³y miejsce usterki
techniczne na sali obrad (klimatyzacja), bez przerwy (od godziny 9.00 do
2.00), trwa³a do póŸnych godzin nocnych i równoczeœnie z pracami komisji (po
godz. 3.00 nad ranem). To kolejny dowód lekcewa¿enia, tym razem nas sena-
torów. W zwi¹zku z powy¿szym prosimy Pana Marsza³ka o ustosunkowanie
siê do naszych uwag i wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ.
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Stanis³aw Karczewski
Robert Mam¹tow
Henryk Górski
Marek Martynowski
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Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
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Stanis³aw Kogut
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Gogacz
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Janina Sagatowska
Mieczys³aw Gil
Grzegorz Bierecki
Micha³ Seweryñski
Jan Maria Jackowski
Wies³aw Dobkowski
Jerzy Chróœcikowski
Kazimierz Wiatr
Krzysztof S³oñ
Bohdan Paszkowski
Przemys³aw B³aszczyk



OdpowiedŸ

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Szanowni Pañstwo Senatorowie

W zwi¹zku z Pañstwa oœwiadczeniem z³o¿onym w dniu 30 maja 2012 r. w sprawie
przebiegu prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw podczas 12. posiedzenia Se-
natu, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cej odpowiedzi.

Ze wzglêdu na bezprecedensowe wydarzenia towarzysz¹ce pracom nad t¹ ustaw¹
w Sejmie, maj¹c na uwadze zapewnienie niezak³óconego przebiegu prac na etapie se-
nackim, podj¹³em decyzjê, ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa przedstawicieli stro-
ny zwi¹zkowej, w jakimkolwiek charakterze, w czasie obrad plenarnych podczas
12. posiedzenia Senatu. Zaznaczam jednoczeœnie, ¿e Regulamin Senatu nak³ada na
mnie szczególny obowi¹zek sprawowania pieczy nad spokojem i porz¹dkiem na ca³ym
obszarze nale¿¹cym do Senatu.

Odnosz¹c siê do uwag Pañstwa Senatorów dotycz¹cych trybu prac nad przekazan¹
do Senatu ustaw¹ emerytaln¹, nale¿y wskazaæ, ¿e wielogodzinne debaty nad istotnymi
ze spo³ecznego punktu widzenia sprawami s¹ nieod³¹cznym elementem obrad Wyso-
kiej Izby. Jak pokazuj¹ dotychczasowe doœwiadczenia, obrady do póŸnych godzin wie-
czornych nie s¹ rzadkoœci¹ w praktyce prac Senatu, Dodaæ nale¿y równie¿, ¿e
o terminach prac komisji senackich (mog¹cych wp³ywaæ na czas trwania obrad plenar-
nych) decyduj¹ ich przewodnicz¹cy.

Ponadto uprzejmie informujê Pañstwa Senatorów, ¿e w najbli¿szym czasie, w celu
wyeliminowania usterek technicznych, planowany jest remont klimatyzacji w sali ple-
narnej, co zapewne wp³ynie na podniesienie komfortu Pañstwa pracy podczas posie-
dzeñ Senatu.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Niedawno min¹³ rok od przyjêcia Deklaracji Praw Podatnika. Wspomnia-
na deklaracja opracowana zosta³a przez przedstawicieli œrodowisk akade-
mickich oraz doradców podatkowych. Warto te¿ podkreœliæ, ¿e w pracach nad
ni¹ czynny udzia³ brali równie¿ sêdziowie Naczelnego S¹du Administracyjnego.

W dokumencie tym spisane zosta³y podstawowe prawa, jakie winny zo-
staæ zagwarantowane podatnikowi w kontaktach z aparatem skarbowym
w celu budowania w³aœciwych relacji pomiêdzy tymi podmiotami. W uszcze-
gó³owieniu pierwszego punktu deklaracji postuluje siê miêdzy innymi, aby
akty normatywne w dziedzinie prawa podatkowego by³y przejrzyste i zrozu-
mia³e oraz aby ich uchwalanie odbywa³o siê z poszanowaniem zasady za-
chowania odpowiedniego vacatio legis, jak równie¿ zasady nieretroaktyw-
noœci przepisów niekorzystnych dla podatnika. Ponadto proponowane jest
odrzucenie funkcjonuj¹cego powszechnie w prawie podatkowym tak zwane-
go domniemania nieuczciwoœci podatnika. Pozosta³e punkty odnosz¹ siê za-
równo do konkretnych instytucji prawa materialnego i proceduralnego (na
przyk³ad do zap³aty podatku w wysokoœci wynikaj¹cej z deklaracji podatko-
wych, prawa do udzia³u w rzetelnie prowadzonym postêpowaniu podatko-
wym, prawa do naprawienia szkody wyrz¹dzonej w wyniku orzeczenia
organu w³adzy publicznej), jak i do procesu legislacyjnego (na przyk³ad pra-
wa do oceny prawa podatkowego). Autorzy deklaracji wskazali ponadto na
prawo do dobrego traktowania przez administracjê podatkow¹, z którym
œciœle powi¹zane jest prawo do informacji w sprawach z zakresu opodatko-
wania.

Tak naprawdê wiele praw i gwarancji, o których wspomina siê w dekla-
racji, mo¿na wywieœæ z konstytucji, chocia¿by w zwi¹zku z zasad¹ konstytu-
cyjnego pañstwa prawnego, albo z innych przepisów prawa podatkowego.
Uczynienie zadoœæ pozosta³ym postulatom mo¿e wymagaæ podjêcia konkret-
nych dzia³añ o charakterze legislacyjnym lub organizacyjnym. Niezale¿nie jed-
nak od tego istotnym walorem deklaracji jest ju¿ samo spisanie w jednym
miejscu szeregu wytycznych, które maj¹ wp³yw na usprawnienie ca³ego sys-
temu podatkowego. Przedmiotowe rozwi¹zanie, czyli spisanie swego rodzaju
konstytucji prawa podatkowego, sprzyja bowiem podnoszeniu œwiadomoœci
prawnej podatników oraz aktywnemu w³¹czaniu ich w tworzenie przepisów
podatkowych (co mo¿e byæ szczególnie pomocne podczas eliminowania mart-
wych przepisów lub tak zwanych bubli prawnych). Skuteczne wdro¿enie
wszystkich postulowanych rozwi¹zañ mo¿e tak¿e prze³o¿yæ siê na podniesie-
nie zaufania spo³ecznego do organów podatkowych i obowi¹zuj¹cego prawa.

Deklaracja Praw Podatnika nie jest dokumentem prawnie wi¹¿¹cym.
Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o oficjalne poparcie opisanej inicjatywy
i rozpropagowanie zapisów deklaracji w urzêdach administracji skarbowej.
Proszê tak¿e, aby rozwa¿y³ Pan mo¿liwoœæ opracowania projektów noweliza-
cji przepisów prawa w tych obszarach, w których jest to zasadne z punktu
widzenia spe³nienia postulatów zapisanych w deklaracji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 6 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym, przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r. Nr BPS/043-13-

-485/12, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 13. po-
siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Deklaracji Praw Podatnika,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, ¿e inicjatywa spo³eczna syntetycznego skatalogowa-
nia praw podatników, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w jednym do-
kumencie, zwanym Deklaracj¹ Praw Podatnika, zas³uguje na aprobatê. Deklaracja
Praw Podatnika nie stanowi jednak Ÿród³a prawa, a w zwi¹zku z tym zawarte w tym do-
kumencie prawa podatnika nie maj¹ charakteru normatywnego. Dokument ten ma
wy³¹cznie walor informacyjny, dlatego te¿ jego poparcie przez Ministra Finansów nie
wp³ynie na sytuacjê prawn¹ podatników.

Zdecydowana wiêkszoœæ zasad zawartych w Deklaracji stanowi powielenie instytu-
cji uregulowanych w przepisach prawa proceduralnego lub materialnego. Zaakcento-
wania wymaga, ¿e organy podatkowe dzia³aj¹ na postawie przepisów prawa, zgodnie
z zasad¹ pañstwa prawnego zapisan¹ w art. 7 Konstytucji RP i powtórzon¹ w art. 120
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
Dzia³anie „na postawie przepisów prawa” oznacza dzia³anie w ramach zakreœlonych
przez wymienione w art. 87 Konstytucji Ÿród³a powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa,
a mianowicie: Konstytucjê, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz akty
prawa miejscowego. Niezale¿nie od spisania praw podatnika w Deklaracji, musz¹ byæ
one respektowane przez organy podatkowe na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Priorytetowe miejsce w Deklaracji zosta³o przypisane zasadom odnosz¹cym siê do
tworzenia dobrego prawa podatkowego (pkt I Deklaracji). Autorzy Deklaracji zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na przejrzystoœæ przepisów prawa podatkowego, zagwarantowanie
wprowadzenia odpowiedniego vacato legis dla projektowanych przepisów, jak równie¿
stosowanie zasady nieretroaktywnoœci przepisów niekorzystnych dla podatnika.

Pragnê podkreœliæ, ¿e Minister Finansów kieruje siê ww. zasadami zawartymi w De-
klaracji, przy prowadzeniu prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych
oraz dok³ada starañ, aby projektowane przepisy by³y zgodne z Konstytucj¹ RP oraz
uwz- glêdnia³y zarówno interes publiczny oraz interesy podatników. Nale¿y jednak
mieæ na uwadze, ¿e podatki i inne obci¹¿enia fiskalne maj¹ istotne znaczenie nie tylko
w wymiarze indywidualnym, ale i generalnym wywo³uj¹cym skutki w zakresie funkcjo-
nowania ca³ej gospodarki kraju.

Odnosz¹c siê natomiast do zasady dotycz¹cej domniemania nieuczciwoœci podat-
nika (pkt 1.4 Deklaracji) uprzejmie zauwa¿am, ¿e Minister Finansów ani nadzorowane
przez Ministra Finansów organy nie kieruj¹ siê tak¹ zasad¹. Zasada ta nie wystêpuje
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa podatkowego. Art. 7 Konstytucji RP i art. 120 Or-
dynacji podatkowej zobowi¹zuj¹ organy podatkowe do dzia³ania na podstawie i w gra-
nicach prawa. Regulacje zawarte w ustawie – Ordynacja podatkowa daj¹ podatnikom
szerokie mo¿liwoœci ochrony ich interesów zarówno w toku tocz¹cego siê postêpowania
podatkowego i kontroli podatkowej, jak i przed wszczêciem tych procedur. W szczegól-
noœci s¹ to przepisy zawieraj¹ce zasady ogólne postêpowania podatkowego
(art. 120–129 Ordynacji podatkowej), przepisy przewiduj¹ce terminy za³atwienia
spraw podatkowych z prawem ponaglenia organu (art. 139–142 Ordynacji podatkowej)
oraz zasady wykonywania decyzji podatkowej (art. 239a–239j Ordynacji podatkowej).
Na uwagê zas³uguje wynikaj¹ca z art. 121 Ordynacji podatkowej zasada prowadzenia
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postêpowania podatkowego w sposób budz¹cy zaufanie do organów podatkowych. Po-
stêpowanie budz¹ce zaufanie to postêpowanie staranne i merytorycznie poprawne,
w którym dopuszcza siê wnioskowane dowody, taktuje siê równo interesy podatnika
i Skarbu Pañstwa, nie zmienia siê ocen tych interesów, a materialnoprawnych w¹tpli-
woœci nie rozstrzyga siê na niekorzyœæ podatnika. Ponadto powy¿sza zasada znajduje
równie¿ odzwierciedlenie w uprawnieniu podatnika do skorygowania deklaracji podat-
kowej, je¿eli pierwotnie z³o¿ona deklaracja zawiera³a b³êdy, np. podatek zosta³ wykaza-
ny w nienale¿nej wysokoœci (art. 81 Ordynacji podatkowej) oraz w instytucji
zawiadomienia o zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem
(art. 282b Ordynacji podatkowej).

Przechodz¹c do poszczególnych kategorii praw podatników wyodrêbnionych w De-
klaracji chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e niektóre ze wskazanych w niej praw nie s¹ zgod-
ne z przepisami podatkowymi, a ich ewentualne uwzglêdnienie budzi powa¿ne
zastrze¿enia. Zastrze¿enia te odnosz¹ siê do praw wymienionych w nastêpuj¹cych
punktach Deklaracji:

Punkt II. Prawo do zap³aty podatku w wysokoœci wynikaj¹cej z ustaw podatkowych
Z pkt 4 wynika, ¿e organy podatkowe nie powinny stosowaæ œrodków egzekucyj-

nych:
� przed rozpatrzeniem za¿alenia na postanowienie w sprawie nadania rygoru na-

tychmiastowej wykonalnoœci decyzji.
Zgodnie z art. 239b §4 ustawy – Ordynacja podatkowa wniesienie za¿alenia na po-

stanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalnoœci nie wstrzymuje
wykonania decyzji. Konsekwencj¹ nadania rygoru natychmiastowej wykonalnoœci de-
cyzji jest mo¿liwoœæ zastosowania œrodka egzekucyjnego, w przypadku gdy zobowi¹za-
nie podatkowe wynikaj¹ce z tej decyzji nie zostanie dobrowolnie wykonane przez
podatnika. Przy ocenie tego przepisu nale¿y mieæ na uwadze istotê instytucji rygoru
natychmiastowej wykonalnoœci. Przes³anki nadawania rygoru natychmiastowej wyko-
nalnoœci s¹ zwi¹zane przede wszystkim z sytuacj¹ maj¹tkow¹ strony postêpowania, jej
podejœciem do wykonywania zobowi¹zañ pieniê¿nych oraz perspektywami wykonania
zobowi¹zania wynikaj¹cego z decyzji (art. 239b §1 Ordynacji podatkowej). Wprowadze-
nie regulacji w zakresie niestosowania œrodków egzekucyjnych przed rozpatrzeniem
za¿alenia na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalnoœci
decyzji stanowi³oby w istocie zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci decyzji
i w wielu przypadkach uniemo¿liwi³o dochodzenie nale¿nego podatku, po zakoñczeniu
postêpowania za¿aleniowego.

� przed przyjêciem zabezpieczenia wykonania decyzji organu pierwszej instancji.
Wydaje siê, ¿e zasada ta dotyczy wykonania decyzji o zabezpieczeniu, o której mo-

wa w art. 33 §4 ustawy – Ordynacja podatkowa. Stosownie do art. 239c Ordynacji po-
datkowej decyzja o zabezpieczeniu ma rygor natychmiastowej wykonalnoœci z mocy
prawa, chyba ¿e przyjêto zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d §2 (zabezpieczenie
dobrowolne). Z przepisu tego wynika, ¿e zastosowanie œrodków zabezpieczaj¹cych wy-
konanie decyzji o zabezpieczeniu, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji, jest uzale¿nione od dzia³añ podejmowanych przez podatnika. W razie
z³o¿enia przez podatnika wniosku o przyjêcie zabezpieczenia dobrowolnego, zabezpie-
czenie egzekucyjne bêdzie stosowane dopiero po wydaniu postanowienia o odmowie
przyjêcia zabezpieczenia dobrowolnego (art. 33d §3 Ordynacji podatkowej). Wprowa-
dzenie, jako zasady, niestosowania zabezpieczenia egzekucyjnego do momentu z³o¿e-
nia wniosku o przyjêcie zabezpieczenia dobrowolnego oznacza³oby bezprzedmiotowoœæ
przepisu art. 239c Ordynacji podatkowej.

� przed rozpatrzeniem wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej.
Zgodnie z art. 239e ustawy – Ordynacja podatkowa decyzja ostateczna podlega wy-

konaniu, chyba ¿e wstrzymano jej wykonanie. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecz-
nej mo¿e nast¹piæ przez organ podatkowy na podstawie art. 239f Ordynacji podatko-
wej oraz przez organ podatkowy lub s¹d administracyjny na podstawie art. 61 §2 pkt 1
i §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Wprowadzenie zasady w zakresie niestosowa-
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nia œrodków egzekucyjnych przed rozpatrzeniem wniosku o wstrzymanie wykonania
decyzji ostatecznej mog³oby prowadziæ do sk³adania przez podatników wniosków wy-
³¹cznie w celu przesuniêcia terminu przymusowego wykonania decyzji ostatecznej.
W praktyce mog³oby to prowadziæ do wstrzymania wykonania ka¿dej decyzji ostatecznej.

Punkt III. Prawo do udzia³u w rzetelnie prowadzonym postêpowaniu podatkowym
Z pkt 5 wynika, ¿e organy podatkowe nie powinny odmawiaæ przeprowadzenia roz-

prawy, gdy okreœlaj¹ podstawê opodatkowania w drodze oszacowania oraz gdy roz-
strzygaj¹ sprawy w ramach uznania administracyjnego.

Stosownie do art. 200a §1–3 Ordynacji podatkowej organ odwo³awczy przeprowa-
dzi w toku postêpowania rozprawê:

1) z urzêdu – je¿eli zachodzi potrzeba wyjaœnienia istotnych okolicznoœci stanu fak-
tycznego sprawy przy udziale œwiadków lub bieg³ych albo w drodze oglêdzin, lub
sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronê w toku postê-
powania;

2) na wniosek strony.
Strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia potrzebê jej przeprowa-

dzenia, wskazuje jakie okolicznoœci sprawy powinny byæ wyjaœnione i jakie czynnoœci
powinny byæ dokonane na rozprawie. Organ odwo³awczy mo¿e odmówiæ przeprowa-
dzenia rozprawy, je¿eli przedmiotem rozprawy maj¹ byæ okolicznoœci niemaj¹ce zna-
czenia dla sprawy albo okolicznoœci te s¹ wystarczaj¹co potwierdzone innym
dowodem.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy o rozprawie nie stanowi¹ zatem przeszkody do jej
przeprowadzenia w sprawie, w której podstawa opodatkowania jest okreœlana w dro-
dze oszacowania oraz w sprawach rozstrzyganych w ramach uznania administracyjne-
go (ulgi w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych), pod warunkiem, ¿e wyst¹pi¹ przes³anki,
o których mowa w art. 200a §1–3 Ordynacji podatkowej. Obligatoryjne przeprowadza-
nie rozprawy powodowa³oby zbêdne wyd³u¿enie czasu trwania postêpowania podatko-
wego i by³oby rozwi¹zaniem niekorzystnym dla podatników.

Punkt IV. Prawo do dobrego traktowania przez administracjê podatkow¹
Z pkt 7 wynika, ¿e administracja podatkowa powinna zawiadamiaæ podatnika o za-

miarze wszczêcia czynnoœci sprawdzaj¹cych, przeprowadzenia kontroli podatkowej
lub wszczêcia postêpowania.

Aktualnie w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa funkcjonuje instytucja za-
wiadomienia o zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej (art. 282b). W przypadku za-
wiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczêcia kontroli, kontrolê wszczyna siê nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 7 dni i nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 30 dni od dnia dorêcze-
nia zawiadomienia. Wszczêcie kontroli przed up³ywem 7 dni od dnia dorêczenia zawia-
domienia wymaga zgody kontrolowanego. Jednoczeœnie w art. 282c Ordynacji
podatkowej zosta³y enumeratywnie wymienione przypadki, w których organ podatko-
wy nie zawiadamia o zamiarze wszczêcia kontroli. Wprowadzenie zasady zawiadamia-
nia kontrolowanego o zamiarze wszczêcia kontroli w ka¿dym przypadku nie jest
zasadne. Istniej¹ sytuacje, w których kontrola powinna byæ wszczêta niezw³ocznie po
powziêciu przez organ podatkowy informacji, np. o niezg³oszonej do opodatkowania
dzia³alnoœci gospodarczej (art. 282c §1 pkt 1 lit. d Ordynacji podatkowej), czy te¿ uzys-
kanej na podstawie przepisów o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowania
terroryzmu (art. 282c §1 pkt 1 lit. e Ordynacji podatkowej). W takich przypadkach
priorytetem jest jak najszybsze wszczêcie kontroli. Nie znajduje tak¿e uzasadnienia
przeniesienie takiego rozwi¹zania na grunt czynnoœci sprawdzaj¹cych oraz postêpowa-
nia podatkowego. Zawiadomienie o zamiarze wszczêcia kontroli podatkowej ma na ce-
lu umo¿liwienie kontrolowanemu przygotowanie siê do kontroli, np. poprzez
odpowiednie zorganizowanie pracy. Potrzeba taka nie wystêpuje w przypadku czynno-
œci sprawdzaj¹cych lub wszczêcia postêpowania podatkowego.

Instytucja czynnoœci sprawdzaj¹cych jest procedur¹ o najmniejszym stopniu sfor-
malizowania. W ramach tych czynnoœci organ podatkowy dokonuje wstêpnej oceny
i weryfikacji wywi¹zania siê podatnika z obowi¹zków podatkowych. Przeprowadzenie
tych czynnoœci najczêœciej nie wymaga udzia³u podatnika, np. sprawdzenie termino-
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woœci sk³adania deklaracji oraz wp³acania terminowoœci zadeklarowanych podatków
(art. 272 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Natomiast w przypadku gdy udzia³ podatnika
jest konieczny, organ podatkowy w wezwaniu wskazuje w jakiej sprawie, w jakim cha-
rakterze oraz w jakim celu podatnik zostaje wezwany, czy podatnik powinien stawiæ siê
osobiœcie lub przez pe³nomocnika, czy te¿ mo¿e z³o¿yæ wyjaœnienia na piœmie (art. 159
§1 pkt 3 i 4 Ordynacji podatkowej, w zwi¹zku z art. 280 tej ustawy). Zawiadomienie
o zamiarze podjêcia czynnoœci sprawdzaj¹cych nadmiernie formalizowa³oby tê instytu-
cjê, wyd³u¿a³oby czas przeprowadzenia tych czynnoœci przez organy podatkowe oraz
anga¿owa³oby niepotrzebnie podatnika. Dzia³ania organów podatkowych powinny
zmierzaæ do ograniczania kontaktów podatników z organami podatkowymi, a nie do
ich zwiêkszania.

Natomiast zawiadomienie o zamiarze wszczêcia postêpowania podatkowego mog³o-
by dotyczyæ jedynie wszczêcia postêpowania z urzêdu. W mojej ocenie postanowienie
o wszczêciu postêpowania jest wystarczaj¹ce do poinformowania podatnika o wszczê-
ciu tej procedury i nie jest zasadne generowanie kolejnego dokumentu w tej sprawie.
W postanowieniu o wszczêciu postêpowania organ podatkowy okreœla zakres przed-
miotowy postêpowania. Zawiadomienie o zamiarze wszczêcia postêpowania podatko-
wego posiada³oby walor informacyjny dla podatnika identyczny jak postanowienie
o wszczêciu postêpowania. Trudno ustaliæ cel jaki mia³oby realizowaæ zawiadomienie
o zamiarze dorêczenia postanowienia w sprawie wszczêcia postêpowania podatkowego.

Zaznaczenia wymaga, ¿e wprowadzenie instytucji zawiadomienia o zamiarze podjê-
cia czynnoœci sprawdzaj¹cych lub postêpowania podatkowego generowa³oby dodatko-
we koszty po stronie administracji podatkowej, a to z kolei pozostawa³oby w sprzecz-
noœci, zapisan¹ w Deklaracji (pkt IV.2), zasad¹ minimalizacji kosztów administracji
podatkowej.

Punkt VI. Prawo do informacji o sprawach z zakresu opodatkowania
Z pkt 4 wynika, ¿e w sporze z organem podatkowym podatnik móg³by siê powo³y-

waæ na publikowane interpretacje, rozstrzygniêcia organów lub orzeczenia s¹dów w in-
nych sprawach, a organ podatkowy w uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia musia³by
siê do nich ustosunkowaæ, nie ograniczaj¹c siê do stwierdzenia, ¿e zosta³y wydane
w innych indywidualnych sprawach i nie wi¹¿¹ w danej sprawie.

Zgodnie z art. 210 §4 ustawy – Ordynacja podatkowa uzasadnienie faktyczne de-
cyzji zawiera w szczególnoœci wskazanie faktów, które organ uzna³ za udowodnione,
dowodów, którym da³ wiarê, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówi³ wia-
rygodnoœci, uzasadnienie prawne zaœ zawiera wyjaœnienie podstawy prawnej decyzji
z przytoczeniem przepisów prawa. Zarówno interpretacje przepisów prawa podatkowe-
go, rozstrzygniêcia organów oraz orzeczenia s¹dów wydane w innych sprawach nie mo-
g¹ byæ traktowane jako dowód w danym postêpowaniu podatkowym. Z art. 14k §1
Ordynacji podatkowej wynika, ¿e zastosowanie siê do interpretacji indywidualnej
przed jej zmian¹ lub przed dorêczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocne-
go orzeczenia s¹du administracyjnego uchylaj¹cego interpretacjê indywidualn¹ nie
mo¿e szkodziæ wnioskodawcy, jak równie¿ w przypadku nieuwzglêdnienia jej w roz-
strzygniêciu sprawy podatkowej. Natomiast w myœl art. 153 ustawy – Prawo o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego
postêpowania wyra¿one w orzeczeniu s¹du wi¹¿¹ w sprawie ten s¹d oraz organ, które-
go dzia³anie, bezczynnoœæ lub przewlek³e prowadzenie postêpowania by³o przedmio-
tem zaskar¿enia. Na³o¿enie na organy podatkowe obowi¹zku ustosunkowania siê
w uzasadnieniu decyzji, do powo³anych przez podatnika, interpretacji, rozstrzygniêæ
organów lub orzeczeñ s¹dów w innych sprawach oznacza³oby w istocie ocenê roz-
strzygniêæ w nich zawartych przez organ podatkowy i pozostawa³oby w sprzecznoœci
z zasad¹ powagi rzeczy os¹dzonej.

Ponadto w przypadku uwzglêdnienia proponowanej zasady organy podatkowe czas
przewidziany na za³atwienie sprawy podatkowej musia³yby przeznaczaæ do analizowa-
nia powo³anych przez podatnika interpretacji, rozstrzygniêæ organów lub orzeczeñ
s¹dów administracyjnych w innych sprawach oraz przedstawiania wyników tej analizy
w uzasadnieniu decyzji. Przy niezmienionych terminach na za³atwienie spraw mog³oby
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to spowodowaæ pogorszenie jakoœci merytorycznej wydawanych decyzji i prowadzi³oby
do wydawania decyzji z naruszeniem innych zasad postêpowania podatkowego wyra-
¿onych w Ordynacji podatkowej w art. 122 (zasada prawdy obiektywnej) i art. 125 (za-
sada szybkoœci postêpowania). Proces tworzenia uzasadnienia sta³by siê skompliko-
wany. Wymiernym efektem wprowadzenia tej zasady by³oby wyd³u¿enie czasu trwania
postêpowañ podatkowych. Poza niezadowoleniem strony postêpowania mog³oby to
spowodowaæ przyk³adowo przerwanie biegu naliczania odsetek za zw³okê na mocy
art. 54 §1 pkt 7 Ordynacji podatkowej albo generowanie oprocentowania nadp³aty na
mocy art. 78 §3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej. Przed³u¿enie postêpowania podatko-
wego mo¿e oznaczaæ te¿ koniecznoœæ jego umorzenia jako bezprzedmiotowego na sku-
tek przedawnienia zobowi¹zania podatkowego.

Z kolei w pkt VIII Deklaracji zosta³ na³o¿ony na Ministra Finansów obowi¹zek cyklicz-
nego przekazywania Sejmowi sprawozdañ o wynikach pracy, kosztach funkcjonowa-
nia i wydajnoœci administracji skarbowej i kontroli skarbowej. Pragnê podkreœliæ, ¿e
prawo do informacji o wynikach pracy i efektywnoœci administracji skarbowej oraz
kontroli skarbowej nie podlega ograniczeniom. Obowi¹zek sprawozdawczy w zakresie
proponowanym w Deklaracji jest ju¿ realizowany w debacie bud¿etowej oraz debacie
nad sprawozdaniem z wykonania bud¿etu pañstwa. Ponadto je¿eli Sejm wyrazi zainte-
resowanie uzyskaniem dodatkowych informacji na temat oceny pracy administracji
podatkowej Minister Finansów zgromadzi i udostêpni dane w tym zakresie.

Jednoczeœnie uprzejmie zauwa¿am, ¿e w czêœci dokument ten odwo³uje siê do praw
podatników, których realizacja nie pozostaje we w³aœciwoœci organów podatkowych.
Dokument ten zawiera prawa podatników, wynikaj¹ce z aktów prawnych, których wy-
konanie nale¿y do s¹dów. Dotyczy to zasad odnosz¹cych siê do s¹dowej ochrony praw
w sprawach podatkowych (pkt V Deklaracji). Dodatkowo adresatami niektórych norm
postêpowania wynikaj¹cych z Deklaracji s¹ organy wymiaru sprawiedliwoœci (pkt IX
Deklaracji). Organy podatkowe nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na w³aœciw¹ ich realizacjê.

Odnosz¹c siê natomiast do zasad dotycz¹cych prawa do informacji z zakresu opo-
datkowania (pkt VI Deklaracji) pragnê poinformowaæ, ¿e resort finansów, d¹¿¹c do rea-
lizacji przys³uguj¹cego podatnikom prawa do informacji, opracowa³ i wdro¿y³ szereg
ró¿norodnych form udzielania informacji z zakresu opodatkowania. Nale¿¹ do nich
m.in. strony internetowe Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), gdzie w zak³adkach:
Podatki, Administracja Podatkowa, Biuletyn Informacji Publicznej MF, System Informa-
cji Podatkowych mo¿na znaleŸæ informacje z zakresu opodatkowania oraz ogólne i in-
dywidualne interpretacje prawa podatkowego. Dostêp do ww. informacji mo¿liwy jest
tak¿e ze stron internetowych izb oraz urzêdów skarbowych. Na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów, w zak³adce Podatki, s¹ zamieszczane tak¿e broszury informa-
cyjne, które s¹ dostêpne tak¿e w urzêdach skarbowych.

Niezale¿nie od wszystkich ogólnie dostêpnych Ÿróde³ informacji, podatnicy maj¹
ponadto zapewnion¹ mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy ekspertów infolinii – Krajowej
Informacji Podatkowej, która dzia³a od 2006 roku. Biura Krajowej Informacji Podatko-
wej funkcjonuj¹ w przy Izbach Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, £odzi, Pozna-
niu i Warszawie. Udzielanie informacji telefonicznej to najwa¿niejsze, ale nie jedyne
zadanie biur KIP. Ka¿dy zainteresowany, np. podatnik, p³atnik lub inny podmiot,
w tym osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, mo¿e tak¿e wyst¹piæ o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej, je-
¿eli ma w¹tpliwoœci co do interpretacji zaistnia³ego u niego stanu faktycznego lub
zdarzenia przysz³ego, które mog¹ rodziæ okreœlone konsekwencje w sferze prawa po-
datkowego.

W ramach wykonywanych zadañ, organy podatkowe realizuj¹ politykê jakoœci ro-
zumian¹ m.in. jako sta³e zapewnianie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obs³ugi podatni-
ków. Realizacja tej polityki prowadzi do systematycznego rozwijania relacji partner-
skich miêdzy podatnikami a organami podatkowymi, co w efekcie skutkuje zwiêksze-
niem efektywnoœci i skutecznoœci realizacji zadañ statutowych. Prowadzenie tej polity-
ki powoduje podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji podatkowej, jak
równie¿ wdra¿anie nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych.

13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r. 181



W celu sta³ego doskonalenia jakoœci obs³ugi klienta, jednostki administracji podat-
kowej wdra¿aj¹ Standardy obs³ugi klienta stanowi¹ce usystematyzowany zbiór zasad
postêpowania w trakcie bezpoœredniego i poœredniego komunikowania siê pracowni-
ków urzêdu z klientem zewnêtrznym, przypisanie poszczególnym uczestnikom tego
procesu zakresu spoczywaj¹cej na nich odpowiedzialnoœci oraz obowi¹zuj¹cy wzorzec
zachowañ. Podejmowanie przez pracowników organów podatkowych dzia³añ z zacho-
waniem ww. standardów zapewnia podatnikom lepsz¹, kompetentn¹ i bardziej profe-
sjonaln¹ obs³ugê i dostêp do informacji podatkowej.

Za³o¿enia prowadzonej polityki jakoœci znalaz³y odzwierciedlenie w zarz¹dzeniu
Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 wrzeœnia 2010 r. w sprawie organizacji urzêdów
i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 45), które
wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. i wprowadzi³o, oparte na funkcjonuj¹cych
wczeœniej w niektórych urzêdach skarbowych rozwi¹zaniach, istotne zmiany w zakre-
sie obs³ugi podatników. W strukturach wszystkich urzêdów skarbowych zosta³y wyod-
rêbnione komórki ds. bezpoœredniej obs³ugi podatnika, które realizuj¹ zadania
zwi¹zane z bie¿¹c¹ obs³ug¹ podatnika w sali obs³ugi b¹dŸ te¿ w wyodrêbnionym do te-
go celu sektorze urzêdu skarbowego. Utworzenie tych komórek pozwoli³o na wyspecja-
lizowanie okreœlonej grupy pracowników do wykonywania zadañ w zakresie
bezpoœredniego kontaktu z klientem. Zapewnia to kompetentn¹ i profesjonaln¹ obs³u-
gê podatników, która obejmuje czynnoœci nie tylko o charakterze formalno-technicz-
nym takie jak przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych
dokumentów, ale tak¿e udzielanie niezbêdnych informacji z zakresu aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego.

Podsumowuj¹c, Deklaracjê Praw Podatnika nale¿y uznaæ za dokument interesu-
j¹cy merytorycznie i godny uwagi. Dokument ten nie przewiduje jednak ¿adnych istot-
nych rozwi¹zañ w zakresie praw podatników w porównaniu do tych, które wynikaj¹
z obowi¹zuj¹cych przepisów. Natomiast niektóre prawa zapisane w Deklaracji nie ma-
j¹ oparcia w przepisach prawa podatkowego, s¹ dyskusyjne, co wskazuje na wystêpu-
j¹ce w tym dokumencie luki.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej w art. 4
ust. 1 pkt 6 stanowi, ¿e w³aœciciel, zapewniaj¹c ochronê przeciwpo¿arow¹
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, jest obowi¹zany zapoznaæ pracow-
ników z przepisami przeciwpo¿arowymi. W ust. 2b tego artyku³u ustawo-
dawca szczegó³owo opisuje kwalifikacje, jakie musi posiadaæ osoba wykonu-
j¹ca czynnoœci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, w tym w zakresie
zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpo¿arowymi.

Wspomniany przepis stanowi, ¿e osoby wykonuj¹ce czynnoœci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej, polegaj¹ce na zapobieganiu powstawaniu i roz-
przestrzenianiu siê po¿aru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciw-
po¿arowej, wykonuj¹ce te czynnoœci wy³¹cznie w zakresie wynikaj¹cym
z ust. 1, powinny posiadaæ co najmniej wykszta³cenie œrednie i ukoñczone
szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo¿arowej lub mieæ tytu³ zawodowy
technika po¿arnictwa, lub uzyskaæ uznanie kwalifikacji do wykonywania za-
wodu technika po¿arnictwa w toku postêpowania o uznanie, nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, w pañstwach cz³onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego: technik po¿arnictwa.
Prawodawca nie reguluje jednak w ¿adnym przepisie zakresu dzia³añ lub
szkoleñ, jakie w ramach art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy winny byæ przeprowadza-
ne, aby pracodawca móg³ mieæ pewnoœæ, ¿e wykona³ obowi¹zek wynikaj¹cy
z przywo³anego przepisu w sposób rzetelny. Zachodziæ mo¿e zatem potrzeba
okreœlenia swego rodzaju minimum programowego, czyli zakresu tematycz-
nego, który by³by doprecyzowaniem obowi¹zku informacyjno-szkoleniowego
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, opisanego w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Dla porównania warto wskazaæ chocia¿by przepisy odnosz¹ce siê do
szkoleñ w obszarze bezpieczeñstwa i higieny pracy. Mam tu na myœli rozpo-
rz¹dzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz rozporz¹dzenie
ministra gospodarki i pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Rozporz¹dzenia te jasno okreœlaj¹ szczegó³owe zasady szkolenia pracowni-
ków, zakres szkolenia, wymagania dotycz¹ce treœci i realizacji programów
szkolenia, jak równie¿ sposób dokumentacji i przypadki zwolnienia z obo-
wi¹zku odbycia szkolenia w danym zakresie.

Uwa¿am, ¿e nakreœlony stan faktyczny mo¿e wskazywaæ na potrzebê
podjêcia stosownych dzia³añ, maj¹cych na celu wyeliminowanie opisanych
w¹tpliwoœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lipca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 czerwca 2012 roku (sygn. BPS/043-13-486/12),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Kno-
salê podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 roku, w sprawie potrze-
by okreœlenia minimum programowego, które by³oby doprecyzowaniem obowi¹zku
informacyjno-szkoleniowego w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, uprzejmie przed-
stawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie prze-
ciwpo¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.) obowi¹zek dla
w³aœciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu dotycz¹cy zapoznania pracow-
ników z przepisami przeciwpo¿arowymi jest realizowany przez osoby posiadaj¹ce od-
powiednie kwalifikacje wynikaj¹ce z art. 4 ust. 2a i 2b ww. ustawy. Jak wskazano
w wyst¹pieniu, brak jest przepisów wykonawczych okreœlaj¹cych zasady i zakres szko-
lenia, wymagania dotycz¹ce treœci i realizacji programów szkolenia, sposób dokumen-
towania szkolenia czy te¿ przypadki, w których pracodawca lub pracownicy mog¹ byæ
zwolnieni z okreœlonych rodzajów szkoleñ.

Jednak¿e, w §6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wprowadzono obowi¹zek za-
pewnienia i wdro¿enia przez w³aœciciela, zarz¹dcê lub u¿ytkownika obiektu instrukcji
bezpieczeñstwa po¿arowego. Obowi¹zkiem tym objêto obiekty, b¹dŸ ich czêœci stano-
wi¹ce odrêbne strefy po¿arowe, przeznaczone do wykonywania funkcji u¿ytecznoœci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe oraz inwentarskie,
pod warunkiem, ¿e nie wystêpuje w nich zagro¿enie wybuchem, a ponadto kubatura
budynku lub jego czêœci stanowi¹cej odrêbn¹ strefê po¿arow¹ nie przekracza 1000 m3,
a budynku inwentarskiego 1500 m3 oraz je¿eli powierzchnia strefy po¿arowej obiektu
innego ni¿ budynek nie przekracza 1000 m2.

Jednoczeœnie §6 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia okreœla zakres instrukcji bezpieczeñ-
stwa po¿arowego, który m.in. zgodnie z pkt 6 zawiera sposoby zapoznania u¿ytkowni-
ków obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpo¿arowymi
oraz treœci¹ przedmiotowej instrukcji. Zatem rozporz¹dzenie w sprawie ochrony prze-
ciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nadaje wyk³adow-
com posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia oraz osobom zobowi¹zanym do
zapewnienia ochrony przeciwpo¿arowej mo¿liwoœæ podejmowania decyzji w odniesie-
niu do zasad szkolenia, sposobu dokumentowania szkolenia, jak te¿ okreœlania przy-
padków zwolnienia z przedmiotowego szkolenia. Wskazane wy¿ej rozporz¹dzenie
wyznacza jednoczeœnie zakres szkolenia oraz wymagania dotycz¹ce treœci i realizacji
programów, k³ad¹c nacisk na aspekty praktycznego wdro¿enia wymagañ ochrony
przeciwpo¿arowej w danym obiekcie, w formie procedur zawartych we wspomnianej
instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y uznaæ, ¿e obowi¹zuj¹ce wymogi stanowi¹ wy-
starczaj¹c¹ podstawê realizacji szkoleñ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Mam¹towa

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na kolejne niesprawiedliwe prawo nak³ada-

j¹ce na samorz¹dy obci¹¿enia przekraczaj¹ce ich mo¿liwoœci. Sprawa doty-
czy utrzymania i remontów dróg wojewódzkich i krajowych oraz wykupu
gruntów pod takie drogi, przebiegaj¹ce przez tereny miejskie w powiatach
grodzkich. O ile jeszcze mo¿na zrozumieæ zasadnoœæ bie¿¹cego utrzymania
przez prezydentów miast, wyznaczonych jako zarz¹dców drogi, to sytuacje,
gdy samorz¹dy musz¹ wydawaæ na remonty tranzytowych dróg krajowych
gros pieniêdzy przeznaczonych na naprawy miejskiej infrastruktury drogo-
wej, s¹ paradoksalne. Odwo³ujê siê tu do dobrze mi znanej sytuacji z Ostro³ê-
ki, mojego rodzinnego miasta.

Przebiegaj¹ce przez Ostro³êkê drogi krajowe nr 61 (Warszawa – Augu-
stów) i nr 53 (Olsztyn – Ostro³êka) s¹ w granicach miasta utrzymywane i re-
montowane przez samorz¹d lokalny. Co gorsze, wszelkie planowane
dzia³ania zwi¹zane z rozbudow¹ i napraw¹ tej infrastruktury drogowej ob-
ci¹¿aj¹ samorz¹d. Prezydent miasta bowiem, zgodnie z decyzj¹ wojewody
mazowieckiego reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa, zobligowany jest do wyku-
pu gruntów na rzecz Skarbu Pañstwa (na mocy przepisów ustawy z 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, ustawy z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu in-
frastruktury transportu l¹dowego oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych) z w³asnych œrodków, co jest ju¿ pewnym kuriozum.
Podobnie jest z drogami wojewódzkimi, za które p³aci co prawda gmina, ale
w³aœcicielem staje siê województwo.

Jest to oczywiœcie zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem, lecz ofiar¹ padaj¹
wy³¹cznie powiaty grodzkie. Nale¿y wiêc zadaæ sobie pytanie, czy przy tak
du¿ym obci¹¿eniu samorz¹dy wojewódzkie i Skarb Pañstwa nie powinny re-
finansowaæ wykupu pod inwestycje zwi¹zane z ich drogami na terenach po-
wiatów grodzkich. Przecie¿ inne samorz¹dy – gminy i powiaty – nie p³ac¹ za
remonty dróg krajowych przebiegaj¹cych przez ich terytoria.

Dlatego te¿ nale¿a³oby dok³adnie przyjrzeæ siê obowi¹zuj¹cemu prawu,
bo choæ zgodnie z orzeczeniem NSA w Warszawie z dnia 11 paŸdziernika
2006 r. (sygn. I OSK 1342.05) koszty nabycia nieruchomoœci pod drogê nie
mieszcz¹ siê w hipotezie pojêcia „finansowanie budowy, przebudowy, re-
montu drogi”, u¿ytego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu
dróg publicznych, to wszelkie dzia³ania administracji rz¹dowej, zwi¹zane
z zobowi¹zaniem samorz¹dów grodzkich do pokrycia z w³asnych œrodków
op³at za grunty wykupione pod drogi wojewódzkie i krajowe, jasno daj¹ inn¹
wyk³adniê prawa.

W zwi¹zku z tym zapytujê, dlaczego s¹ ró¿ne interpretacje obowi¹zu-
j¹cych przepisów oraz dlaczego nie stosuje siê jasnych zasad finansowania
inwestycji drogowych na terenach miast grodzkich.

Z wyrazami szacunku
Robert Mam¹tow
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pan S³awomir Nowak
Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach ad-

ministracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), w za³¹czeniu
uprzejmie przekazujê – zgodnie z w³aœciwoœci¹ – oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora
RP Pana Roberta Mam¹towa podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012
roku w sprawie utrzymania i remontów dróg wojewódzkich i krajowych oraz wykupu
gruntów pod takie drogi, przebiegaj¹ce przez tereny miejskie w powiatach grodzkich.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Piotr Stachañczyk
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, 13 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca 2012 r. nr BMP-0724-6-2/2012/MKa,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Roberta Mam¹towa za poœrednic-
twem Ministra Spraw Wewnêtrznych, w sprawie utrzymania i remontów dróg wojewódz-
kich i krajowych oraz wykupu gruntów pod takie drogi przebiegaj¹ce przez tereny miej-
skie w powiatach grodzkich, uprzejmie informujê, ¿e Minister Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej dysponuje œrodkami jedynie na drogi krajowe zarz¹dza-
ne przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zatem nie ma mo¿liwoœci
formalnych dofinansowania nabywania nieruchomoœci pod drogi krajowe w miastach
na prawach powiatu.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu
zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych,
jest prezydent miasta. Równoczeœnie na podstawie art. 2a ww. ustawy drogi krajowe
stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹
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w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du województwa, powiatu lub gminy. Do zarz¹dcy drogi
zgodnie z art. 20 powo³anej ustawy nale¿y m.in. opracowywanie projektów planów fi-
nansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogo-
wych obiektów in¿ynierskich, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni
drogi, chodników, drogowych obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹ oraz nabywanie nieruchomoœci na potrze-
by zarz¹dzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Natomiast na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowa-
niu infrastruktury transportu l¹dowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.)
w granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarz¹dzania drogami publicznymi, z wy-
j¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etów tych miast. Rów-
noczeœnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e koszty nabycia nieruchomoœci pod drogi,
w tym odszkodowania, finansowane s¹ na podstawie przepisów o finansowaniu infra-
struktury transportu l¹dowego, przepisów o drogach publicznych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e orzeczenie NSA
z dnia 11 paŸdziernika 2006 r. przywo³ane w oœwiadczeniu Pana Senatora Roberta Ma-
m¹towa nie dotyczy kwestii finansowania nabywania nieruchomoœci pod budowê dróg
krajowych w miastach na prawach powiatu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 33c ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo ato-

mowe jednostki ochrony zdrowia wykonuj¹ce zabiegi lub leczenie z zakresu
radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagno-
styki s¹ obowi¹zane podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobie¿enia medycz-
nym wypadkom radiologicznym. W tym celu dokonuje siê kontroli fizycznych
parametrów urz¹dzeñ radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych, a tak¿e wprowadza siê system zarz¹dzania jakoœci¹.

Na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 9 prawa atomowego minister w³aœciwy
do spraw zdrowia okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, warunki bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspozy-
cji medycznej, o których mowa w art. 33a ust. 1 ustawy, w tym miêdzy inny-
mi zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urz¹dzeñ
radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnêtrznych i zewnêtrznych nad
przestrzeganiem wymogów ochrony radiologicznej pacjenta, maj¹c na celu
zapewnienie wysokiej jakoœci œwiadczonych us³ug medycznych i uwzglêd- nia-
j¹c standardy obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej.

Opieraj¹c siê na powy¿szej delegacji ustawowej, minister zdrowia wy-
da³ rozporz¹dzenie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecz-
nego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej, które to rozporz¹dzenie dotyczy czynnoœci zawodo-
wych fizyków medycznych. We wspomnianym rozporz¹dzeniu w §9 ust. 12
pkt 2 przewiduje siê, ¿e w radioterapii testy eksploatacyjne s¹ wykonywa-
ne przez fizyków medycznych posiadaj¹cych certyfikat Krajowego Centrum
Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Zgodnie z rozporz¹dzeniem fi-
zycy medyczni, o których mowa w §9 ust. 12 pkt 2, mog¹ zleciæ wykonywa-
nie niektórych testów technikom elektroradiologii lub in¿ynierom medycz-
nym, przy czym odpowiadaj¹ oni za nadzór nad wykonywaniem zleconych
przez nich testów.

Zgodnie z §9 ust. 16 rozporz¹dzenia do wykonywania testów specjalistycz-
nych uprawnieni s¹ fizycy medyczni posiadaj¹cy certyfikat Krajowego
Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Warunki uzyskania
certyfikatu Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
okreœla §9 ust. 18–21. Certyfikat, o którym mowa w §9 ust. 12 i 16, wydaje
siê fizykom medycznym posiadaj¹cym przynajmniej trzyletni sta¿ pracy od-
powiednio w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce, ra-
diologii zabiegowej wy³¹cznie na wniosek kierownika jednostki ochrony
zdrowia, w której s¹ zatrudnieni, na zasadach okreœlonych przez Krajowe
Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. W odniesieniu do jed-
nego fizyka medycznego mo¿e byæ wydany w tym samym czasie tylko jeden
wa¿ny certyfikat, o którym mowa w §9 ust. 12 i 16. Fizycy medyczni, o któ-
rych mowa w §9 ust. 12 i 16, mog¹ wykonywaæ testy eksploatacyjne jedynie
w jednostce ochrony zdrowia, w której s¹ zatrudnieni i na wniosek której uzy-
skuj¹ certyfikat. Rozporz¹dzenie w sposób jednoznaczny uzale¿nia uzyska-
nie certyfikatu uprawniaj¹cego do wykonywania czynnoœci zawodowych od
woli pracodawcy oraz ogranicza mo¿liwoœæ wykonywania zawodu do jedne-
go tylko zak³adu pracy, który wyst¹pi³ o przyznanie certyfikatu.

Ograniczenie swobody wykonywania zawodu mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy jest to konieczne, w szczególnoœci z uwagi na ochronê zdrowia. Ogranicze-
nie swobody wykonywania zawodu powinno mieæ nale¿yte uzasadnienie fak-
tyczne i prawne. Przes³anki ograniczenia swobody wykonywania zawodu
powinny jednoznacznie wskazywaæ na potrzebê ochrony konkretnych dóbr.

Dostêp do zawodu fizyka medycznego jest ju¿ uregulowany przez rozpo-
rz¹dzenie ministra zdrowia z 30 wrzeœnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania ty-
tu³u specjalisty w dziedzinach maj¹cych zastosowanie w ochronie zdrowia.
Wobec powy¿szego wydaje siê, ¿e wprowadzenie dodatkowego wymogu
uzyskiwania certyfikatów nie spowoduje ani wzrostu bezpieczeñstwa pa-
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cjentów, ani znikniêcia jakichœ nieprawid³owych praktyk w zakresie wyko-
nywania czynnoœci okreœlonych w rozporz¹dzeniu.

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w istocie rozporz¹dzenie wi¹¿e fizyka medycz-
nego z jednym zak³adem pracy, co rzadko bêdzie korzystne dla zaintereso-
wanych stron. Takie ustawowe ograniczenie mo¿liwoœci wykonywania za-
wodu do jednego miejsca pracy w mojej ocenie nie znajduje faktycznego
uzasadnienia. Ponadto proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e sam certyfikat po-
twierdza w³aœciwie tylko sprawdzenie formalnych wymogów fizyka medycz-
nego. Certyfikat nie bada kompetencji merytorycznych ani umiejêtnoœci
certyfikowanej osoby, a zatem w istocie nie prowadzi do zwiêkszania bezpie-
czeñstwa czy te¿ poprawy jakoœci wykonywanej pracy.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Zdro-
wia przed wprowadzeniem powy¿szych wymogów dokona³o analizy pod
k¹tem faktycznych potrzeb ograniczenia swobody wykonywania zawodu
fizyka medyczynego. Ponadto proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Zdrowia
otrzyma³o do tej pory sygna³y o istnieniu powy¿szego problemu, oraz czy zo-
stan¹ w zwi¹zku z tym podjête dzia³ania maj¹ce na celu zmianê stanu praw-
nego, w szczególnoœci usuniêcie wymogu uzyskania certyfikatu Krajowego
Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia oraz ograniczenia swo-
body wykonywania zawodu poprzez zwi¹zanie fizyka medycznego tylko
z jednym pracodawc¹ (co wynika z §9 ust. 19 rozporz¹dzenia).

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Rafa³a Muchackiego

podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r. w sprawie wykonywania
testów kontroli fizycznych parametrów urz¹dzeñ radiologicznych przez fizyków me-
dycznych, uprzejmie przekazujê stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Testy eksploatacyjne medycznych urz¹dzeñ radiologicznych s¹ jednym z elemen-
tów ustawowego, pañstwowego nadzoru nad bezpieczeñstwem i ochron¹ radiologiczn¹
pacjenta.

Spe³nienie przez radiologiczn¹ aparaturê medyczn¹ okreœlonych prawem parame-
trów fizycznych jest warunkiem koniecznym wykonywania us³ug medycznych w tym
zakresie. Kontrolê tych parametrów, które uznane zosta³y za najistotniejsze z punktu
widzenia ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z obowi¹zuj¹cym dotychczas rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecz-
nego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji me-
dycznych wykonywa³y tylko te podmioty, które wyka¿¹ siê niezale¿noœci¹ i wiarygod-
noœci¹ metrologiczn¹ (zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoœci s¹ to podmioty akredytowane).
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Zatem nale¿y podkreœliæ, ¿e w œwietle poprzednio obowi¹zuj¹cych (rozporz¹dzenie
z 2005 r.) przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264), testy te mog³y
byæ wykonywane docelowo jedynie przez laboratoria akredytowane. Jednoczeœnie
w przepisach przejœciowych dopuszczono na pewien czas mo¿liwoœæ wykonywania te-
stów eksploatacyjnych równie¿ przez nieposiadaj¹ce akredytacji: laboratoria Pañstwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty upowa¿nione przez pañstwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego.

Termin uzyskania akredytacji w poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisach (z 2005 r.)
up³yn¹³ z dniem 31.12.2010 r., a w obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu zosta³
przed³u¿ony do koñca 2011 r., a nastêpnie w wyniku nowelizacji przedmiotowego roz-
porz¹dzenia, do koñca 2012 r. Do chwili obecnej na rynku polskim ¿aden podmiot (la-
boratorium) nie uzyska³ akredytacji w zakresie wykonywania testów urz¹dzeñ
radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej i w radioterapii.

Zatem w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi urz¹dzeniami radiologicznymi
stosowanymi do celów medycznych w Polsce naturaln¹ kolej¹ rzeczy wydawa³o siê
umo¿liwienie dzia³alnoœci na tym polu specjalistom z zakresu fizyki medycznej, z jed-
noczesnym zapewnieniem jakoœci i wiarygodnoœci wykonywanych badañ na poziomie
odpowiadaj¹cym dzia³aniom laboratoriów akredytowanych. Certyfikacja osób oraz
akredytacja laboratoriów s¹ równowa¿nymi procesami systemu oceny zgodnoœci na
mocy obowi¹zuj¹cego prawa polskiego i europejskiego.

Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka akredytuj¹ca upowa¿niona
do akredytacji jednostek certyfikuj¹cych, kontroluj¹cych, laboratoriów badawczych
i wzorcuj¹cych oraz innych podmiotów prowadz¹cych oceny zgodnoœci i weryfikacje na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci nie prowadzi
akredytacji osób fizycznych.

W zwi¹zku z powy¿szym w rozporz¹dzeniu MZ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich ro-
dzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265, z póŸ. zm.) zaproponowano, aby
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia sta³o siê Jednostk¹
Certyfikuj¹c¹ Osoby (Fizyków specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej) zgodnie
z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17024 „Ocena zgodnoœci. Ogólne wymagania dla jednostek
certyfikuj¹cych osoby” w sposób gwarantuj¹cy, ¿e certyfikaty wydane fizykom medycz-
nym przez KCORwOZ bêd¹ równowa¿ne certyfikatom akredytacji PCA wydawanym la-
boratoriom badawczym na zgodnoœæ z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025. Tego typu
rozwi¹zanie legislacyjne uzyska³o akceptacjê Rz¹dowego Centrum Legislacji.

Fizyk medyczny bêdzie móg³ uzyskaæ certyfikat na wniosek z³o¿ony przez swojego
pracodawcê, a wydany certyfikat bêdzie mia³ wa¿noœæ jedynie w miejscu pracy fizyka
medycznego w celu uniemo¿liwienia powstania konkurencji osób fizycznych (niebê-
d¹cych podmiotami w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej) z laboratoriami
akredytowanymi. Takie rozwi¹zanie z jednej strony pozwala jednostkom wype³niæ obo-
wi¹zki prawne w zakresie niezale¿nej i potwierdzonej metrologicznie kontroli parame-
trów aparatury radiologicznej, z drugiej strony daje nowe mo¿liwoœci wykorzystania
przez jednostki ochrony zdrowia zatrudnionych wysoko kwalifikowanych specjalistów
do wykonywania testów eksploatacyjnych medycznych urz¹dzeñ radiologicznych we
wszystkich dziedzinach zastosowañ promieniowania jonizuj¹cego w medycynie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e certyfikacja nie jest obowi¹zkowa i w ¿adnym stopniu nie obej-
muje ¿adnych elementów weryfikacji kwalifikacji fizyków specjalistów w dziedzinie fi-
zyki medycznej. Fizycy medyczni mog¹ wykonywaæ swoje obowi¹zki na dotychczaso-
wych zasadach, w tym równie¿ wykonywaæ testy eksploatacyjne w ramach akredyto-
wanych zak³adów, laboratoriów.

Mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatu, równowa¿nego akredytacji laboratorium, wydaje
siê podnosiæ presti¿ fizyka medycznego – specjalisty w jednostce ochrony zdrowia i jest
tylko potwierdzeniem kompetencji osoby (fizyka) do niezale¿nego prowadzenia testów
w oparciu o zaplecze techniczne zapewnione przez zatrudniaj¹c¹ go jednostkê ochrony
zdrowia i jej w³asne procedury pomiarowe.
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W zwi¹zku z tym trudno siê nie zgodziæ, ¿e wprowadzone zapisy rozporz¹dzenia MZ
z dnia 18 lutego 2011 r. podnosz¹ rangê „fizyków-specjalistów” daj¹c nowe, dodatkowe
w stosunku do dotychczasowych mo¿liwoœci zawodowe, a nie jak wskazano w oœwiad-
czeniu Pana Senatora, powoduj¹ „ograniczenie swobody wykonywania zawodu fizyka
medycznego”.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e Ministrowo Zdrowia jest otwarte na wspó³pracê
merytoryczn¹ ze œrodowiskiem fizyków medycznych, o czym wielokrotnie informowa³o
w ramach prowadzonej korespondencji odnoœnie do przedmiotowej sprawy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug danych opublikowanych 15 maja tego roku w Parlamencie Euro-

pejskim Polska jest na dwudziestym siódmym miejscu wœród trzydziestu
czterech europejskich systemów zdrowotnych ujêtych w corocznym rankingu
Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI). Zdobyliœmy, tak sa-
mo jak Wêgry, piêæset siedemdziesi¹t siedem punktów na tysi¹c mo¿liwych.
Za nami s¹ tylko najbiedniejsze kraje dawnego bloku wschodniego: Serbia,
Bu³garia, Rumunia, Macedonia i £otwa. Nawet bliskie nam pod wzglêdem
rozwoju kraje, takie jak Czechy, S³owacja, Chorwacja czy Estonia, wypadaj¹
w tym presti¿owym rankingu o oko³o sto punktów lepiej ni¿ Polska. Co gor-
sza, Polska zajmuje coraz gorsz¹ pozycjê w tym rankingu.

Panie Ministrze, czy ministerstwo dysponuje odpowiedni¹ wiedz¹, by
precyzyjnie ustaliæ przyczyny s³abej kondycji publicznej s³u¿by zdrowia? Ro-
zumiem, ¿e takich potencjalnych przyczyn mo¿e byæ wiele (na przyk³ad nie-
dofinansowanie, z³e za³o¿enia systemowe, s³aba jakoœæ kszta³cenia lekarzy,
czynniki losowe, ³apownictwo, mentalne przyzwyczajenia Polaków, lobbing
grup nacisku, itd.), z których jedne mo¿na by uznaæ za zupe³nie fa³szywe, in-
ne za ma³o znacz¹ce, ale musz¹ te¿ istnieæ przyczyny bezpoœrednio stano-
wi¹ce o fatalnym stanie s³u¿by zdrowia. Czy ministerstwo je zna? Jeœli tak,
to co robi, by z nimi walczyæ? Jeœli nie, to czy Pan Minister rozwa¿a powo³anie
specjalnej komisji lub po prostu zlecenie takiej analizy kompetentnym pracow-
nikom Ministerstwa Zdrowia?

Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Jaros³awa Obremskiego, z³o¿onym pod-

czas 13. posiedzenia Senatu w dniu 30 maja 2012 r., w sprawie „s³abej kondycji s³u¿by
zdrowia”, przes³anym przy piœmie nr BPS/043-13-489/12 z dnia 4 czerwca 2012 r.,
uprzejmie proszê o przyjêcie odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym oœwiad-
czeniu.

Punktem wyjœcia do pytañ zadanych przez Pana Senatora Jaros³awa Obremskiego
jest europejski ranking pn.: Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia, sporz¹dzany
przez firmê Heath Consumer Powerhouse.

Z analizy wartoœci wskaŸników wykorzystanych w Euro Health Consumer Index
2012 wynika, ¿e polska ochrona zdrowia jest Ÿle oceniana (tabela 4.1, str. 16), jednak
oceny te w ostatnich latach wyraŸnie poprawiaj¹ siê, zgodnie z wykresami dotycz¹cymi
lat 2006–2012 (str. 25) i nie ró¿ni¹ siê od oceny Wêgier. Zgodnie z najnowszymi dostêp-
nymi danymi Polska wydaje mniej œrodków na ochronê zdrowia, nie tylko w porówna-
niu z zamo¿nymi krajami Unii Europejskiej, ale tak¿e w porównaniu z pozosta³ymi
krajami Grupy Wyszehradzkiej – Czechami, S³owacj¹ i Wêgrami. Z ekonomicznego
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punktu widzenia, mniejsze wydatki na zdrowie w Polsce wynikaj¹ z uwarunkowañ ma-
kroekonomicznych powoduj¹cych, ¿e kraje o ni¿szym PKB per capita przeznaczaj¹
mniej œrodków na ochronê zdrowia. Z najnowszych danych wynika, ¿e w 2011 roku po-
ziom zamo¿noœci w Polsce wynosi³ 65% œredniej unijnej. Ni¿szy poziom zamo¿noœci od-
notowano tylko w przypadku Litwy (62%), £otwy (58%), Rumunii (48%) i Bu³garii
(45%). W przypadku pozosta³ych krajów Grupy Wyszehradzkiej wskaŸnik ten wynosi³:
Czechy (80%), S³owacja (73%), Wêgry (66%)1.

Tabela 1. £¹czne wydatki na ochronê zdrowia w 2009 r.

Lp. Kraj £¹czne wydatki
£¹czne wydatki

per capita
Ró¿nica w wydatkach

per capita
Udzia³ wydatków publicznych

w ³¹cznych wydatkach

1 2 3 4 5 6

% PKB USD w GDP PPP % %

1. Polska 7,4 1 394 100 72,2

2. Czechy 8,2 2 108 151 84,0

3. S³owacja 9,1 2 084 149 65,7

4. Wêgry 7,4 1 511 108 69,7

�ród³o: Baza danych OECD z 2011 r. – kraje Grupy Wyszehradzkiej nie przekaza³y
OECD danych za rok 2010.

Tabela 2. Wydatki na ochronê zdrowia per capita w US$ PPP

Mimo ni¿szych wydatków na ochronê zdrowia nale¿y jednak odnotowaæ sta³y ich
wzrost.
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Tabela 3. Przychody NFZ (mld z³) – wartoœci nominalne

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Przychody 22,5 25,0 27,9 29,2 29,2 31,7 34,3 37,6 44,0 52,8 57,0 57,7 60,4 64,5*

Wzrost (%) 100 111 124 130 139 141 152 167 196 250 253 256 268 287

* przewidywane przychody; �ród³o: Ministerstwo Finansów.

Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ niskie wydatki na œwiadczenia opieki szpitalnej nie zawsze
oznaczaj¹, ¿e liczba wykonywanych œwiadczeñ jest ma³a w porównaniu z innymi kraja-
mi, przy czym w przedstawionym poni¿ej przyk³adowym konkretnym przypadku liczba
wykonanych procedur medycznych na 100 000 osób w Polsce jest tak¿e znacznie wiêk-
sza ni¿ np. w: Wielkiej Brytanii (138), Szwajcarii (175), Kanadzie (187) czy Finlandii
(201).

Tabela 4. Zabiegi rewaskularyzacji angioplastyki przeskórnej na 100 000 miesz-
kañców w Krajach Grupy Wyszehradzkiej, 20082

Lp. Kraj
Liczba procedur

medycznych
Ró¿nice w liczbie

wykonanych procedur (%)

1 2 3 4

1. Polska 252 100

2. Czechy 310 123

3. S³owacja Brak danych –

4. Wêgry 205 81

�ród³o:Value for Money in Health Care: Analysing Variations in Medical Practices
(Maj 2011), (DELSAHEA (2011) 10.

Uznaj¹c zawarte w raporcie informacje i dane za relatywnie wiarygodne, nale¿y tak-
¿e wskazaæ, i¿ treœæ i wyniki raportu mog¹ byæ œciœle zwi¹zane z trwaj¹cymi zmianami
organizacyjnymi w ochronie zdrowia.

Zgadzaj¹c siê z za³o¿eniem Pana Senatora, i¿ na sytuacjê w systemie ochrony zdro-
wia wp³ywa szereg ró¿nych czynników o charakterze zewnêtrznym jak i wewnêtrznym
oraz ¿e ich wp³yw na sytuacjê w ochronie zdrowia mo¿e byæ ró¿ny, nale¿y wskazaæ
zw³aszcza te elementy, które zwi¹zane s¹ ze zmianami organizacyjnymi i funkcjonowa-
niem podmiotów ochrony zdrowia wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹. Na wynik dzia-
³ania systemu wp³ywaj¹ równie¿ takie jego elementy jak: sposób finansowania opieki
i polityka kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej, polityka lekowa i refundacja
leków, dzia³ania na rzecz promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Niezaprzeczalnym jest fakt, i¿ konieczne jest poprawienie sposobu i poziomu finan-
sowania œwiadczeñ zdrowotnych, dostosowanie zmian w tym zakresie do prognoz de-
mograficznych zwi¹zanych ze starzeniem siê spo³eczeñstwa oraz oczekiwanymi
zmianami spo³eczno-ekonomicznymi. W tym zakresie Minister Zdrowia podejmuje
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê organizacji opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie
infrastruktury ochrony zdrowia do zmieniaj¹cych siê potrzeb zdrowotnych i realiów
ekonomicznych. Podstawowe cele tych dzia³añ to upowszechnienie i poprawa dostêp-
noœci opieki zdrowotnej rozumiane jako lepszy dostêp do œwiadczeñ ochrony zdrowia
na równych prawach dla wszystkich; lepsza koordynacja opieki; kompleksowoœæ opie-
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ki poprzez ca³oœciowe rozwi¹zywanie problemów w interdyscyplinarnej wspó³pracy ze-
spo³ów medycznych z uwzglêdnieniem specyficznych potrzeb zdrowotnych; lepsza
jakoœæ opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy; w³aœciwe finansowa-
nie opieki poprzez podjêcie d³ugofalowych dzia³añ poprawiaj¹cych finansowanie opieki
zdrowotnej, zw³aszcza poprawienie finansowania niezbêdnych procedur i form opieki,
adekwatne do potrzeb finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych oraz lepsze finansowanie
istniej¹cej i proponowanej do wdro¿enia infrastruktury opieki zdrowotnej, w tym w³aœ-
ciwe zarz¹dzanie polityk¹ lekow¹. Wœród priorytetów szczegó³owych znajduj¹ siê zw³asz-
cza zadania zwi¹zane z poprawieniem opieki zdrowotnej nad matk¹ i dzieckiem, pa-
cjentami onkologicznymi oraz pacjentami geriatrycznymi.

W ocenie Ministra Zdrowia, g³ówne problemy systemu ochrony zdrowia dotycz¹ ta-
kich kwestii jak: nieefektywna forma prawna funkcjonowania zak³adów opieki zdro-
wotnej, niewystarczaj¹ce kwalifikacje kadr zarz¹dzaj¹cych publicznymi jednostkami
opieki zdrowotnej, a tak¿e ograniczona odpowiedzialnoœæ podmiotów tworz¹cych za zo-
bowi¹zania samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Sukcesywnie
prowadzone s¹ wiêc dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy funkcjonowania jednostek opie-
ki zdrowotnej, w tym zw³aszcza szpitali. Pocz¹tkowe dzia³ania Ministra Zdrowia mia³y
na celu pomoc w odd³u¿eniu zak³adów opieki zdrowotnej i – w wybranych przypadkach
– przekszta³cenie ich w bardziej elastyczne formy funkcjonowania, tj.: formy prawne
przewidziane przez kodeks spó³ek handlowych, a tak¿e wsparcie w realizacji planów
inwestycyjnych w tych jednostkach. Na te cele zabezpieczane by³y systematycznie
œrodki finansowe w bud¿ecie pañstwa. Wsparcie finansowe zak³adów opieki zdrowot-
nej realizowano, miêdzy innymi, poprzez: ustawê z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (³¹cznie
2,4 mld z³otych), Program Wieloletni „Wzmocnienie Bezpieczeñstwa Zdrowotnego Oby-
wateli” (150 mln z³otych), w latach 2009–2011 tzw. „Plan B” (na ten cel by³y zaplanowa-
ne œrodki finansowe w wysokoœci 1.381 mln z³otych – z tego wykorzystano 754,95 mln
z³otych).

Poniewa¿ wszystkie przywo³ane propozycje wsparcia finansowego zak³adów opieki
zdrowotnej jak i jednostek samorz¹du terytorialnego nie przynios³y oczekiwanych re-
zultatów, zdecydowano siê na zmiany prawne w zakresie zasad organizacji i funkcjono-
wania jednostek opieki zdrowotnej. Zmiany te wprowadzono ustaw¹ z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.). Przedmiotowa
ustawa wprowadzi³a zmiany zasad organizacji systemu ochrony zdrowia jak i funkcjo-
nowania podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹. Celem regulacji by³o upo-
rz¹dkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane s¹ œwiadczenia
zdrowotne oraz kompleksowe unormowanie zasad prowadzenia dzia³alnoœci leczni-
czej. Wprowadzona now¹ ustaw¹ forma spó³ki, bez likwidacji samodzielnego publicz-
nego zak³adu opieki zdrowotnej, sprzyjaæ powinna efektywniejszemu zarz¹dzaniu,
otwieraj¹c jednoczeœnie nowe mo¿liwoœci uzyskiwania przychodów oraz racjonalizuje
gospodarowanie œrodkami finansowymi. Powo³anie spó³ki daje wiele korzyœci, w szcze-
gólnoœci przejrzysty nadzór w³aœcicielski, efektywny sposób zarz¹dzania, lepsz¹ dy-
scyplinê finansow¹, przejrzyst¹ gospodarkê finansow¹ zarówno w zakresie zarz¹dza-
nia wewn¹trz jednostki, jak i jej funkcjonowania w otoczeniu. Poniewa¿ samo prze-
kszta³cenie samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w spó³kê kapita³o-
w¹ nie zapewnia polepszenia sytuacji finansowej, w wielu przypadkach konieczna jest
konsekwentna restrukturyzacja podmiotu. Ustawa zak³ada wiêc fakultatywnoœæ prze-
kszta³ceñ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, a decyzje w tej
sprawie podejmuj¹ organy tworz¹ce podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹. Zbyt
krótki czas obowi¹zywania ustawy o dzia³alnoœci leczniczej uniemo¿liwia jednak doko-
nanie pe³nej oceny skutecznoœci jej funkcjonowania na tym etapie.

Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia stale podejmuje prace maj¹ce na celu zwiêksze-
nie œrodków finansowych przeznaczonych na zdrowie m.in. dziêki wprowadzeniu do-
datkowych ubezpieczeñ zdrowotnych. Projektowane przepisy maj¹ na celu uregulowa-
nie funkcjonowania prywatnych ubezpieczycieli oraz stworzenie warunków ich rozwo-
ju. Pozosta³ymi celami projektu ustawy jest:
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– zwiêkszenie poziomu finansowania œwiadczeñ,
– wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych motywuj¹cych œwiadczeniodawców

do podnoszenia poziomu i jakoœci realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej.
Wszystkie opisane dzia³ania i inicjatywy realizowane s¹ przez w³aœciwe komórki re-

sortu oraz instytucje podleg³e i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, jak równie¿ rady
i zespo³y opiniodawczo-doradcze przy Ministrze Zdrowia oraz krajowych konsultantów
i ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny. W toku dalszych prac maj¹cych
na celu poprawê funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, a tak¿e w przy-
padku koniecznoœci zasiêgniêcia dodatkowych opinii i informacji, Minister Zdrowia nie
wyklucza dodatkowych inicjatyw maj¹cych na celu uzupe³nienie przedstawionej dia-
gnozy i poszukiwanie dodatkowych rozwi¹zañ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 12 kwietnia 2012 r. na dziewi¹tym posiedzeniu Senatu skierowa³em

oœwiadczenie do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza. W dniu 10 maja 2012 r.
otrzyma³em na nie odpowiedŸ, która mnie nie satysfakcjonuje, i dlatego na rêce
Pana Premiera ponownie kierujê to oœwiadczenie senatorskie, prosz¹c o precyzyj-
ne odpowiedzi na pytania zawarte w punktach pierwszym, drugim i trzecim.

Oto treœæ mojego oœwiadczenia.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wszystkie szpitale w Polsce maj¹

obowi¹zek wykupiæ dodatkowe ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków na rzecz pacjentów. Ubezpieczenie to ma gwarantowaæ chorym
wyp³atê odszkodowañ za tak zwane zdarzenia medyczne.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e koniecznoœæ dodatkowego ubezpieczenia szpitali wi¹¿e
siê ze znacznymi kosztami – jego wykupienie spotêguje problemy finansowe pol-
skich szpitali. Nowe ubezpieczenie kosztuje pojedynczy szpital – zarówno prywat-
ny, jak i publiczny – od 200 do 800 tysiêcy z³ rocznie. Dodatkowo od nowego roku
znacznie wzros³a stawka OC. Ani szpitale, ani NFZ nie przewidzia³y tego w swoich
bud¿etach. Szacuje siê, ¿e oko³o 850 milionów z³ pochodz¹cych g³ównie z kontrak-
tów zostanie przeznaczone na ubezpieczenia zamiast na leczenie i inwestycje.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ obecnie ubezpieczenie od zda-
rzeñ medycznych oferuje tylko jeden ubezpieczyciel, to jest PZU SA, gdy¿ po-
zosta³e firmy ubezpieczeniowe wycofa³y ze swoich ofert ubezpieczenie od
zdarzeñ medycznych dla szpitali. To doprowadzi³o do znacznego wzrostu ce-
ny takiego ubezpieczenia.

Dodatkowe koszty najbardziej odczuj¹ placówki publiczne, które poza
kontraktem z NFZ nie maj¹ zwykle innych Ÿróde³ finansowania, jednak naj-
wiêksze problemy bêd¹ mia³y ma³e szpitale, których przychody s¹ niewiel-
kie. Efektem bêdzie te¿ zad³u¿anie siê publicznych szpitali, a w niepublicz-
nych placówkach podnoszone bêd¹ ceny za us³ugi medyczne.

Warto podkreœliæ, ¿e kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost kosz-
tów ubezpieczeñ jest kolejna ustawa zdrowotna, na mocy której rozpoczê³y dzia-
³alnoœæ wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Tym samym umo¿liwiono dochodzenie roszczenia przez pacjenta w szybszym
trybie. Zasady funkcjonowania komisji budz¹ jednak sporo kontrowersji, gdy¿
szpitale nie maj¹ mo¿liwoœci odwo³ania siê od decyzji komisji do s¹du powszech-
nego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym dziœ prawem komisje nie musz¹ bowiem przepro-
wadzaæ postêpowania dowodowego, choæ jednoczeœnie zobligowane s¹ do wy-
dania decyzji w ci¹gu zaledwie czterech miesiêcy. W bardzo wielu przypadkach
tak krótki okres nie jest wystarczaj¹cy na przygotowanie rzetelnych i wiarygo-
dnych ekspertyz. Poza tym korzystna dla pacjenta decyzja komisji nie jest
wi¹¿¹ca dla ubezpieczyciela, który powinien przedstawiæ swoj¹ ofertê. W sytua-
cji, gdy pacjent nie zgodzi siê z zaproponowan¹ sum¹, pozostanie mu z³o¿enie po-
zwu do s¹du, dla którego orzeczenie komisji nie ma ¿adnego znaczenia.

Stosowanie opisanych procedur doprowadzi do patologicznych sytuacji
i zapadania wielu niesprawiedliwych i krzywdz¹cych dla szpitali orzeczeñ,
od których nie maj¹ one prawa odwo³aæ siê do s¹du powszechnego, co jest
skrajn¹ niesprawiedliwoœci¹.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Premiera z nastê-
puj¹cymi zapytaniami.

1. Z jakich Ÿróde³ szpitale maj¹ pokryæ koszty tego dodatkowego ubezpie-
czenia?

2. Czy zosta³a przeprowadzona symulacja skutków wprowadzenia w ¿y-
cie powy¿szej ustawy, a jeœli tak, to jakie s¹ jej wyniki?

3. Czy resort zamierza podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zmianê przepi-
sów o dzia³alnoœci leczniczej?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2012.07.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-

-13-490/12, oœwiadczenie z dnia 20 maja 2012 r. Pana Senatora W³adys³awa Ortyla
(przekazane przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów w dniu 11 czerwca 2012 r.)
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej oraz z tytu³u zda-
rzeñ medycznych okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej dalej „ustaw¹”, uprzejmie proszê
o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Ad 1.
Koszty dzia³alnoœci szpitali, w tym koszty ubezpieczeñ, ponoszone s¹ przez same

szpitale, tak jak ma to miejsce w przypadku ka¿dego przedsiêbiorcy wykonuj¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, na zasadach i ze œrodków wygenerowanych przez sam szpi-
tal. Minister Zdrowia nie ma wp³ywu na sposób gospodarowania funduszami podmio-
tu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, ani te¿ nie jest w³adny wskazywaæ Ÿróde³,
z których te œrodki pochodz¹.

Ad 2.
Odnosz¹c siê do „symulacji skutków wprowadzenia w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci

leczniczej”, nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku ka¿dego projektu rz¹dowego, zgodnie
z §10 ust. 6 Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. z 2002, Nr 13, poz. 221, z póŸn.
zm.), taka „symulacja” przybiera postaæ Oceny Skutków Regulacji (OSR), która jest od-
rêbn¹ czêœci¹ uzasadnienia. Zgodnie z przywo³anym przepisem OSR zawiera wyniki
analizy wp³ywu aktu normatywnego w szczególnoœci na:

a) sektor finansów publicznych, w tym bud¿et pañstwa i bud¿ety jednostek samo-
rz¹du terytorialnego,

b) rynek pracy,
c) konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ, w tym na funkcjonowanie

przedsiêbiorstw,
d) sytuacjê i rozwój regionalny.
Konsekwentnie „symulacja” skutków wejœcia w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczni-

czej zosta³a przeprowadzona, a jej wyniki przedstawione w OSR, za³¹czonym do projek-
tu, na ka¿dym etapie prac legislacyjnych.

Ad 3.
Uprzejmie informujê, i¿ w dniu 27 czerwca 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej podpisa³ ustawê z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci
leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Wed³ug zaproponowanych w tej ustawie
przepisów suma ubezpieczenia wynosi nie mniej ni¿ 300 000 z³ (z uwagi na to, ¿e jest to
maksymalna wysokoœæ œwiadczenia w przypadku œmierci pacjenta) i jest uzale¿niona
od liczby ³ó¿ek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ³ó¿ka szpital-
nego, która wynosi nie mniej ni¿ 1000 z³. Dodatkowo zmniejszenie sumy ubezpieczenia
powodowa³oby posiadanie przez podmiot leczniczy certyfikatu akredytacyjnego (o 10%
w odniesieniu do jednego ³ó¿ka szpitalnego).

Ww. ustawa zawiera ponadto przepis umo¿liwiaj¹cy zawieranie umów ubezpieczenia
z udzia³em w³asnym podmiotu leczniczego, nie wy¿szym ni¿ 50% sumy ubezpieczenia.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie uleg³y zmianie zawarte w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej
przepisy merytoryczne dotycz¹ce obowi¹zku zawarcia przez podmioty lecznicze prowa-
dz¹ce szpitale umowy ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych. Proponuje siê nato-
miast powstanie tego obowi¹zku dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu
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podmiot leczniczy mo¿e zawrzeæ umowê takiego ubezpieczenia, ale nie musi tego robiæ.
Z uwagi na to, ustawa zak³ada, ¿e tocz¹ce siê postêpowania o wykreœlenie podmiotu le-
czniczego z rejestru z powodu braku takiego ubezpieczenia zostan¹ umorzone z mocy
prawa.

Dodatkowo odnosz¹c siê do postawionej przez Pana Senatora tezy, jakoby decyzja
o wyp³acie odszkodowania nie podlega³a zaskar¿eniu, pragnê zwróciæ uwagê, i¿ zgod-
nie z art. 67j ust. 7 ustawy mo¿liwe jest z³o¿enie wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy, natomiast na podstawie art. 67m ust. 1 ustawy podmioty uczestnicz¹ce w postê-
powaniu mog¹ wnieœæ skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzeczenia woje-
wódzkiej komisji.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e odwo³anie do s¹du powszechnego od orzeczenia
wydanego przez organ nies¹dowy jest sprzeczne z obowi¹zuj¹cym systemem prawnym
i podstawowymi zasadami proceduralnymi. Pos³uguj¹c siê przyk³adem podstawowego
œrodka odwo³awczego w procedurze cywilnej – apelacji – nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie
z art. 367 §1 kpc jej istot¹ jest kontrola orzeczenia wydanego przez s¹d I instancji –
natomiast komisja wojewódzka nie jest s¹dem. Podstawow¹ przes³ank¹ dopuszczalno-
œci apelacji, jak ka¿dego œrodka zaskar¿enia, jest procesowy byt zaskar¿anego orze-
czenia (Komentarz do art. 367 kodeksu postêpowania cywilnego (Dz.U.64.43.296),
[w:] H. Dolecki (red.), T. Wiœniewski (red.), J. Iwulski, G. Jêdrejek, I. Koper, G. Misiu-
rek, P. Pogonowski, D. Zawistowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz.
Tom II. Artyku³y 367–505(37), LEX, 2010).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo wystosowane przez pañ-
stwa Barbarê i Wies³awa M., którzy padli ofiar¹ nieuczciwych poczynañ
przedsiêbiorcy Ireny Pi¹tkowskiej, zajmuj¹cej siê w ramach prowadzenia
w³asnego przedsiêbiorstwa budow¹ i sprzeda¿¹ domów jednorodzinnych.
Przedsiêbiorstwo to przewlekle prowadzi³o budowê domu pañstwa M., nadto
realizacja obiektu nie by³a zgodna z ustalonymi parametrami. W efekcie do-
sz³o do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem pañstwa M.

Deweloper Irena Pi¹tkowska fa³szywie zapewnia³a pañstwa M., ¿e budo-
wa ich domu zostanie zakoñczona w okreœlonym terminie, choæ z góry wie-
dzia³a, i¿ jest to niewykonalne. Wprowadzono ich tak¿e w b³¹d co do
w³aœciwoœci technicznych, jakim mia³ odpowiadaæ budowany obiekt miesz-
kalny, przez co jego wartoœæ jest znacznie ni¿sza od kwoty rzeczywiœcie za-
p³aconej. Przedsiêbiorca Irena Pi¹tkowska uchyla³a siê ponadto od
przeniesienia prawa w³asnoœci nieruchomoœci, w konsekwencji czego pañ-
stwo M. zmuszeni zostali do wytoczenia procesu i ponieœli z tego tytu³u kosz-
ty. Sytuacja ta mo¿e œwiadczyæ o pope³nieniu przez Irenê Pi¹tkowsk¹
przestêpstwa oszustwa, lecz mimo to organa procesowe, a tak¿e organa nad-
zoru prokuratorskiego nie znalaz³y podstaw do wytoczenia sprawy karnej.

Prowadzone przez Prokuraturê Rejonow¹ Warszawa-Praga-Po³udnie po-
stêpowanie przygotowawcze zosta³o umorzone – stwierdzono, ¿e w postêpo-
waniu Ireny Pi¹tkowskiej brak znamion czynu zabronionego. Zdaniem
pañstwa M. ustalenia dowodowe tego postêpowania jednoznacznie wykaza-
³y, i¿ przedsiêbiorca, przystêpuj¹c do umowy, mia³a z góry powziêty zamiar
doprowadzenia poprzez niew³aœciw¹ postawê i bezprawne dzia³ania do nie-
korzystnego rozporz¹dzenia ich mieniem. Decyzja prokuratury zosta³a jed-
nak podtrzymana przez s¹d, który – w ocenie pokrzywdzonych – w pobie¿nie
sporz¹dzonym uzasadnieniu, chc¹c uchyliæ siê od rzeczywistego trudu i wy-
si³ku, zgodzi³ siê z prokuratur¹.

Dodaæ nale¿y, i¿ przedsiêbiorca Irena Pi¹tkowska objêta by³a innymi po-
stêpowaniami przygotowawczymi odnoœnie do prowadzonej przez ni¹ dzia-
³alnoœci budowlanej – chodzi miêdzy innymi o sprawê znajduj¹c¹ siê
w nadzorze prokuratora z rejonu Praga-Po³udnie oraz Policji. Postêpowania
te, jak wynika z otrzymanych informacji, zosta³y zawieszone bez jakichkol-
wiek podstaw procesowych, a tak¿e sprzecznie z regulaminem urzêdowania
powszechnych jednostek prokuratury. Sprawa dotyczy fa³szowania doku-
mentów, uzyskiwania pozwoleñ budowlanych, miêdzy innymi dotycz¹cych
budowy domu pañstwa M.

Poszkodowani wskazuj¹, ¿e niemal od czterech lat poszukuj¹ dróg roz-
wi¹zania swojego problemu i zwracaj¹ siê z proœb¹ o pomoc do ró¿nych insty-
tucji oraz polityków. Pañstwo M. zwrócili siê w tej sprawie do ministerstwa
budownictwa, które nie zajê³o stanowiska, a dokumenty przekaza³o do Gene-
ralnego Urzêdu Nadzoru Budowlanego, który równie¿ nie zaj¹³ stanowiska,
za to stwierdzi³, ¿e na tym etapie sprawê powinien rozpoznaæ wojewódzki in-
spektorat nadzoru budowlanego.

Jako senator RP skierowa³em do pana ministra Kwiatkowskiego i pana
prokuratora generalnego wiele pism i oœwiadczeñ w sprawie dewelopera, pani
Ireny Pi¹tkowskiej, osoby nienale¿ycie realizuj¹cej zobowi¹zania dotycz¹ce
budowy domów pokrzywdzonych osób. Toczy³o siê kilka postêpowañ bada-
j¹cych kwestie doprowadzenia kontrahentów do niekorzystnego rozporz¹dze-
nia mieniem i fa³szowania dokumentów urzêdowych, ale sprawa skoñczy³a
siê negatywnie, bez nale¿ytej w mojej ocenie starannoœci i rozpatrzenia. Wyda-
je siê, ¿e w œwietle tych faktów decyzje prokuratury, niedostrzegaj¹cej przes³a-
nek do postawienia Irenie Pi¹tkowskiej zarzutów pope³nienia oszustwa na
szkodê Barbary i Wies³awa M., nie s¹ w pe³ni uzasadnione.

W rodzinie pañstwa M. s¹ dwie osoby niepe³nosprawne z I grup¹ inwalidz-
k¹, które nie maj¹ mo¿liwoœci prowadzenia samodzielnej egzystencji. Po-
szkodowani podnosz¹ trudn¹ sytuacjê, w której powziêcie dzia³añ maj¹cych
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na celu skierowanie sprawy do rozpatrzenia na kanwie prawa miêdzynaro-
dowego i przez organy powo³ane do jego ochrony by³oby ostatecznoœci¹, ale
ich bezsilnoœæ osi¹ga ju¿ bardzo wysoki stopieñ.

Przedstawiony stan rzeczy mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e deweloper
pozostaje pod pewnego rodzaju parasolem ochronnym organów pañstwa. Wi-
dz¹c jednak szansê na zakoñczenie absurdalnego, tocz¹cego siê od lat proce-
deru uprawianego przez pani¹ Irenê Pi¹tkowsk¹, zwracam siê w niniejszym
oœwiadczeniu senatorskim do Pani Rzecznik i uprzejmie proszê o zapoznanie
siê z przedstawion¹ argumentacj¹, zbadanie sprawy pokrzywdzonych Bar-
bary i Wies³awa M. oraz o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Nadto pragnê poinformowaæ, i¿ w odrêbnym piœmie z dnia 4 czerwca
2012 r. skierowanym do Pani Rzecznik przedstawiê szczegó³owe informacje
w niniejszej sprawie wraz z za³¹cznikami.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Stanowisko

Warszawa, 21.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ w zwi¹zku z przes³anym oœwiadczeniem

z³o¿onym przez Senatora W³adys³awa Ortyla, dotycz¹cym sprawy pañstwa Barbary
i Wies³awa M., Rzecznik Praw Obywatelskich podj¹³ przedstawion¹ sprawê i zwróci³ siê
do Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga-Po³udnie w Warszawie o nades³anie akt
o sygn. 5 Ds. 867/09.

Po ich otrzymaniu, akta poddane zostan¹ analizie w celu ustalenia, czy w toku po-
stêpowania przygotowawczego dosz³o do naruszenia praw i wolnoœci obywatelskich
pokrzywdzonych.

O stanowisku i ewentualnych dalszych dzia³aniach Rzecznika w powy¿szej spra-
wie, poinformujê Pana Marsza³ka w nastêpnej korespondencji.

Uprzejmie informujê, i¿ Pan Senator W³adys³aw Ortyl zosta³ poinformowany o pod-
jêtych dzia³aniach.

£¹czê wyrazy szacunku

Irena Lipowicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2.10.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do wczeœniejszej korespondencji uprzejmie informujê Pana Mar-

sza³ka, ¿e w moim Biurze przeprowadzona zosta³a ponowna analiza akt œledztwa o syg-
naturze 5 Ds. 867/09 Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Po³udnie w sprawie
doprowadzenia w okresie od stycznia 2008 roku do dnia 1 maja 2009 roku Pañstwa
Wies³awa i Barbary M. do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem o wartoœci 650 000 z³
poprzez wprowadzenie ich w b³¹d, co do zamiaru realizacji inwestycji budowlanej, to
jest czynu z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k.

W wyniku tej analizy nie stwierdzi³am, aby w toku wskazanego postêpowania przy-
gotowawczego dosz³o do naruszenia praw lub wolnoœci Pañstwa Wies³awa i Barbary M.
Nie znalaz³am zatem podstaw do zakwestionowania wydanego w tej sprawie postano-
wienia o umorzeniu œledztwa.

O swoim stanowisku w tym przedmiocie poinformowa³am zainteresowanych oraz
ich pe³nomocnika.

£¹czê wyrazy szacunku

Irena Lipowicz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W lutym 2010 roku zwróci³em siê do Ministerstwa Infrastruktury z oœwiad-

czeniem dotycz¹cym sporu trwaj¹cego od ponad dwudziestu lat pomiêdzy
PKP SA a PKS we W³oc³awku sp. z o.o. Kwestiê sporn¹ stanowi nieruchomoœæ
o powierzchni 5,2434 ha bêd¹ca dzia³k¹ nr 129/47 przy ul. Okrzei 65 we
W³oc³awku. W 2010 roku nast¹pi³ prze³om, PKP SA rozpoczê³y procedurê po-
dzia³u geodezyjnego dzia³ki.

Porozumienie pomiêdzy PKP SA a PKS we W³oc³awku bêdzie krokiem do
przodu, który pozwoli na zmianê wygl¹du naszego dworca. Warto tu wspo-
mnieæ o raporcie Najwy¿szej Izby Kontroli z 2008 roku, z którego wynika, i¿
w Polsce znajduje siê tylko dwanaœcie miast z bardziej zaniedbanymi dwor-
cami. Przez cztery lata niewiele siê zmieni³o, dworzec ma wrêcz coraz gorszy
wizerunek. Niestety zosta³ tak¿e pominiêty w przygotowaniach kraju do Eu-
ro 2012. Dworzec stoi i straszy.

Z powodu nieuregulowanych spraw w³asnoœciowych terenów dworca
cierpi¹ mieszkañcy miasta i przyje¿d¿aj¹cy turyœci, którym ukazuje siê wi-
dok dworca-ruiny. Poprawa wizerunku budynku sprawi, i¿ przejezdni bêd¹
chcieli zwiedziæ miasto. Kolejnym powodem przemawiaj¹cym za konieczno-
œci¹ przeprowadzenia remontu dworca jest to, i¿ budynek w takiej postaci
opóŸnia rozwój W³oc³awka. Dworzec znajduje siê w centrum miasta, przy naj-
bardziej uczêszczanej ulicy, z tego wzglêdu powinien cieszyæ oko, a nie od-
straszaæ. Nowy budynek zostanie realn¹ wizytówk¹ miasta W³oc³awka.

Obiekt jest w fatalnym stanie, wymaga gruntownego remontu. Mo¿na by
powiedzieæ, i¿ stan, w jakim siê znajduje, nie pozwala na u¿ytkowanie bu-
dynku zgodnie z celem, do jakiego zosta³ on stworzony, i budynek nie spe³nia
swojej funkcji. Brakuje rozk³adu jazdy poci¹gów, poczekalni, gdzie zim¹ po-
dró¿ni mog¹ siê ogrzaæ, punktów gastronomicznych. Kasy s¹ czynne tylko
w ci¹gu dnia, komunikaty z systemu informacji s¹ ledwo s³yszalne na pero-
nach. Mieszkañcy miasta i turyœci maj¹ prawo korzystaæ z dworca, który
znajduje siê w co najmniej przyzwoitym stanie.

Szanowny Panie Ministrze! Od otrzymania odpowiedzi na moje oœwiad-
czenie minê³y ju¿ dwa lata. W zwi¹zku z tym mam nadziejê, i¿ ju¿ wkrótce zo-
stan¹ podjête realne dzia³ania w celu zbycia terenów dworca na rzecz gminy
i miasta W³oc³awka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Andrzeja Per-

sona podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r., w sprawie dworca
kolejowego we W³oc³awku, przes³anego przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r.,
Nr BPS/043-13-492/12, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Z wyjaœnieñ przekazanych w przedmiotowej sprawie przez PKP SA wynika, ¿e budy-
nek dworca kolejowego we W³oc³awku, znajduje siê na dzia³ce Nr 192/68 o pow.
0,3092 ha, przy ul. Okrzei 65, dla której PKP SA nie posiada decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, potwierdzaj¹cej prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu. Jest
to budynek murowany, czêœciowo podpiwniczony. Posiada stropodach kryty pap¹, ku-
baturê 10 777 m3, powierzchniê u¿ytkow¹ 3 538,65 m2 i powierzchniê zabudowy 1 188 m2.
Czêœæ budynku o powierzchni ok. 500 m2 zajêta jest przez spó³kê PKS W³oc³awek
sp. z o.o., która wystêpuje z roszczeniami do zajmowanej czêœci budynku i ponosi op³a-
ty jedynie za dostarczane media komunalne.

Spó³ka PKP SA poinformowa³a, ¿e w okresie ostatnich kilku lat, oprócz bie¿¹cych
napraw eksploatacyjnych, wykonane zosta³y nastêpuj¹ce prace remontowe:

� wymiana kot³ów centralnego ogrzewania (2008 r.),
� malowanie sufitu hallu (2011–2012 r.),
� remont instalacji elektrycznej i odgromowej (2011 r.),
� czêœciowa wymiana okien (2011 r.),
� remont WC (2011 r.).
W ramach bie¿¹cego utrzymania, w najbli¿szym okresie, Spó³ka planuje wykona-

nie prac estetyzacyjnych elewacji budynku.
Jednoczeœnie PKP SA poinformowa³a, ¿e po uregulowaniu stanu prawnego nieru-

chomoœci, wyst¹pi mo¿liwoœæ gruntownej przebudowy dworca z udzia³em podmiotów
obcych. W ramach zagospodarowania przedmiotowego dworca, Spó³ka rozwa¿yæ mo¿e
równie¿ rozwi¹zanie polegaj¹ce na zbyciu nieruchomoœci na rzecz Miasta, które zacho-
wuj¹c niezbêdne funkcje zwi¹zane z odpraw¹ pasa¿erów, bêdzie mog³o wykorzystaæ
obiekt do realizowania zadañ w³asnych.

Dotychczasowy przebieg procesu regulowania stanu prawnego nieruchomoœci sta-
nowi¹cej dworzec kolejowy we W³oc³awku, przedstawia siê nastêpuj¹co:

� jak wskazano na wstêpie, dzia³ka Nr 192/68, na której po³o¿ony jest budynek
dworcowy, aktualnie nie posada uregulowanego stanu prawnego. Dzia³ania w za-
kresie uregulowania tego stanu prowadzone s¹ przez PKP SA od 2002 r. Wówczas
PKP SA uzyska³a decyzjê uw³aszczeniow¹ Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WRR.DW.7720/8/02 z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. na dzia³kê Nr 192/41 (przed jej
podzia³em), potwierdzaj¹c¹ nabycie przez PKP SA prawa wieczystego u¿ytkowa-
nia gruntu i prawa w³asnoœci po³o¿onych na nim budynków i budowli,

� dnia 5 maja 2003 r., na mocy decyzji Prezydenta Miasta W³oc³awek, dokonano po-
dzia³u dzia³ki Nr 192/41 na dzia³ki Nr 192/44, 192/45, 192/46 i 192/47,

� na wniosek PKS W³oc³awek sp. z o.o. decyzja uw³aszczeniowa zosta³a uchylona
przez Ministra Infrastruktury decyzj¹ Nr BO2e-784-R-554/09 z dnia 8 marca
2010 r.,

� spó³ka PKP SA z³o¿y³a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zwi¹zku z doko-
nanym obrotem nieruchomoœciami oznaczonymi jako dzia³ki Nr 192/45
i 192/46. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Minister Infrastruktury uchyli³ za-
skar¿on¹ decyzjê w czêœci dotycz¹cej dzia³ek Nr 192/45 i 192/46. Natomiast dla
dzia³ek Nr 192/44 i 192/47 decyzja zosta³a utrzymana w mocy. Dzia³ka
Nr 192/47 zosta³a podzielona na mocy decyzji Prezydenta Miasta W³oc³awek
Nr G.6831.24.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. na 10 dzia³ek, wœród których znaj-
duje siê dzia³ka Nr 192/68, o pow. 0,3092 ha, na której znajduje siê budynek
dworca kolejowego,

� obecnie trwa procedura ponownego uw³aszczenia dzia³ek po podziale, w tym
dzia³ki zabudowanej budynkiem dworca.

Z przekazanych przez PKP SA wyjaœnieñ wynika równie¿, ¿e Spó³ka, maj¹c na uwa-
dze zasygnalizowan¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora Andrzeja Persona kwestiê przejê-
cia przez samorz¹d Miasta W³oc³awka omawianego dworca kolejowego, Spó³ka podjê³a
dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie mo¿liwie szybkiego terminu spotkania z Prezyden-
tem Miasta, z udzia³em przedstawicieli PKS W³oc³awek sp. z o.o. i innych zainteresowa-
nych podmiotów, na którym zostan¹ omówione dopuszczalne prawnie scenariusze
rozwi¹zania problemu oraz przyjêty tryb dalszego postêpowania.
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Pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej podziela troskê Pana Senatora Andrzeja Persona o nale¿yte utrzymanie maj¹tku
kolejowego. Przekazywanie dworców kolejowych na rzecz jednostek samorz¹du teryto-
rialnego jest jednym z celów nowego Zarz¹du PKP SA, które zosta³y wyznaczone przez
Walne Zgromadzenie Spó³ki i stanowi realizacjê polityki resortu w zakresie zagospoda-
rowania maj¹tku kolejowego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Tryb powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora lub innego stano-
wiska kierowniczego w szkole reguluje szczegó³owo ustawa z dnia 7 wrzeœ-
nia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
w art. 36a i 37. Z art. 36a ust. 13 wynika, ¿e stanowisko dyrektora szko³y lub
placówki powierza siê na piêæ lat szkolnych, zaœ czas powierzenia innego sta-
nowiska kierowniczego nie zosta³ w art. 37 okreœlony.

Tryb odwo³ania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stano-
wiska kierowniczego reguluj¹ przepisy art. 38 ustawy o systemie oœwiaty.
Przepisy art. 38 przewiduj¹ odwo³anie nauczyciela ze stanowiska kierowni-
czego w razie: z³o¿enia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesiêcznym wy-
powiedzeniem; ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny
wykonywania zadañ, wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie okreœlonym
przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli, bez wypowiedzenia; z³o¿enia
przez organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa
w art. 34 ust. 2a, a tak¿e w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po za-
siêgniêciu opinii kuratora oœwiaty, a w przypadku szko³y i placówki artys-
tycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó³ artys-
tycznych, prowadzonej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego – ministra
w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wtedy
mo¿na odwo³aæ nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia.

Przepisy ustawy o systemie oœwiaty nie przewiduj¹ mo¿liwoœci odwo³a-
nia nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierownicze-
go w szkole przez organ, który to stanowisko powierzy³, za wypowiedzeniem,
z koñcem roku szkolnego, w przypadku gdy zachodzi taka koniecznoœæ, na
przyk³ad w zwi¹zku z utworzeniem zespo³u szkó³. W przypadku utworzenia
zespo³u szkó³ zachodzi koniecznoœæ wy³onienia dyrektora zespo³u w trybie
art. 36a, to jest przeprowadzenia konkursu. W zwi¹zku z tym zachodzi koniecz-
noœæ odwo³ania ze stanowisk dyrektorów szkó³ ³¹czonych w zespó³, jeœli jesz-
cze nie up³ynê³a piêcioletnia kadencja.

Organy prowadz¹ce zg³aszaj¹ problem z zastosowaniem trybu odwo³a-
nia. W¹tpliwoœci budzi stosowanie art. 38 ust. 1 pkt 2, gdy¿ przepis ten odno-
si siê jednoznacznie do mo¿liwoœci odwo³ania nauczyciela: w trakcie roku
szkolnego, a nie z koñcem roku szkolnego; bez wypowiedzenia, a nie za wy-
powiedzeniem; w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczególnie uza-
sadnione przypadki by³y wielokrotnie analizowane przez s¹dy adminis-
tracyjne. W wyroku NSA z 9 maja 2001 r. s¹d stwierdzi³, ¿e pojêcie to obejmu-
je tylko takie sytuacje, w których nie jest mo¿liwe dalsze pe³nienie przez nau-
czyciela funkcji kierowniczej i zachodzi koniecznoœæ natychmiastowego
przerwania jego czynnoœci z uwagi na zagro¿enie dla interesu publicznego
(ISA 3293/00 – Prawo pracy 2001, nr 9, poz. 41). Podobne kryteria okreœli³
NSA w wyroku z 18 kwietnia 2008 r., przyjmuj¹c, ¿e pojêcie szczególnie uza-
sadnionych przypadków winno byæ rozumiane w¹sko i oznaczaæ takie sytua-
cje, w których nie jest mo¿liwe pe³nienie przez nauczyciela funkcji kierow-
niczej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozstrzygniêcie.
Jaki tryb odwo³ania dyrektorów powinien przyj¹æ organ prowadz¹cy

w przypadku po³¹czenia szkó³ w zespó³?
W jakim trybie dyrektor szko³y mo¿e odwo³aæ wicedyrektora na przyk³ad

w przypadku likwidacji stanowiska wicedyrektora?

Z powa¿aniem
Leszek Piechota
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2012.06.21

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Leszka Mariana Piechoty, przes³anym

przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-13-493/12, dotycz¹cym trybu
odwo³ania dyrektorów szkó³ w przypadku po³¹czenia szkó³ w zespó³ oraz trybu odwo³a-
nia wicedyrektora szko³y w przypadku likwidacji stanowiska wicedyrektora, przedsta-
wiam poni¿sze wyjaœnienia.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.), organ prowadz¹cy szko³y ró¿nych typów mo¿e je po³¹czyæ w ze-
spó³. W konsekwencji powo³ania zespo³u szkó³, stosownie do art. 79 ust. 1 ww. ustawy,
powstaje odrêbna jednostka organizacyjna (jednostka bud¿etowa). W takiej sytuacji
organ prowadz¹cy zobowi¹zany jest do odwo³ania dyrektorów szkó³ ³¹czonych w zespó³
i wy³onienia kandydata na stanowisko dyrektora nowo utworzonego zespo³u szkó³. Na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e odwo³anie ze stanowiska dyrektora mo¿e nast¹piæ jedynie w razie za-
istnienia przes³anek wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty.

Przypadek po³¹czenia szkó³ w zespó³ zdaje siê wskazywaæ na koniecznoœæ zastoso-
wania przez organ prowadz¹cy przy procedurze odwo³ania dyrektorów ze stanowiska
kierowniczego art. 38 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w którym mowa o przypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych. Uzasadniaj¹c powy¿sze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wskazany przepis
pos³uguj¹c siê pojêciem niedookreœlonym, bli¿ej niesprecyzowanym – „szczególnie
uzasadnione przypadki”, daje organowi prowadz¹cemu pewn¹ swobodê decyzyjn¹,
choæ nie oznacza dowolnoœci. Ocena tego pojêcia niew¹tpliwie nale¿y do organu prowa-
dz¹cego, jednak¿e podlega ona kontroli s¹du. Przyczyny odwo³ania na podstawie tego
przepisu musz¹ byæ inne ni¿ okreœlone w art. 38 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nadto musz¹
mieæ taki charakter, by mo¿na je by³o uznaæ za szczególnie uzasadnione. „Przypadki
szczególnie uzasadnione musz¹ obejmowaæ konkretne i powa¿ne przyczyny odwo³ania
ze stanowiska oraz znajdowaæ jednoznaczne oparcie w materiale dowodowym sprawy”
(wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., OSK 439/04, OSS 2005/3/69). Procedurê od-
wo³awcz¹ poprzedza zasiêgniêcie opinii kuratora oœwiaty, która powinna byæ wydana
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyst¹pienia organu prowadz¹cego.
Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
Ponadto, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e odwo³anie w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie
oœwiaty nastêpuje zawsze bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Natomiast odwo³anie ze stanowiska wicedyrektora, stosownie do treœci art. 37
ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty nale¿y do wy³¹cznych kompetencji dyrektora szko³y.
Rola organu prowadz¹cego w powy¿szym zakresie, zgodnie z powo³anym przepisem
ogranicza siê do wyra¿enia opinii w sprawie. W sytuacji opisanej przez Pana Senatora
Leszka Mariana Piechotê tj. likwidacji stanowiska wicedyrektora, podobnie jak w przy-
padku odwo³ania dyrektorów szkó³ tworzonych w zespó³ zastosowanie wydaje siê mieæ
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oœwiaty, dotycz¹cy szczególnych przypadków od-
wo³ania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego. Zmniejszenie siê liczby oddzia³ów
w szkole za taki w³aœnie przypadek mo¿e byæ uznane. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stosownie
do przepisów zawartych w poszczególnych za³¹cznikach do rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.) w szko³ach,
które licz¹ co najmniej 12 oddzia³ów tworzy siê stanowisko wicedyrektora. Jednak¿e,
dyrektorzy szkó³ mog¹ tworzyæ dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stano-
wiska kierownicze, za zgod¹ organu prowadz¹cego, co prowadzi do wniosku, ¿e wów-
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czas, gdy istniej¹ ku temu mo¿liwoœci, organ prowadz¹cy, kieruj¹c siê potrzebami
szko³y, mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie w szkole dodatkowych stanowisk wicedy-
rektorów i innych stanowisk kierowniczych, pomimo liczby oddzia³ów mniejszej ni¿ 12.
Analogicznie, stanowisko wicedyrektora mo¿e byæ zlikwidowane, je¿eli liczba oddzia-
³ów jest mniejsza ni¿ 12.

Przekazuj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie proszê o ich przyjêcie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Jakubowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
oraz senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W uzupe³nieniu do oœwiadczenia z³o¿onego na siódmym posiedzeniu Se-

natu 14 marca 2012 r. w sprawie przepisów prawa podatkowego informuje-
my, ¿e samorz¹dy realizuj¹ce projekty partnerskie, bêd¹c liderami, dzia³aj¹
w imieniu w³asnym oraz w imieniu partnerów projektu jako ich pe³nomocnicy.
Partnerzy projektu przekazuj¹ w formie dotacji celowej jedynie wymagany
wk³ad w³asny na realizacjê projektu, co w ¿adnym wypadku nie stanowi za-
p³aty na rzecz lidera. Po realizacji zadañ nie wystêpuje odp³atne przekazanie
wytworzonych produktów, gdy¿ stanowi¹ one w³asnoœæ partnerów w chwili
ich wydania przez wykonawców projektu – dostarczane s¹ bezpoœrednio do
poszczególnych partnerów.

Lider projektu pe³ni tutaj nieodp³atn¹ funkcjê koordynatora realizacji
i rozliczenia projektu w imieniu w³asnym oraz partnerów z w³aœciw¹ instytu-
cj¹ zarz¹dzaj¹c¹ œrodkami z bud¿etu Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Leszek Piechota
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r. znak: BPS/043-

-13-494/12 wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów Leszka Piechotê oraz
Andrzeja Misio³ka w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug wspólnych
inicjatyw podejmowanych przez samorz¹dy, uprzejmie wyjaœniam.

Poruszone przez Panów Senatorów kwestie zwi¹zane s¹ z problematyk¹ realizowa-
nia przez samorz¹dy projektów partnerskich finansowanych ze œrodków pocho-
dz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, w oparciu o zawierane przez te samorz¹dy
umowy o wspó³pracy. W umowach tych, okreœlaj¹cych wzajemne relacje stron, przyj-
muje siê, ¿e jeden z realizatorów wyznaczany jest na lidera projektu, a partnerzy party-
cypuj¹ w kosztach, przekazuj¹c liderowi œrodki na jego realizacjê w formie dotacji celo-
wej. Nastêpnie lider przekazuje partnerom mienie powsta³e lub zakupione w wyniku
realizacji projektu.

Jak ju¿ wyjaœniono w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Senatorów z³o¿one w tej
sprawie na siódmym posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r., z uwagi na mo¿li-
woœæ ró¿norodnego kwalifikowania praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z tego rodzaju
umów, kwestie te musz¹ byæ analizowane z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoœci
wystêpuj¹cych w konkretnej sprawie.

Kwalifikacja czynnoœci wykonywanych przez lidera projektu jako objêtych zakre-
sem opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug sprowadza siê przede wszystkim
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do dokonania oceny, czy czynnoœci te w œwietle zapisów konkretnej umowy o wspó³-
pracê, spe³niaj¹ definicjê odp³atnej dostawy towarów lub odp³atnego œwiadczenia
us³ug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Zgodnie z treœci¹ art. 5 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug
podlegaj¹ m.in. odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium
kraju, przy czym dostawa towarów zosta³a zdefiniowana jako przeniesienie prawa do
rozporz¹dzania towarami jak w³aœciciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast œwiadczenie
us³ug jako ka¿de œwiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci 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.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 8 cyt. ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów do-
konuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar
bezpoœrednio ostatniemu w kolejnoœci nabywcy, uznaje siê, ¿e dostawy towarów doko-
na³ ka¿dy z podmiotów bior¹cych udzia³ w tych czynnoœciach. Zgodnie zaœ z art. 8
ust. 2a ww. ustawy 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.

W przypadku zatem, gdy z zawartej umowy o wspó³pracê pomiêdzy samorz¹dami
bêdzie wynikaæ, ¿e podejmowane w jej wykonaniu czynnoœci maj¹ charakter dostawy
towarów lub œwiadczenia us³ug w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów
i us³ug, za któr¹ lider projektu otrzymuje wynagrodzenie np. w postaci dotacji celowej,
czynnoœci te bêd¹ podlega³y opodatkowaniu tym podatkiem.

Podkreœliæ jeszcze raz nale¿y, ¿e rozstrzygniêcie w zakresie opodatkowania podat-
kiem od towarów i us³ug przekazania mienia powsta³ego lub zakupionego w wyniku rea-
lizacji wspólnej inwestycji samorz¹dów wymaga indywidualnej analizy przepisów kon-
kretnych umów o wspó³pracê, w szczególnoœci dotycz¹cych roli lidera projektu i cha-
rakteru wykonywanych przez niego czynnoœci, jak równie¿ wzajemnych relacji
pomiêdzy stronami (tj. czy lider projektu wystêpuje w imieniu w³asnym i na rachunek
swój oraz partnerów, czy te¿ w imieniu w³asnym oraz w imieniu partnerów projektu ja-
ko ich pe³nomocnik).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê Pana Prezesa Rady Ministrów o informacjê na temat podjêtych
przez rz¹d dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji materialnej rodzin,
w których niepe³nosprawne dzieci wymagaj¹ dwudziestoczterogodzinnej
opieki.

Ubieg³otygodniowe protesty przedstawicieli tego œrodowiska pod Kance-
lari¹ Prezesa Rady Ministrów by³y kolejnym w ci¹gu kilku ostatnich lat wyra-
zem dezaprobaty wobec braku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, choæ
zmiany by³y ju¿ zapowiadane przez Pana Premiera. Jak d³ugo jeszcze ciê¿ka
i pe³na wyrzeczeñ opieka nad niepe³nosprawnym dzieckiem nie bêdzie uzna-
wana w Polsce za pracê w pe³nym tego s³owa znaczeniu, która zas³uguje
przynajmniej na minimalne wynagrodzenie ze strony pañstwa, a nie, tak jak
jest teraz, na symboliczn¹ zapomogê, z której nie da siê wy¿yæ? £¹cznie ro-
dzic i dziecko otrzymuj¹ 673 z³!

W bardzo wielu przypadkach rodzice œwiadomie rezygnuj¹ z w³asnej
pracy zawodowej, by poœwiêciæ ca³y swój czas i si³y pokrzywdzonym przez
niepe³nosprawnoœæ dzieciom. Dlaczego w tej dziedzinie nie idziemy w œlady
innych krajów, które potrafi¹ doceniæ rodziców zdejmuj¹cych z pañstwa kosz-
towny i wymagaj¹cy odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego obowi¹zek
opieki nad niepe³nosprawnymi obywatelami?

Sprawy nie da siê za³atwiæ okazjonalnymi rozporz¹dzeniami resortowe-
go ministra, wymaga ona zdecydowanych i odwa¿nych dzia³añ legislacyj-
nych. I o podjêcie takich dzia³añ do Pana Premiera apelujê.

Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 6 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na przekazane przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów wyst¹pie-
nie Pana Marsza³ka z dnia 4 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-13-495/12 dotycz¹ce
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Krzysztofa S³onia podczas 13. posiedzenia
Senatu RP w sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji materialnej
rodzin, 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,
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� œwiadczenie pielêgnacyjne – w kwocie 520 z³ oraz op³acanie sk³adki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe za osobê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne. Od
1 stycznia 2010 roku zosta³o zniesione kryterium dochodowe przy ubieganiu siê
o prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego,

� 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 grudnia 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.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ sta³e prace nad wypracowaniem
rozwi¹zañ optymalnych, które sprzyja³yby dalszej poprawie sytuacji rodzin z dzieæmi
niepe³nosprawnymi. Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej zosta³ opra-
cowany projekt ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany dotycz¹ce wysokoœci i dostêpnoœci œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego, m.in. podwy¿szenie wysokoœci tego œwiadczenia z 520 z³ na 620 z³
dla rodziców opiekuj¹cych siê dzieæmi niepe³nosprawnymi. Aktualna wersja rz¹dowe-
go projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych in-
nych ustaw, opracowana przez specjalnie powo³any zespó³ pod przewodnictwem
Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Rady Ministrów z udzia³em Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Prezesa Rz¹dowego Centrum Legislacji oraz Ministra Finansów, zak³ada
w szczególnoœci nastêpuj¹ce zmiany:

W zakresie œwiadczenia pielêgnacyjnego: œwiadczenie to pozostanie bez kryterium
dochodowego, proponuje siê pozostawienie, jako osób uprawnionych do œwiadczenia
pielêgnacyjnego, wy³¹cznie rodziców, opiekunów faktycznych dziecka (osób sprawu-
j¹cych opiekê nad dzieckiem, które wyst¹pi³y do s¹du o jego przysposobienie) oraz
osób bêd¹cymi rodzinami zastêpczymi spokrewnionymi w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz innych osób, na których, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59,
z póŸn. zm.), ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, z wyj¹tkiem osób o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.

Osoby, o których mowa powy¿ej, bêd¹ mog³y ubiegaæ o œwiadczenie pielêgnacyjne,
je¿eli niepe³nosprawnoœæ dziecka powsta³a do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub w trakcie
nauki w szkole lub szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

Œwiadczenie pielêgnacyjne bêdzie podwy¿szone z 520 z³ do kwoty 620 z³. W po³¹cze-
niu z faktem, i¿ za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne finansowane s¹ z bud-
¿etu pañstwa sk³adki emerytalno-rentowe i zdrowotne od kwoty œwiadczenia pielêgna-
cyjnego, które wynios¹ odpowiednio 170,60 z³ i 58,80 z³, oznaczaæ to bêdzie, ¿e ³¹czne
wsparcie z bud¿etu pañstwa osoby pobieraj¹cej œwiadczenie pielêgnacyjne wyniesie
849,40 z³ miesiêcznie.

Ponadto, do katalogu œwiadczeñ opiekuñczych wprowadzone zostanie nowe œwiad-
czenie – specjalny zasi³ek opiekuñczy: specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ bê-
dzie osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuñczy ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny. Jest to grupa podmio-
tów, która dotychczas otrzymywa³a œwiadczenia pielêgnacyjne, niespe³niaj¹ca warun-
ków do otrzymania tego œwiadczenia na warunkach okreœlonych w nowych
przepisach.
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Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ bêdzie wskazanym osobom, je¿eli re-
zygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawo-
wania sta³ej opieki nad cz³onkiem rodziny legitymuj¹cym siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej
opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samod-
zielniej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziec-
ka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci.

Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³ugiwaæ bêdzie, gdy ³¹czny dochód netto rodziny
osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny osoby wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na
osobê, nie przekroczy kryterium dochodowego okreœlonego w art. 5 ust. 2 ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych – 1 stycznia 2013 r., tj. w dniu wejœcia w ¿ycie opisanych
zmian, kryterium to wynosiæ bêdzie 623 z³ (po przypadaj¹cej na dzieñ 1 listopada br.
ustawowej weryfikacji kwot œwiadczeñ rodzinnych i kryteriów dochodowych w œwiad-
czeniach rodzinnych).

Dodatkowo informujê, ¿e weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kry-
teriów dochodowych, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiad-
czeniach 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. 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 niepe³nospraw-
ne (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 niepe³nospraw-
ne (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%).

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.

MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca

W zwi¹zku z docieraj¹cymi do mnie informacjami o rzekomych niepra-
wid³owoœciach w dzia³aniach Zarz¹du Okrêgowego Polskiego Zwi¹zku £o-
wieckiego w Katowicach i Okrêgowej Rady £owieckiej w Katowicach
zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zarz¹dzenie kontroli w Polskim
Zwi¹zku £owieckim.

Nieprawid³owoœci dotycz¹ dzia³añ, które mog¹ byæ sprzeczne z przepisa-
mi statutu PZ£. Zarz¹d okrêgowy w Katowicach podj¹³ interwencjê w postaci
uchylenia uchwa³y Walnego Zgromadzenia Ko³a £owieckiego „Cyranka” Sos-
nowiec o odwo³aniu prezesa ko³a oraz wszystkich innych uchwa³ ww. zgro-
madzenia. Okrêgowa Rada £owiecka w Katowicach podtrzyma³a tê decyzjê.

W opinii prawnej dotycz¹cej uchwa³y zarz¹du okrêgowego w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwa³ Walnego Zgromadze-
nia K£ „Cyranka” Sosnowiec z dnia 10 kwietnia 2011 r. o sygnaturze BOP
222/2011, sporz¹dzonej przez mecenasa Duszyñskiego z Biura Obs³ugi Praw-
nej przy Zarz¹dzie G³ównym PZ£ w Warszawie zawarta jest opinia, ¿e dzia³a-
nia podjête przez w³adze PZ£ w Katowicach s¹ sprzeczne ze statutem PZ£.
Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ wnioskodawcy nigdy nie otrzymali oficjalnie po-
wy¿szej opinii prawnej, a jedynie zetknêli siê z ni¹ przypadkowo i w dodatku
po fakcie. Opinia prawna o podanej sygnaturze jest obecnie do wgl¹du w Biu-
rze Obs³ugi Prawnej przy Zarz¹dzie G³ównym PZ£ w Warszawie.

Maj¹c na uwadze zasady przestrzegania prawa, zwracam siê do Pana
Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o przeprowadzenie kontroli w Polskim Zwi¹zku
£owieckim i wyjaœnienie powy¿szej sprawy.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym oœwiadczeniem senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o¿onym

dnia 30 maja 2012 r. na 13. posiedzeniu Senatu RP, uprzejmie informujê.
Na mój wniosek w dniach 25–27 czerwca zosta³a przeprowadzona kontrola dzia³al-

noœci Zarz¹du Okrêgowego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Katowicach oraz dzia³al-
noœci Ko³a £owieckiego „Cyranka” z Sosnowca w zakresie wnioskowanym przez Pana
Senatora Andrzeja Szewiñskiego. Zbadano powód uchylenia uchwa³ podjêtych na wal-
nym zgromadzeniu K£ „Cyranka” i ustalono, ¿e nie funkcjonowa³a w tym okresie Komi-
sja Rewizyjna powy¿szego Ko³a z uwagi na to, ¿e znajdowa³y siê w niej tylko dwie osoby,
a nie 3 do 5 jak przewiduje to Statut PZ£. Ten brak by³ podstaw¹ uchylenia przez
ZO PZ£ (uchwa³a ZO PZ£ z 9 maja 2011 r.), oprócz uchwa³ walnego zgromadzenia,
wszystkich uchwa³ podjêtych po 10 kwietnia 2011 r. przez organy Ko³a. Podczas kon-
troli stwierdzono, ¿e w dniu 21 marca br. ZO PZ£ w Katowicach oraz ZO PZ£ w Czêsto-
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chowie wspólnie przeprowadzi³y kontrolê dzia³alnoœci K£ „Cyranka”, która nie
potwierdzi³a zarzutów zg³aszanych przez by³ych cz³onków tego Ko³a. Stwierdzono tak-
¿e, ¿e w dniu 22 stycznia br. oœmiu cz³onków Ko³a zrezygnowa³o z cz³onkostwa w nim.
Podjête dzia³ania przez ww. grupê mia³y na celu pozbawienie mo¿liwoœci dzier¿awienia
obwodu ³owieckiego przez pozosta³ych w nim cz³onków. Wyjaœniono te¿ sprawê argu-
mentu dotycz¹cego niep³acenia odszkodowañ za szkody ³owieckie przez zebranie ponow-
nych oœwiadczeñ rolników o wprowadzeniu ich w b³¹d przy zbieraniu podpisów w tej
sprawie. Wed³ug pisemnego oœwiadczenia Zarz¹du G³ównego PZ£ sprawa ma charak-
ter rozgrywek personalnych, a zg³aszane nieprawid³owoœci nie zosta³y potwierdzone.
Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e kontrolê przeprowadzili przedstawiciele G³ównej Komisji Rewi-
zyjnej i Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Przywo³ywana przez strony
konfliktu opinia prawna z 2 wrzeœnia 2011 r. zosta³a wystawiona w oparciu o dostar-
czon¹ niepe³n¹ dokumentacjê sprawy, co zosta³o wyjaœnione podczas przeprowadzo-
nej kontroli.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka

Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o dofinansowanie prze-
budowy DK-91 w Czêstochowie, ul. Warszawska i ul. Rêdziñska, wraz z bu-
dow¹ wêz³a DK-91 z DK-1.

Inwestycja ta jest jedn¹ z najwa¿niejszych, które mog¹ w znacz¹cy spo-
sób udro¿niæ komunikacyjnie miasto i region, a tak¿e lepiej skomunikowaæ
Czêstochowê z DK-91 i DK-1. Proponowana inwestycja znalaz³a siê na liœcie
rezerwowej wniosków Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ra-
mach VIII priorytetu POIiŒ, dzia³ania 8.2, co oznacza, ¿e otrzyma³a pozytyw-
n¹ ocenê formaln¹, ale nie mog³a byæ zrealizowana z powodu niewystarcza-
j¹cych œrodków finansowych przyznawanych w ramach konkursu.

W zwi¹zku z dofinansowaniem w ramach tego samego dzia³ania innej
bardzo wa¿nej czêstochowskiej inwestycji, tj. budowy wêz³a drogowego
DK-1 z al. Jana Paw³a II, i oszczêdnoœciami poprzetargowymi, które powsta-
³y, wydawa³oby siê zasadne, aby z listy rezerwowej uj¹æ do realizacji wspo-
mnian¹ przebudowê DK-91 i kolejn¹ budowê wêz³a DK-91 z DK-1. Warto
podkreœliæ, ¿e inwestycja, budowa wêz³a DK-1 z al. Jana Paw³a II szacowana
by³a na oko³o 170 mln z³, jednak¿e po przetargu okaza³o siê, ¿e mo¿e zostaæ
zrealizowana za oko³o 70 mln z³. Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych uzyska³o w ten sposób oko³o 100 mln z³ na kolejne inwestycje drogowe.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e przebudowa DK-91 w Czêstochowie, ul. Warszaw-
ska i ul. Rêdziñska, wraz z budow¹ wêz³a DK-91 z DK-1 jest niezbêdna jako
alternatywny dla odp³atnej autostrady A1 element uk³adu komunikacyjnego.

Wobec tego proszê o przeanalizowanie wniosku i jego rekomendacjê
w celu realizacji tego zadania drogowego, które jest istotne nie tylko dla Czê-
stochowy, ale i dla ca³ego pó³nocnego subregionu województwa œl¹skiego.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego (sygn.

BPS/043-13-497/12) w sprawie dofinansowania projektu „Przebudowa drogi krajo-
wej 91 w Czêstochowie ul. Warszawska i ul. Rêdziñska wraz z budow¹ wêz³a DK-91
z DK-1”, uprzejmie przekazujê poni¿sze informacje.

Wskazany powy¿ej projekt znajduje siê na liœcie rankingowej w konkursie 8.2 Drogi
krajowe poza sieci¹ TEN-T jako projekt rezerwowy. Zgodnie z procedur¹ konkursow¹,
w przypadku powstania wolnych œrodków lub zwiêkszenia dostêpnej alokacji w kon-
kursie, œrodki w pierwszej kolejnoœci s¹ przydzielane projektom z listy rankingowej
o obni¿onym dofinansowaniu, a w dalszej kolejnoœci projektom rezerwowym o najwy¿-
szej liczbie punktów uzyskanych podczas oceny. Aktualnie w ramach konkursu dzia-
³ania 8.2 nie wystêpuj¹ wolne œrodki w kwocie pozwalaj¹cej na przyznanie
dofinansowania ww. projektowi, niemniej jednak jest on aktualnie pierwszym projek-
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tem na liœcie rezerwowej, któremu w przypadku powstania oszczêdnoœci w innych pro-
jektach zostanie przyznane dofinansowanie. W zwi¹zku z tym projekt w trybie
roboczym zosta³ objêty przez CUPT II etapem oceny, tj. podlega ocenie merytorycznej.

Zwracani równie¿ uwagê na fakt, i¿ wspomniane w oœwiadczeniu Pana Senatora
projekty: Budowy wêz³a drogowego DK-1 z al. Jana Paw³a II oraz przedmiotowy projekt
Przebudowy DK-91 w Czêstochowie na ul. Warszawskiej i ul. Rêdziñskiej zosta³y z³o¿o-
ne w ramach dwóch ró¿nych dzia³añ POIiŒ – pierwszy w ramach dzia³ania 6.1 Rozwój
sieci drogowej TEN-T, natomiast drugi w ramach dzia³ania 8.2 Drogi krajowe poza sie-
ci¹ TEN-T, a przesuniecie œrodków miêdzy dzia³aniami nie jest mo¿liwe.

Ponadto pragnê podkreœliæ, ¿e zwolnienie alokacji przeznaczonej na miejskie pro-
jekty drogowe bêdzie mo¿liwe po ostatecznym ustaleniu kursu do przeliczania alokacji
w ramach POIiŒ, zwolnieniu oszczêdnoœci w ramach innych projektów POIiŒ oraz za-
koñczeniu weryfikacji przyznanego dofinansowania dla projektów GDDKiA w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ przeliczenia luki finansowej.

W zwi¹zku z powy¿szym zasadnym jest kontynuowanie przez Miasto Czêstochowê
prac zmierzaj¹cych do rozpoczêcia rzeczowej realizacji ww. inwestycji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka

oraz Bogdana Pêka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka,
do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego

oraz do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowni Panowie Ministrowie!
Uzyskaliœmy informacjê potwierdzon¹ dokumentami, ¿e spó³ka Skarbu

Pañstwa Energa – Operator SA w Gdañsku wyst¹pi³a do S¹du Rejonowego
w Golubiu-Dobrzyniu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia s³u¿ebnoœci
gruntowej przesy³u – chodzi o grunty stanowi¹ce w³asnoœæ rolnika, na któ-
rych to gruntach usytuowane s¹ s³upy trakcji energetycznej oraz stacja trans-
formatorowa, zainstalowane tam w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
oczywiœcie bez ¿adnej zgody rolnika ani jakiejkolwiek procedury prawnej
w tym zakresie.

Obawiamy siê, ¿e spó³ka Skarbu Pañstwa, a wiêc spó³ka, na której dzia-
³alnoœæ ma wp³yw minister gospodarki i minister Skarbu Pañstwa, wyst¹pi³a
z tym wnioskiem w celu stworzenia precedensu, przy pomocy którego bêdzie
mog³a nastêpnie podj¹æ na szerok¹ skalê dzia³ania zmierzaj¹ce do powszech-
nego wyrzucania rolników z ich w³asnych gruntów, na których w czasach
PRL bezprawnie usytuowano energetyczne instalacje przesy³owe.

Mamy nadziejê, ¿e Panowie Ministrowie nie popieraj¹ tego rodzaju dzia-
³añ i skutecznie siê im przeciwstawi¹. Nie wyobra¿amy sobie, ¿eby dziœ
w wolnej Polsce pañstwowe podmioty prawne próbowa³y, przy pomocy insty-
tucji prawa cywilnego, odnosiæ korzyœci z bezprawia, jakiego doœwiadczyli licz-
ni rolnicy w czasach PRL.

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

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

go wspólnie z innymi senatorami (wyst¹pienie Marsza³ka Senatu z dnia 4 czerwca
2012 r., znak: BPS/043-13-498/12) w sprawie postêpowania o stwierdzenie zasie-
dzenia s³u¿ebnoœci przesy³u, jakie toczy siê z udzia³em jednej ze spó³ek Skarbu Pañ-
stwa przed S¹dem Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko w tej sprawie.
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S³u¿ebnoœæ przesy³u jest now¹ instytucj¹ w polskim prawie cywilnym, zbli¿on¹ do
s³u¿ebnoœci gruntowej, wprowadzon¹ do polskiego systemu prawnego na podstawie
ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Jej celem jest uwzglêdnienie zarówno potrzeb w³aœci-
cieli nieruchomoœci, jaki i przedsiêbiorstw energetycznych. Jest to ograniczone prawo
rzeczowe, które przedsiêbiorca przesy³owy mo¿e zasiedzieæ. Wniosek taki wynika z tre-
œci art. 3054 k.c., który stanowi, ¿e „do s³u¿ebnoœci przesy³u stosuje siê odpowiednio
przepisy o s³u¿ebnoœciach gruntowych”. Da³ temu wyraz równie¿ S¹d Najwy¿szy
w orzeczeniu z dnia 11 grudnia 2008 r. (II CSK 314/08), w którym wskaza³, ¿e „wed³ug
art. 3054 k.c., do s³u¿ebnoœci przesy³u stosuje siê odpowiednio przepisy o s³u¿ebno-
œciach gruntowych, a wiêc m.in. art. 292 k.c.”. Przywo³any przepis art. 292 k.c. przewi-
duje z jednej strony mo¿liwoœæ zasiedzenia s³u¿ebnoœci przesy³u, z drugiej zaœ okreœla
przes³anki, których spe³nienie mo¿e spowodowaæ zasiedzenie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Równoczeœnie ustawodawca odsy³a do odpowiedniego stosowania przepisów o naby-
ciu w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie, tj. art. 172, 173, 175 i 176 k.c. Pragnê
te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê, ¿e równie¿ przed wprowadzeniem przez ustawodawcê do
polskiego prawa instytucji s³u¿ebnoœci przesy³u s¹dy powszechne opowiada³y siê za
dopuszczalnoœci¹ zasiedzenia przez przedsiêbiorstwo przesy³owe s³u¿ebnoœci o treœci
odpowiadaj¹cej s³u¿ebnoœci przesy³u, w³aœnie na podstawie art. 292 k.c. (orzeczenia
S¹du Najwy¿szego: z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. – II CSK 112/06; z dnia 11 marca 2005 r.
– II CK 489/04). W tym miejscu nale¿y powo³aæ siê na uchwa³ê z dnia 7 paŸdziernika
2008 r., w której S¹d Najwy¿szy (III CZP 89/08) jednoznacznie wskaza³, ¿e: „Przed
ustawowym uregulowaniem s³u¿ebnoœci przesy³u (art. 3051-3054 k.c.) dopuszczalne
by³o nabycie w drodze zasiedzenia s³u¿ebnoœci odpowiadaj¹cej treœci s³u¿ebnoœci prze-
sy³u na rzecz przedsiêbiorstwa”. Istotne jest równie¿ przypomnienie, ¿e S¹d Najwy¿szy
w swoim orzecznictwie wielokrotnie dopuszcza³ mo¿liwoœæ ustalenia faktu nabycia
prawa przez zasiedzenie w innej sprawie ni¿ w postêpowaniu o zasiedzenie, gdy ustale-
nie tego faktu nie jest przedmiotem w³aœciwego postêpowania, lecz jest jedynie prze-
s³ank¹ tego rozstrzygniêcia (orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 20 marca 1969 r.,
III CZP 11/69; uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 10 lutego
1951 r., p £C 741/50; uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 paŸdziernika 1994 r.,
III CZP 132/94).

Nabycie przez przedsiêbiorstwo s³u¿ebnoœci przesy³u w drodze zasiedzenia dopusz-
czalne jest po 30 latach w przypadku kiedy przedsiêbiorca posiadaj¹cy tê s³u¿ebnoœæ
by³ w z³ej wierze, natomiast po 20 latach w przypadku, gdy posiada j¹ w dobrej wierze.
Przy rozstrzyganiu dobrej i z³ej wiary przedsiêbiorstwa nale¿y zwróciæ uwagê na kilka
bardzo istotnych orzeczeñ, m.in. na postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 17 grud-
nia 2008 r. (I CSK 171/2008), w którym zwrócono uwagê, ¿e w sytuacji, kiedy przedsiê-
biorstwo pañstwowe objê³o cudz¹ nieruchomoœæ w posiadanie na podstawie art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wyw³aszczania nieruchomo-
œci (Dz. U. 1974 r. Nr 10 poz. 64 z póŸn. zm.), w celu budowy urz¹dzeñ przesy³owych,
uzasadnia to przyjêcie dobrej wiary po stronie tego przedsiêbiorstwa.

Z kolei w wyroku z dnia 25 listopada 2008 r. S¹d Najwy¿szy (II CSK 346/08) wska-
za³, ¿e zajêcie cudzej nieruchomoœci i umieszczenie na niej urz¹dzeñ energetycznych
bez uzyskania tytu³u jest to¿same ze z³¹ wiar¹. Zatem w przypadku kiedy poczyniono
ustalenia, ¿e dane urz¹dzenia przesy³owe nie zosta³y wybudowane na podstawie de-
cyzji administracyjnych, wydanych choæby na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 lipca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r., Nr 32,
poz. 135), ani ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wyw³aszczenia nieru-
chomoœci, a brak by³o zgody w³aœciciela na ograniczenie przys³uguj¹cego mu prawa
w³asnoœci – nie mo¿na uznaæ, ¿e przedsiêbiorstwo uzyska³o zezwolenie na korzystanie
z nieruchomoœci, co z kolei prowadzi do wniosku, ¿e jest posiadaczem w z³ej wierze.

Reasumuj¹c przytoczone wyjaœnienia, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie ca³kowicie zro-
zumia³e poczucie uzasadnionej krzywdy, jaka mo¿e byæ udzia³em tych w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, których nie pytano o zdanie podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce ich w³asnoœci,
a którym obecnie przypad³a w udziale rola uczestników postêpowañ o stwierdzenie za-
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siedzenia s³u¿ebnoœci gruntowych (w tym przypadku – s³u¿ebnoœci przesy³u), muszê
stanowczo podkreœliæ, ¿e prawo polskie nie jest prawem precedensowym i nie nak³ada
na s¹dy powszechne koniecznoœci stosowania rozstrzygniêæ przyjêtych w innych po-
stêpowaniach zakoñczonych prawomocnym orzeczeniem. Tym samym, nie jest realne
„powszechne wyrzucanie rolników z ich w³asnych gruntów”, jak to Panowie Senatoro-
wie okreœlaj¹, gdy¿ na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa, realizacja takiego postulatu,
jakkolwiek to nazwiemy, by³aby niemo¿liwa.

Bior¹c pod uwagê wymienione okolicznoœci, pragnê uprzejmie poinformowaæ, ¿e
w Ministerstwie Gospodarki trwaj¹ prace na przygotowaniem ustawy o korytarzach
przesy³owych. Celem przedmiotowej ustawy bêdzie z jednej strony u³atwienie przedsiê-
biorstwom energetycznym realizacji nowych inwestycji, których koniecznoœæ jest dla
wszystkich oczywista, z drugiej zaœ, zapewnienie w³aœcicielom obci¹¿onych nierucho-
moœci stosownego odszkodowania. Zamiarem autora projektu, którym jest Minister
Gospodarki, jest wprowadzenie, satysfakcjonuj¹cego wszystkich potencjalnych zain-
teresowanych, rozwi¹zania skutecznie eliminuj¹cego obawy zaprezentowane w oœwiad-
czeniu Panów Senatorów. Projekt ustawy jest obecnie ponownie konsultowany w ra-
mach uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpu-
j¹ca odpowiedŸ na kwestie poruszone w oœwiadczeniu za³¹czonym do wyst¹pienia Pa-
na Marsza³ka.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja

2012 r., oœwiadczenie Senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Wojciecha
Skurkiewicza, Pana Marka Martynowskiego, Pana Andrzeja Paj¹ka i Pana Bogdana Pê-
ka, w sprawie wyst¹pienia Spó³ki Energa – Operator SA do S¹du Rejonowego
w Golubiu-Dobrzyniu, z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej
przesy³u, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Stanowisko Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie posadowienia infrastruktury kry-
tycznej na nieruchomoœci po³o¿onej we wsi R. (powiat golubsko-dobrzyñski) stano-
wi¹cej w³asnoœæ Pana Stanis³awa M. zosta³o wyra¿one w sposób szczegó³owy,
w odpowiedzi na interwencjê senatorsk¹ Pana Grzegorza Wojciechowskiego, z dnia
14 marca 2012 r.

Zasiedzenie polega na nabyciu s³u¿ebnoœci gruntowej przez osobê nieuprawnion¹
z uwagi na d³ugotrwa³e faktyczne korzystanie z cudzej nieruchomoœci w zakresie od-
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powiadaj¹cym treœci tego prawa. W niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek w¹tpli-
woœci, ¿e Spó³ka i jej poprzednicy prawni korzystali z urz¹dzeñ elektroener-
getycznych, które to urz¹dzenia by³y widoczne i posadowione na nieruchomoœci obec-
nego w³aœciciela i jego poprzedników prawnych. W tym miejscu nale¿y równie¿ za-
znaczyæ, ¿e wybudowane na nieruchomoœci Pana Stanis³awa M. urz¹dzenia elektroe-
nergetyczne zosta³y wpisane na stan œrodków trwa³ych przedsiêbiorstwa, z których
Spó³ka korzysta nieprzerwanie od ponad 40 lat bez ¿adnych przeszkód natury praw-
nej i faktycznej, korzystaj¹c jednoczeœnie z nieruchomoœci stanowi¹cej w³as- noœæ Pa-
na Stanis³awa M., na której urz¹dzenia te zosta³y pobudowane. Jak stwierdzi³
w wyroku z dnia 27 grudnia 2006 r. S¹d Okrêgowy w Toruniu Wydzia³ I Cywilny
w sprawie z powództwa Stanis³awa M. o zap³atê (sygn. akt I C 1683/06), oddalaj¹cym
powództwo w³aœciciela nieruchomoœci, z uwagi na fakt nabycia przez Energa – Opera-
tor SA w drodze zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ po³o-
¿on¹ we wsi Rêtwiny oraz w wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Wydzia³ I Cywilny
z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn. akt I Aca 475/07), oddalaj¹cym w ca³oœci apelacjê Pana
Stanis³awa M. w stan posiadania s³u¿ebnoœci gruntowej trwa³ niew¹tpliwie, co naj-
mniej od 1 stycznia 1964 r. Z uwagi na fakt, i¿ mia³ on charakter posiadania w z³ej
wierze (co powoduje koniecznoœæ przyjêcia 30-letniego okresu posiadania), up³yn¹³
on w dniu 1 stycznia 1994 r. Up³yw niniejszego okresu oraz fakt samoistnego posia-
dania nieruchomoœci przez Spó³kê i jej poprzednika prawnego, w konsekwencji do-
prowadzi³, na podstawie art. 292 k.c. w zwi¹zku z art. 172 k.c. do nabycia przez
Energa – Operator SA s³u¿ebnoœci gruntowej przez zasiedzenie. Tym samym Spó³ka
uzyska³a trwa³y tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci Pana Stanis³awa M.
Równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. wskaza³, ¿e s³u¿ebnoœæ
gruntowa mo¿e zostaæ ustanowiona na rzecz przedsiêbiorstwa energetycznego. Za-
siedzenie takiej s³u¿ebnoœci nastêpuje wskutek up³ywu czasu, bez wynagrodzenia na
rzecz w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿onej s³u¿ebnoœci¹. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ,
¿e w takiej sytuacji w³aœciciel nieruchomoœci traci prawo do wszelkich roszczeñ
zwi¹zanych z posadowieniem na jego nieruchomoœci urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych. W kontekœcie niniejszego orzeczenia brak jest podstaw do ewentualnego uzna-
nia zasadnoœci roszczeñ o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nierucho-
moœci Pana Stanis³awa M.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e budowa i funkcjonowanie urz¹dzeñ elektro-
energetycznych s³u¿y celom ogólnospo³ecznym i w tym zakresie podlega ochronie praw-
nej. w warunkach rozwoju cywilizacyjnego granice wy³¹cznoœci w³adania rzecz¹ przez
w³aœciciela musz¹ byæ oceniane z uwzglêdnieniem najogólniej pojêtego interesu publicz-
nego. Podkreœliæ nale¿y, ¿e istot¹ i celem budowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych jest
zasilanie w energiê elektryczn¹ ró¿nych obiektów usytuowanych na terenie dzia³ania
Energa – Operator SA, m.in. szpitali, szkó³, przedszkoli, przedsiêbiorstw i zak³adów,
ale równie¿ domów i mieszkañ, zapewniaj¹c im sta³y i niezawodny dostêp do energii
elektrycznej. Zatem jako inwestycje liniowe, si³¹ rzeczy musz¹ przechodziæ przez tere-
ny stanowi¹ce czyj¹œ w³asnoœæ, w tym tak¿e osób fizycznych.

Wobec wymienionych powy¿ej okolicznoœci, podkreœliæ nale¿y, ¿e nabycie przez
Energa – Operator SA, w drodze zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntownej, spowodowa³o nie
tylko uzyskanie przez Spó³kê trwa³ego tytu³u prawnego do nieruchomoœci, lecz jedno-
czeœnie potwierdzi³o brak zasadnoœci ze strony w³aœciciela nieruchomoœci jakichkol-
wiek roszczeñ finansowych kierowanych wobec Spó³ki z tytu³u posadowienia na jego
nieruchomoœci urz¹dzeñ dystrybucyjnych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, wyra¿am przekonanie, i¿ stanowi¹ one wy-
starczaj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie poruszone w oœwiadczeniu Panów Senatorów.

Z powa¿aniem

Miko³aj Budzanowski

13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r. 221



OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 10.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Panów senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka i Bogdana Pêka z³o-
¿one w dniu 30 maja 2012 r. na 13. posiedzeniu Senatu RP i przes³ane Ministrowi
Sprawiedliwoœci przy piœmie z dnia 4 czerwca 2012 r., uprzejmie informujê.

Treœæ oœwiadczenia dotyczy postêpowañ s¹dowych prowadzonych w S¹dzie Rejo-
nowym w Golubiu-Dobrzyniu, w których spó³ka Skarbu Pañstwa Energa – Operator SA
w Gdañsku domaga siê stwierdzenia zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej przesy³u przez
grunty stanowi¹ce w³asnoœæ prywatn¹, co w ocenie Panów senatorów mo¿e doprowa-
dziæ do „powszechnego wyrzucania rolników z ich w³asnych gruntów, na których w la-
tach PRL bezprawnie usytuowano energetyczne instalacje przesy³owe”.

Z informacji przekazanej przez Prezesa S¹du Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu
wynika, ¿e do podleg³ego mu S¹du wp³ynê³y cztery sprawy z wniosku Energa – Opera-
tor SA z siedzib¹ w Gdañsku o zasiedzenie s³u¿ebnoœci gruntowej przesy³u. Trzy z nich
o sygnaturach: I Ns 89/11, I Ns 202/11 i I Ns 110/11 aktualnie siê tocz¹. Natomiast
postêpowanie w sprawie I Ns 113/11 jest ju¿ prawomocnie zakoñczone.

W sprawie I Ns 113/11 uczestnicy nie zaskar¿yli postanowienia z dnia 13 wrzeœnia
2011 r., w którym uwzglêdniono wniosek o stwierdzenie zasiedzenia s³u¿ebnoœci prze-
sy³u. Sprawa ta nie by³a poddana kontroli judykacyjnej. Jednak¿e fakt, ¿e sami zainte-
resowani nie zakwestionowali orzeczenia S¹du mo¿e wskazywaæ na to, i¿ ostatecznie
nie oponuj¹ przeciwko ustanowieniu takiej s³u¿ebnoœci.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u nie skutkuje zmian¹ stanu
w³asnoœci nieruchomoœci, przez któr¹ przebiega, a nadto w przypadku likwidacji
przedsiêbiorstwa na rzecz którego by³a ona ustanowiona, s³u¿ebnoœæ taka wygasa
(art. 3053 §2 k.c.).

Opisywany przez Panów senatorów przypadek nie stanowi precedensu, bowiem in-
stytucja s³u¿ebnoœci przesy³u zosta³a wprowadzona do kodeksu cywilnego ustaw¹
z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 731) obowi¹zuj¹c¹ od dnia 3 sierpnia 2008
r. Od tego czasu s¹dy rozpoznaj¹ wnioski o ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u, b¹dŸ,
w przypadku spe³nienia okreœlonych przes³anek, o zasiedzenie takiej s³u¿ebnoœci.

Nale¿y wskazaæ, ¿e wprowadzenie s³u¿ebnoœci przesy³u mia³o na celu uporz¹dko-
wanie zasad korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych przedsiêbiorstw, które zosta³y posa-
dowione na gruntach bez zgody ich w³aœcicieli. Trudno zatem podzieliæ opiniê
zaprezentowan¹ w oœwiadczeniu Panów senatorów, ¿e instytucja s³u¿ebnoœci przesy³u
s³u¿y odniesieniu „korzyœci z bezprawia jakiego doznali liczni rolnicy w czasach PRL”.

Z powa¿aniem

Grzegorz Wa³ejko
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka

oraz Bogdana Pêka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat trwa ostra tendencja spadkowa w pog³owiu trzody chlewnej

w Polsce. Wed³ug GUS pog³owie œwiñ ogó³em w Polsce spad³o w ci¹gu ostat-
nich piêciu lat o ponad 28%, a pog³owie loch spad³o w tym czasie a¿ o ponad
36%. Z kolei w strukturze stada trzody ogó³em zmniejszy³ siê udzia³ prosi¹t
i warchlaków, zwiêkszy³ siê natomiast udzia³ tuczników i œwiñ do odchowu.
Taki trend oznacza, ¿e Polska stanie siê jednak tuczarni¹ œwiñ dla Europy
w wielkich fermach niszcz¹cych œrodowisko naturalne, stanowi¹cych w³as-
noœæ koncernów zagranicznych.

Panie Ministrze, obecnie pog³owie trzody chlewnej w Polsce jest najni¿sze
od szeœædziesiêciu lat! A jak przewiduj¹ eksperci, stan pog³owia odnotowany
pod koniec marca br. odzwierciedla dalsze pog³êbienie siê trendu spadkowego
w wyniku niskiej op³acalnoœci produkcji ¿ywca wieprzowego, spowodowanej
wysokimi cenami pasz. Ponadto eksperci wymieniaj¹ jeszcze kilka przyczyn
utrzymuj¹cego siê trendu spadkowego. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi aktual-
ne struktury naszego sektora rolnictwa i bran¿y miêsnej oraz zaniechania ze
strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ju¿ po wejœciu do Unii.

Dalszy spadek pog³owia trzody chlewnej mo¿e prowadziæ tylko do pog³ê-
bienia kryzysu surowcowego na naszym rynku i zwiêkszenia ograniczeñ
w dostêpie do surowca. Taka sytuacja na rynku oznacza, i¿ w nied³ugim cza-
sie wiêkszoœæ produktów opartych na ¿ywcu wieprzowym bêdzie pochodziæ
z importu. Jak podkreœlaj¹ przedstawiciele bran¿y miêsnej, ju¿ w tej chwili
„co czwarty kotlet schabowy na polskim stole pochodzi zza granicy”(!).

Panie Ministrze, prosimy zatem o informacje odnoœnie do dzia³añ resortu
w zakresie wsparcia chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce tak, by skutecz-
nie zatrzymaæ trend spadkowy i zachêciæ polskich rolników do odnowienia
produkcji. Pragniemy podkreœliæ, i¿ mamy tu na myœli polsk¹ produkcjê opar-
t¹ na naszych zasobach genetycznych, a nie na tuczeniu warchlaków, któ-
rych nie chc¹ u siebie Holendrzy i Duñczycy, a coraz czêœciej tak¿e obroñcy
naturalnego œrodowiska w Niemczech. Sam Pan Minister wielokrotnie pod-
kreœla³, i¿ „powinniœmy utrzymaæ stare, dobre technologie, konkurowaæ jako-
œci¹”, a Niemcy czy Duñczycy „woleliby kupowaæ nasze kie³basy, zamiast
w³asnych”. Jednak¿e w biernej postawie resortu rolnictwa wobec kryzysu na
rynku trzody chlewnej brak jest odzwierciedlenia s³ów Pana Ministra.

Prosimy zatem o wyjaœnienia i podjêcie stosownych dzia³añ zmierza-
j¹cych do wsparcia hodowców trzody chlewnej.

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

Warszawa, 2012.07.03

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka i Bogdana
Pêka na 13. posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r. w sprawie spadku pog³o-
wia œwiñ w Polsce przekazanego przy piœmie znak BPS/DSK-043-13-501/12 z dnia
04 czerwca 2012 r., uprzejmie informujê Pana Marsza³ka co nastêpuje.

Wed³ug danych GUS, w koñcu marca 2012 r. pog³owie œwiñ wynios³o 11,5 mln
sztuk i by³o mniejsze w porównaniu z analogicznym okresem ubieg³ego roku o 1,6 mln
sztuk, tj. 12,4%. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e pog³owie loch proœnych spad³o nieznacz-
nie, bo o 7,9 tys. sztuk (-1,1%) do poziomu 748,6 tys. sztuk. W stosunku do stanu
w koñcu listopada 2011 r. liczba loch proœnych wzros³a o 32,4 tys. sztuk (+4,5%). Jest
to efekt rekordowo wysokich cen trzody w koñcu 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r. In-
stytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej ocenia, ¿e w lipcu 2012 r. po-
g³owie trzody mo¿e sezonowo wzrosn¹æ do 12,3 mln sztuk.

Pog³owie œwiñ w ostatnim czasie rzeczywiœcie spad³o, nale¿y jednak mieæ na uwa-
dze fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich 15 lat znacznie obni¿y³ siê wiek ubijanych zwierz¹t. Obec-
nie œredni okres tuczu do pe³nej dojrza³oœci ubojowej to oko³o 170–180 dni, co przek³a-
da siê na szybsz¹ rotacjê zwierz¹t. Porównania skali spadku pog³owia i produkcji
pozwala zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu do 1995 r., pog³owie w 2011 r. by³o ni¿sze o 34%,
zaœ liczba ubijanych sztuk zmniejszy³a siê w tym samym czasie o 13,7%. Odstawiane
do uboju œwinie s¹ ciê¿sze (œrednia masa w koñcu lat 90. – 110–112 kg/szt., a obecnie
120–122 kg/szt.) i mniej ot³uszczone (miêsnoœæ z nieca³ych 50% w koñcu lat 90.
wzros³a do 55,4% w 2011 r.).

Na sytuacjê producentów wieprzowiny w du¿ym stopniu maj¹ wp³yw wysokie ceny
zbó¿. Obecnie, cena skupu ¿ywca wieprzowego kszta³tuje siê na poziomie nienotowa-
nym w tym okresie od wielu lat. Œrednia roczna cena zakupu ¿ywca wieprzowego
w 2011 r. wynios³a 4,65 z³/kg. Wg danych MRiRW w okresie 11–17.06.2012 r. œrednia
cena skupu ¿ywca wieprzowego wynios³a 5,76 z³/kg. W porównaniu do analogicznego
tygodnia 2011 r. cena by³a wy¿sza o 1,07 z³ (+23,4%).

Ceny uzyskiwane w Polsce, w porównywalnych jednostkach czyli w EURO/100 kg,
w ci¹gu ostatnich kilkunastu miesiêcy nale¿¹ do jednych z najwy¿szych. Regularnie
w kilku lub kilkunastu krajach UE (w zale¿noœci od tygodnia) notowana cena jest ni¿-
sza ni¿ w Polsce. Ma to miejsce np. w Danii, Holandii, Belgii, Francji, w niektórych ty-
godniach równie¿ w Niemczech. W tej sytuacji przetwórcy s¹ zainteresowani kupowa-
niem miêsa w innych krajach UE. Bior¹c pod uwagê regu³y wolnego rynku, nie mo¿na
im tego zabroniæ.

Zasady funkcjonowania unijnych rynków rolnych reguluje rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1234/2007 z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce wspóln¹ organizacjê rynków
rolnych oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych („rozpo-
rz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1,
z póŸn. zm.). Na rynku wieprzowiny przewidziane s¹ nastêpuj¹ce instrumenty wsparcia:

– dop³aty do prywatnego przechowywania;
– refundacje wywozowe;
– nadzwyczajne œrodki wsparcia w sytuacji wyst¹pienia zak³óceñ na rynku wywo³a-

nych rozprzestrzenianiem siê chorób zwierzêcych.
Instrumenty te tworz¹ tzw. „siatkê bezpieczeñstwa” i s¹ uruchamiane w sytua-

cjach kryzysowych powoduj¹cych powa¿ne zak³ócenia na rynku. W wyniku reform
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Wspólnej Polityki Rolnej, skoncentrowanych na osi¹gniêciu przez WPR orientacji
prorynkowej, ww. instrumenty nie maj¹ charakteru œrodków normalnego zarz¹dza-
nia rynkiem. Maj¹ one s³u¿yæ jako instrumentarium na wypadek nasilonych kryzy-
sów dotykaj¹cych sektor.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w ramach toczonych na forach unijnych prac
nad reform¹ WPR na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktyw- nie
uczestniczy w dyskusjach dotycz¹cych kszta³tu przysz³ych rozwi¹zañ dla polskich ryn-
ków rolnych, w tym rynku wieprzowiny. Z punktu widzenia Polski, podstawowym wa-
runkiem gwarantuj¹cym w³aœciwe funkcjonowanie poszczególnych mechanizmów
interwencyjnych oraz zapewnienie minimalnej op³acalnoœci produkcji jest podwy¿sze-
nie, nieuaktualnianych od wielu lat, cen referencyjnych. Tylko w ten sposób stan¹ siê
one rzeczywistym mechanizmem siatki bezpieczeñstwa, odzwierciedlaj¹c rosn¹ce kosz-
ty produkcji. Podobny postulat zg³asza wiele pañstw cz³onkowskich. Celem rozszerze-
nia instrumentarium kryzysowego, Polska postuluje objêcie rynku wieprzowiny inter-
wencj¹ publiczn¹.

Jednym z elementów reformy jest tak¿e wprowadzenie rozwi¹zañ w zakresie uzna-
wania organizacji producentów, ich zrzeszeñ oraz organizacji miêdzybran¿owych, co
powinno wp³yn¹æ na wzmocnienie pozycji producentów rolnych w ³añcuchu ¿ywno-
œciowym. Dodatkowo, Polska zwraca uwagê, ¿e ww. organizacje powinny mieæ zapew-
nione wsparcie finansowe.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 73/2009
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹cym wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpoœredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cym
okreœlone systemy wsparcia dla rolników, zmieniaj¹cym rozporz¹dzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylaj¹cym rozporz¹dze-
nie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z póŸn. zm.), p³atnoœci
bezpoœrednie przyznawane s¹ w ramach systemów wsparcia wymienionych w za³¹cz-
niku nr I do tego rozporz¹dzenia, czyli m.in. do upraw polowych, chmielu, tytoniu,
ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, owoców miêkkich i pomidorów kiero-
wanych do przetwórstwa.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nigdy nie stosowano p³atno-
œci bezpoœrednich w sektorze trzody chlewnej. Z tego te¿ wzglêdu Polska równie¿ nie
mo¿e wprowadziæ tego typu wsparcia.

Niemniej jednak, przystêpuj¹c do Unii Europejskiej Polska podjê³a decyzjê o zasto-
sowaniu uproszczonego systemu dop³at bezpoœrednich (SAPS), o którym mowa
w art. 122 przywo³anego rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009. Pozwala on na przy-
znawanie pomocy zrycza³towanej do hektara upraw (p³atnoœæ obszarowa), a jej stawkê
oblicza siê poprzez podzielenie dostêpnego wsparcia (koperty finansowej) przez powie-
rzch- niê u¿ytków rolnych spe³niaj¹cych normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochro-
n¹ œrodowiska. System ten wspiera poœrednio sektory, które nigdy nie by³y objête p³at-
noœciami bezpoœrednimi w systemie standardowym. Oznacza to, ¿e ka¿dy rolnik mo¿e
otrzymaæ pomoc w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego, je¿eli posiada grunty
wykorzystywane rolniczo, niezale¿nie od kierunku swojej produkcji rolniczej.

Ponadto w Polsce stosowane s¹ uzupe³niaj¹ce krajowe p³atnoœci bezpoœrednie,
spoœród których jednym z najistotniejszych jest wsparcie w ramach grupy upraw pod-
stawowych (tzw. I sektor). P³atnoœci te s¹ przyznawane m.in. do powierzchni uprawy
zbó¿. Jest to dodatkowe wsparcie z bud¿etu krajowego, przys³uguj¹ce rolnikowi, który
w danym roku spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej i z³o¿y³
wniosek o przyznanie tej p³atnoœci. Wobec powy¿szego, nale¿y stwierdziæ, ¿e krajowe
p³atnoœci uzupe³niaj¹ce poœrednio wspieraj¹ równie¿ sektor trzody chlewnej.

Nale¿y dodaæ, ¿e w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mo¿liwe
jest w tym okresie programowania zrealizowanie operacji dotycz¹cej dzia³alnoœci rolni-
czej prowadzonej w sektorze trzody chlewnej. Warunki i tryb przyznawania pomocy
w ramach tego dzia³ania s¹ szczegó³owo okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospo-

13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r. 225



darstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn. zm.).

Celem dzia³ania jest wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiêkszenia ich
efektywnoœci poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadze-
nie nowych technologii produkcji, poprawê jakoœci produkcji, ró¿nicowanie dzia³al-
noœci rolniczej, a tak¿e zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami
dotycz¹cymi ochrony œrodowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków
utrzymania zwierz¹t. Celem dzia³ania jest równie¿ zapewnienie producentom rolnym
prowadz¹cym produkcjê mleczarsk¹ mo¿liwoœci dostosowania siê do zmieniaj¹cych
siê warunków, w zwi¹zku z przewidzianym wygaœniêciem systemu kwot mlecznych
w roku 2015.

O pomoc mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne, w tym osoby wspólnie wnioskuj¹ce o za-
kup nowych maszyn lub urz¹dzeñ, osoby prawne, wspólnicy spó³ki cywilnej, spó³ki
osobowe w rozumieniu Kodeksu spó³ek handlowych. Pomoc jest udzielana na inwesty-
cje dotycz¹ce modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roœlinnej lub zwierzêcej,
z wy³¹czeniem produkcji leœnej i rybnej. Operacje mog¹ dotyczyæ produkcji produktów
¿ywnoœciowych, jak i nie¿ywnoœciowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych
do produkcji energii odnawialnej), a tak¿e przygotowania do sprzeda¿y lub sprzeda¿y
bezpoœredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W zakres operacji
mog¹ wchodziæ inwestycje zwi¹zane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii ze
Ÿróde³ odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.

Pomoc przyznaje siê w formie refundacji czêœci kosztów kwalifikowalnych, do któ-
rych mog¹ nale¿eæ koszty:

– budowy, przebudowy, remontu po³¹czonego z modernizacj¹ budynków lub bu-
dowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,

– zakupu maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia do produkcji rolnej,
– zak³adania, wyposa¿ania sadów lub plantacji wieloletnich,
– budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wp³ywaj¹cych bezpo-

œrednio na warunki prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Maksymalna wysokoœæ pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno go-

spodarstwo nie mo¿e przekroczyæ 300 tys. z³. Wysokoœæ kosztów kwalifikowalnych
musi wynosiæ powy¿ej 20 tys. z³, przy czym ograniczenie to nie dotyczy operacji obe-
jmuj¹- cych wy³¹cznie wyposa¿enie gospodarstwa w urz¹dzenia do sk³adania nawozów
naturalnych lub projektów zwi¹zanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

W ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mo¿liwe jest zrealizowa-
nie operacji polegaj¹cej na budowie, przebudowie, remoncie po³¹czonym z moderniza-
cj¹ budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym pod pewnymi
warunkami równie¿ operacji polegaj¹cej na budowie (rozbudowie) chlewni. Nale¿y jed-
nak podkreœliæ, ¿e, zgodnie §7 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, pomoc w ramach tego dzia³a-
nia mo¿e byæ przyznana wy³¹cznie, je¿eli operacja nie spowoduje wzrostu produkcji,
dla której brak jest rynku. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dopuszczalne jest
udzielenie producentowi pomocy na budowê chlewni, jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e
operacja, polegaj¹ca na budowie nowej chlewni, jest mo¿liwa jedynie w nielicznych sy-
tuacjach i pod œciœle okreœlonymi warunkami. Zgodnie bowiem z §9 ust. 4 ww. rozpo-
rz¹dzenia, kosztem kwalifikowalnym w ramach tego dzia³ania mo¿e byæ koszt budowy
nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do produkcji trzody chlewnej (chlew-
ni), wy³¹cznie je¿eli zachowany bêdzie dotychczasowy poziom produkcji, a celem ope-
racji bêdzie przeniesienie ca³ej produkcji z istniej¹cego budynku inwentarskiego bê-
d¹cego w posiadaniu wnioskodawcy do nowego budynku. Powy¿sze ograniczenia nie
dotycz¹ wnioskodawców bêd¹cych beneficjentami dzia³ania PROW 2007–2013 „U³at-
wianie startu m³odym rolnikom”.

W ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeprowadzono trzy na-
bory wniosków o przyznanie pomocy (2007, 2009, 2011). Do dnia 18 czerwca 2012 ro-
ku rolnicy z³o¿yli ponad 77 tysiêcy wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego
dzia³ania. Zawarto ponad 50 tysiêcy umów na ³¹czn¹ kwotê ponad 7,2 miliarda z³o-
tych. Obecnie bud¿et tego dzia³ania nie pozwala na og³oszenie ogólnopolskiego nabo-
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ru, w ramach którego wnioski mogliby sk³adaæ rolnicy z ca³ego kraju, jednak¿e
planowane jest og³oszenie naboru w województwie podkarpackim, w którym w 2011
roku ³¹czna wnioskowana przez rolników kwota wsparcia by³a ni¿sza ni¿ ówczesny li-
mit wojewódzki.

W zwi¹zku z tym, na tym etapie wdra¿ania dzia³ania, nie przewiduje siê zmian
w opisie przedmiotowego dzia³ania zawartego w PROW 2007–2013. Nie przewiduje siê
równie¿ zmian rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objê-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które mia³yby na
celu ograniczenie lub rozszerzenie wsparcia kierowanego obecnie do producentów
trzody chlewnej.

Ponadto producenci trzody chlewnej zrzeszeni w grupy producentów rolnych maj¹
mo¿liwoœæ starania siê o uzyskanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 w zakresie dzia³ania „Grupy producentów rolnych”.

Zasady organizowania siê producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich
zwi¹zki reguluje ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rolnych
i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983, z póŸn. zm.). Zgod-
nie z art. 2 ww. ustawy, w grupy producentów rolnych mog¹ organizowaæ siê osoby fi-
zyczne, jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby
prawne prowadz¹ce gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej.

Wykaz produktów lub grup produktów, dla których producenci zrzeszeni w grupy
mog¹ uzyskaæ wsparcie w ramach dzia³ania „Grupy producentów rolnych” PROW
2007–2013 zawiera za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których
mog¹ byæ tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkoœci produk-
cji towarowej oraz minimalnej liczby cz³onków grupy producentów rolnych (Dz. U.
Nr 72, poz. 424 i z 2011 r. Nr 62, poz. 318).

Szczegó³owe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej dla grup producen-
tów rolnych reguluje rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania „Grupy producentów rolnych” objêtej Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z póŸn. zm.).

W ramach przedmiotowego dzia³ania grupy producentów rolnych mog¹ ubiegaæ siê
o pomoc finansow¹ przez piêæ pierwszych lat swojej dzia³alnoœci. Wsparcie udzielane
jest w formie rocznych p³atnoœci i stanowi procentowy rycza³t od wartoœci przychodów
netto grupy ze sprzeda¿y produktów lub grup produktów, ze wzglêdu na które grupa
zosta³a utworzona, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej cz³onków, w poszcze-
gólnych latach.

Udzielana pomoc finansowa ma u³atwiæ tworzenie i funkcjonowanie grup produ-
centów rolnych powstaj¹cych w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynko-
wych, wspólnego wprowadzania przez cz³onków grupy towarów do obrotu, w tym
przygotowania do sprzeda¿y, centralizacji sprzeda¿y i dostaw do odbiorców hurtowych
oraz ustalania wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem zbiorów i dostêpnoœci produktów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zrycza³towana pomoc
finansowa udzielana grupom producentów rolnych w formie rocznych p³atnoœci mo¿e
byæ przeznaczana na cele administracyjne oraz inwestycje, o ile grupa realizuje ww. ce-
le tworzenia grup, okreœlone w art. 35 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póŸn. zm.).

Dodatkowo, grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy o gru-
pach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie
z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie rea-
lizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
Nr 22, poz. 121, z póŸn. zm.), mog¹ ubiegaæ siê o preferencyjne kredyty z dop³atami
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizacjê in-
westycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udzia-
³ów spó³ek prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie przetwórstwa produktów rolnych –
kredyt z linii nGP.

Natomiast, zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia Rady Ministrów, grupy pro-
ducentów rolnych mog¹ ubiegaæ siê równie¿ o gwarancje lub porêczenia sp³aty kredy-
tów na zakup akcji lub udzia³ów w ARiMR.

Szczegó³owe warunki i zasady udzielania kredytu preferencyjnego oraz gwarancji
i porêczeñ znajduj¹ siê na stronie internetowej – www.arimr.gov.pl, w zak³adce: „Po-
moc krajowa”.

Ponadto, od 1 stycznia 2007 r. w wyniku wejœcia w ¿ycie nowelizacji ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
j.t., z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 37 j.t., z póŸn. zm.) grupy producentów rolnych
maj¹ prawo do nastêpuj¹cych zwolnieñ podatkowych:

– zwolnienie z podatku od nieruchomoœci ca³oœci budynków i budowli zajêtych przez
grupê, wykorzystywanych wy³¹cznie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
sprzeda¿y produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach
cz³onków grupy zgodnie z jej aktem za³o¿ycielskim;

– zwolnienie dochodu zarejestrowanej grupy, pochodz¹cego ze sprzeda¿y produk-
tów lub grup produktów, dla których zosta³a ona utworzona, wyprodukowanych
w gospodarstwach jej cz³onków – w czêœci wydatkowanej na rzecz jej cz³onków
w roku podatkowym lub roku po nim nastêpuj¹cym, przeznaczonej na zakup
œrodków produkcji przekazanych cz³onkom i na ich szkolenie.

Jednoczeœnie producenci rolni produkuj¹cy ¿ywnoœæ w ramach wspólnotowych
i krajowych systemów jakoœci ¿ywnoœci maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z dodatkowego
wsparcia w ramach innych dzia³añ PROW 2007–2013, tj. dzia³ania „Uczestnictwo rol-
ników w systemach jakoœci ¿ywnoœci” oraz dzia³ania „Dzia³ania informacyjne i pro-
mocyjne”.

Aktualnie dwa krajowe systemy jakoœci ¿ywnoœci, tj. Pork Quality System (PQS)
i Quality Assurances for Food Products (QAFP), aplikuj¹ o wpisanie do treœci Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

System Jakoœci Wieprzowiny PQS dotyczy produkcji wysokojakoœciowego miêsa
wieprzowego System Gwarantowanej Jakoœci ¯ywnoœci (QAFP) i w odró¿nieniu od Sys-
temu PQS jest systemem wieloproduktowym, sk³adaj¹cym siê z poszczególnych zeszy-
tów bran¿owych. Pierwszym zeszytem bran¿owym by³ zeszyt dotycz¹cy miêsa wieprzo-
wego, a nastêpnie uznane zosta³y kolejne, dotycz¹ce miêsa drobiowego oraz wêdlin.

Ww. systemy zosta³y uznane za krajowe systemy jakoœci ¿ywnoœci w dniu 11 grud-
nia 2009 r. na podstawie odrêbnych decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materia³ w przedmiotowej sprawie zosta³ przekazany do Komisji Europejskiej i obec-
nie trwaj¹ negocjacje maj¹ce na celu uzyskanie zgody KE na wpisanie do PROW
2007–2013 ww. systemów.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ w przedstawionym w dniu 12 paŸdziernika 2011 r.
projekcie rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Komi-
sja Europejska opowiedzia³a siê m.in. za dalszym wspieraniem tworzenia i funkcjono-
wania grup producentów rolnych oraz wspieraniem systemów jakoœci w nowym
okresie programowania.

Ze wzglêdu na nadal tocz¹ce siê prace nad ramami prawnymi dla nowego okresu
programowania, nie mo¿na w chwili obecnej udzieliæ konkretnych informacji na temat
wsparcia, jakie bêdzie kierowane do producentów trzody po 2013 roku. Zapewniam jed-
nak Panów Senatorów, ¿e wszystkie zg³oszone problemy i propozycje bêd¹ wnikliwie
rozwa¿ane na etapie przygotowywania nowego programu rozwoju obszarów wiejskich.

Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwaj¹ prace
nad utworzeniem krajowego systemu jakoœci wieprzowiny. Projektowany system jest
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czêœci¹ projektu za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej arty-
ku³ów rolno-spo¿ywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie trwaj¹
uzgodnienia miêdzyresortowe tego projektu.

Celem projektowanego systemu jest w szczególnoœci poprawa rozpoznawalnoœci
miêsa wieprzowego wysokiej jakoœci oraz jego przetworów, zwiêkszenie dochodów pro-
ducentów wytwarzaj¹cych takie produkty oraz przekazanie konsumentom czytelnej
informacji maj¹cej na celu u³atwienie wyboru produktów wysokiej jakoœci.

Projektowany system jakoœci wieprzowiny s³u¿¹cy wyró¿nianiu miêsa wieprzowego
wysokiej jakoœci oraz jego przetworów jest odpowiedzi¹ na rosn¹cy popyt na ¿ywnoœæ
o wysokiej potwierdzonej i powtarzalnej jakoœci oraz potrzebê usystematyzowania rynku
¿ywnoœci wytwarzanej w ramach systemów certyfikacji. Spodziewan¹ korzyœci¹ wynika-
j¹c¹ z utworzenia krajowego systemu jakoœci wieprzowiny jest zwiêkszenie przejrzysto-
œci na rynku miêsa wieprzowego wysokiej jakoœci oraz jego przetworów poprzez stworze-
nie silnego i rozpoznawalnego wspólnego znaku dla tych produktów. Pozwoli³oby to
unikn¹æ chaosu informacyjnego wœród konsumentów poszukuj¹cych produktów o wy-
sokiej potwierdzonej i powtarzalnej jakoœci oraz u³atwiæ przekaz informacji w odniesie-
niu do rzeczywistych cech i wartoœci dodanej przedmiotowych produktów.

Projekt zak³ada, ¿e uczestnikami krajowego systemu jakoœci wieprzowiny bêd¹
producenci rolni wytwarzaj¹cy miêso wieprzowe wysokiej jakoœci, jak równie¿ inne
podmioty na wszystkich etapach ³añcucha produkcyjnego (m.in. rzeŸnie, masarnie,
zak³ady garma¿eryjne). Warunkiem uczestnictwa w krajowym systemie jakoœci wiep-
rzowiny i tym samym warunkiem niezbêdnym do pos³ugiwania siê logo systemu bêdzie
przyst¹pienie do systemu poprzez poddanie siê certyfikacji przez producentów rolnych
i inne podmioty uczestnicz¹ce w poszczególnych etapach ³añcucha produkcji. W trak-
cie certyfikacji kontrolowane bêdzie przestrzeganie wszystkich wymagañ okreœlonych
dla miêsa wieprzowego i jego przetworów oraz koñcowa jakoœæ produktów.

Utworzenie krajowego systemu jakoœci wieprzowiny powinno przyczyniæ siê do za-
pobie¿enia dalszemu spadkowi pog³owia trzody chlewnej w Polsce dziêki zwiêkszeniu
konkurencyjnoœci polskiej wieprzowiny na rynku unijnym i œwiatowym. Odbiorcy
wieprzowiny coraz czêœciej zwracaj¹ uwagê na wysok¹ jakoœæ oraz jednolite partie pro-
duktu. Wdro¿enie systemu jakoœci wieprzowiny funkcjonuj¹cego na podstawie przepi-
sów projektowanej ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-
-spo¿ywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powinno siê zatem przyczyniæ
do zwiêkszenia dochodów producentów wieprzowiny oraz ich wiêkszej stabilizacji, co
jest bardzo wa¿ne z uwagi na specyfikê tej bran¿y (tzw. „œwiñskie górki i do³ki”).

Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e zgodnie z projektem za³o¿eñ ustawy o zmia-
nie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw prawo do pos³ugiwania siê znakiem graficznym (logo) i nazw¹
krajowego systemu jakoœci wieprzowiny bêd¹ miêli równie¿ producenci wytwarzaj¹cy
miêso wieprzowe wysokiej jakoœci oraz jego przetwory w ramach prywatnych systemów
jakoœci ¿ywnoœci uznanych za krajowe. Do chwili obecnej zosta³y uznane za krajowe
dwa, opisane wczeœniej, prywatne systemy jakoœci ¿ywnoœci, w ramach których wy-
twarzane jest miêso wieprzowe:

– System Gwarantowanej Jakoœci ¯ywnoœci (QAFP) opracowany przez Uniê Produ-
centów i Pracodawców Przemys³u Miêsnego,

– System Jakoœci Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) opracowany przez Polski
Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Zwi¹zek „Pol-
skie Miêso”.

Rozumiej¹c trudn¹ sytuacjê na rynku wieprzowiny i wynikaj¹ce z niej problemy
hodowców Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powo³a³ Zespó³, którego zadaniem jest
opracowanie propozycji rozwi¹zañ systemowych wspieraj¹cych sektor produkcji trzo-
dy chlewnej oraz niezbêdnych uregulowañ prawnych w tym zakresie.

W trakcie prac Zespo³u poruszana by³a miêdzy innymi kwestia grup producenc-
kich oraz ich finansowania, wskazano na zwiêkszanie wartoœci produkcji wytwarzanej
przez grupy oraz na korzystne powi¹zania w ca³ym ³añcuchu produkcji œwiñ w obrêbie
grupy.
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W zwi¹zku z problemami dotycz¹cymi bezpoœrednio hodowli postanowiono, ¿e spe-
cjaliœci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, Instytutu Zootech-
niki oraz Polskiego Zwi¹zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” po-
dejm¹ siê okreœlenia modelowej wielkoœci i struktury gospodarstwa, które w dalszej
perspektywie by³yby dostatecznie ¿ywotne ekonomicznie i mog³y dostarczaæ oczekiwa-
nej liczby warchlaków, spe³niaj¹cych wymagania odbiorców.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka

oraz Bogdana Pêka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach naszej interwencyjnej dzia³alnoœci senatorskiej spotykamy siê

z licznymi skargami na dzia³alnoœæ s¹dów, jak równie¿ z tym, ¿e osoby skar-
¿¹ce siê na dzia³alnoœæ s¹dów do ministra sprawiedliwoœci nie uzyskuj¹ sa-
tysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.

Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ Pana Ministra o nastêpuj¹ce kwestie.
Po pierwsze, ile skarg na dzia³alnoœæ s¹dów wp³ynê³o do ministra spra-

wiedliwoœci w okresie 2008–2011, w rozbiciu na poszczególne lata.
Po drugie, ile tych skarg zosta³o uznanych za zasadne b¹dŸ czêœciowo

zasadne.
Po trzecie, w ilu przypadkach na podstawie skarg minister sprawiedliwo-

œci podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ.
Po czwarte, w ilu przypadkach wobec osób winnych uchybieñ i zanied-

bañ zosta³a zastosowana jakaœ forma odpowiedzialnoœci s³u¿bowej.
Po pi¹te, jak liczny zespó³ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci zajmuje siê

badaniem skarg na dzia³alnoœæ s¹dów.
Po szóste, odnoœnie do jakiej liczby badanych skarg przedstawiciele mi-

nistra sprawiedliwoœci osobiœcie badali sprawy w s¹dach, których dotyczy³y
takie skargi.

Pragniemy równie¿ zapytaæ, jaka jest osobista ocena Pana Ministra od-
noœnie do sposobu badania skarg w ministerstwie i czy zamierza Pan Minis-
ter dokonywaæ jakichœ zmian w zakresie sposobu badania skarg na
dzia³alnoœæ s¹dów.

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

OdpowiedŸ

Warszawa, 28.06.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marszalka z dnia 4.06.2012 r. nr BPS/043-13-

-500/12, przy którym zosta³ przekazany tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 13. posiedzenia
Senatu RP w dniu 30.05.2012 r., uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Wp³ywaj¹ce do Ministerstwa Sprawiedliwoœci skargi s¹ ewidencjonowane wed³ug
kryteriów przedmiotowych, tj. przewlek³oœæ postêpowania, kultura urzêdowania, treœæ
orzeczeñ, wykonanie orzeczeñ, czynnoœci komorników, dzia³alnoœæ Kancelarii Nota-
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rialnych, Zak³adów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz w kategorii tzw. inne.
W tej ostatniej grupie ewidencjonowane s¹, oprócz skarg na dzia³alnoœæ s¹dów, skargi
na dzia³ania organów pozaresortowych, jednostki organizacyjne wiêziennictwa, adwo-
katów, radców prawnych bieg³ych s¹dowych, a od dnia 1.04.2010 r. na dzia³alnoœæ
prokuratury.

Odnosz¹c siê szczegó³owo do pytañ Panów Senatorów, informujê uprzejmie, co na-
stêpuje.

Ad 1. W latach 2008–2011 wp³ynê³y do Ministerstwa Sprawiedliwoœci 42.883 skargi
na dzia³alnoœæ s¹dów dotycz¹ce przewlek³oœci postêpowania, kultury urzêdowania, tre-
œci orzeczeñ, wykonania orzeczeñ, czynnoœci administracyjnych kierowników jednostek,
spraw pracowniczych oraz skargi z kategorii tzw. inne*, których dok³adnej liczby nie
mo¿na podaæ, bowiem jak wskazano wy¿ej, w tej grupie s¹ odnotowywane tak¿e skargi
dotycz¹ce dzia³alnoœci innych organów i jednostek organizacyjnych wiêziennictwa.

Wp³yw skarg na dzia³alnoœæ s¹dów do Ministerstwa Sprawiedliwoœci w rozbiciu na
poszczególne lata i zgodnie z ich ewidencj¹ wed³ug wskazanych wy¿ej kryteriów przed-
miotowych (bez tzw. innych) oraz ich zasadnoœæ ilustruje poni¿sza tabela (1–6).

Lp. Problematyka
2008 2009 2010 2011

wp³yw zasadnoœæ wp³yw zasadnoœæ wp³yw zasadnoœæ wp³yw zasadnoœæ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Przewk³oœæ
postêpowania

1721 202 1397 168 1170 88 1241 120

2.
Kultura
urzêdowania

286 1 178 3 228 5 149 2

3.
Treœæ
orzeczeñ

9177 17 7422 17 5977 30 5517 11

4.
Wykonanie
orzeczeñ

1580 3 1802 1 1552 1 1424 4

5.

Czynnoœci
administracyjne
kierowników
jednostek

476 8 419 6 589 8 471 7

6.
Sprawy
pracownicze

27 2 24 2 22 2 34 2

7. Inne*

RAZEM 13.267 233 11.242 197 9.538 134 8.836 146

Ad 2. Spoœród 42.833 skarg uznano za zasadne 710.
Ad 3. W omawianym okresie w 767 sprawach Minister Sprawiedliwoœci podj¹³

dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia zaistnia³ych uchybieñ.
Ad 4. W 110 sprawach wobec winnych zaniedbañ zosta³a zastosowana forma odpo-

wiedzialnoœci s³u¿bowej.
Ad 5. Badaniem skarg na dzia³alnoœæ s¹dów zgodnie z regulaminem organizacyj-

nym Ministerstwa Sprawiedliwoœci zajmuj¹ siê pracownicy merytoryczni Wydzia³u
Skarg i Wniosków (licz¹cy w latach 2008–2011 od 10–11 osób) oraz sêdziowie z depar-
tamentów merytorycznych – delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwoœci, którzy
oprócz badania skarg wykonywali tak¿e inne czynnoœci nale¿¹ce do zakresu kompe-
tencji danego departamentu.

Ad 6. W latach 2008–2011 nie zachodzi³a koniecznoœæ badania skarg w s¹dach,
których one dotyczy³y i takie badania nie by³y dokonywane.

Sposób za³atwiania skarg na dzia³alnoœæ s¹dów w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
w latach 2008–2011 by³ zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami Dzia³u VIII Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, regulaminu
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka oraz Bogdana Pêka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie
Rzeczniku!

W ramach interwencyjnej dzia³alnoœci senatorskiej spotykamy siê z licz-
nymi skargami ojców walcz¹cych o swoje prawa do spotkañ z dzieæmi. Nie-
stety, bardzo czêsto, jak wynika z przedstawionych informacji, s¹dy nie
znajduj¹ zrozumienia co do potrzeb ojców, by uczestniczyæ czynnie w wycho-
wywaniu dziecka.

W za³¹czeniu, jako przyk³ad, przekazujemy pisma pana Rafa³a P., w któ-
rego przypadku sprawa jest ju¿ doœæ skomplikowana i trwa od kilku lat.

Prosimy w zwi¹zku z tym Pana Ministra Sprawiedliwoœci o zweryfikowa-
nie postêpowañ prowadzonych w s¹dzie w Zawierciu.

Pani¹ Rzecznik Praw Obywatelskich prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci
udzielenia pomocy prawnej panu Rafa³owi i jego mamie.

Z kolei Pana Rzecznika Praw Dziecka prosimy o informacje, jakie dzia³a-
nia podjêli Pañstwo w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 10.07.2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 4 czerwca 2012 r., nr BPS/043-13-500/12, przy

którym zosta³ przes³any tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez panów Senatorów Grzego-
rza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka i Bogdana Pêka pod-
czas 13. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 maja 2012 r.,
w sprawie licznych skarg ojców walcz¹cych o swoje prawa do spotkañ z dzieæmi, uprzej-
mie przedstawiam co nastêpuje.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego wprowadzona ustaw¹ z dnia 6 lis-
topada 2008 r. – o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r., Nr 220, poz. 1431), która wesz³a w ¿ycie
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z dniem 13 czerwca 2009 r., objê³a swym zakresem przepisy odnosz¹ce siê do pocho-
dzenia dziecka, jak te¿ w³adzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosunków
alimentacyjnych miêdzy wskazanymi podmiotami i zastêpczej pieczy nad dzieckiem.

Nowelizacja wprowadzi³a szereg rozwi¹zañ prawnych maj¹cych na celu zapobie¿e-
nie dyskryminacji któregokolwiek z rodziców w zakresie praw i obowi¹zków wynika-
j¹cych z faktu rodzicielstwa.

I tak wskazaæ nale¿y na przyjêcie unormowania przyznaj¹cego mê¿czyŸnie legity-
macjê procesow¹ do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa (art. 84 k.r.o.). Po no-
welizacji art. 84 k.r.o. w procesie o ustalenie pochodzenia dziecka zarówno matka
dziecka, jak i domniemany ojciec mog¹ wystêpowaæ w charakterze powoda albo po-
zwanego. Nowelizacja z 6 listopada 2008 r. ustanowi³a jednakowe zasady co do naby-
cia w³adzy rodzicielskiej przez matkê i ojca w razie s¹dowego ustalenia macierzyñstwa
i ojcostwa oraz zasady nabycia w³adzy rodzicielskiej ex lege w razie ustalenia pocho-
dzenia dziecka.

Kolejnym rozwi¹zaniem œwiadcz¹cym o jednakowym traktowaniu matek i ojców
jest mo¿liwoœæ orzeczenia przez s¹d w wyroku ustalaj¹cym pochodzenie dziecka o za-
wieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu w³adzy rodzicielskiej jednego lub obojga ro-
dziców (przepisy art. 107, 109, 110 i 111 k.r.o. s¹ stosowane odpowiednio).

Przepis art. 107 k.r.o. jednolicie traktuje roz³¹czenie rodziców bez wzglêdu na ist-
nienie lub nieistnienie miêdzy nimi w chwili orzekania albo w przesz³oœci zwi¹zku
ma³¿eñskiego i dotyczy zarówno ma³¿onków niepozostaj¹cych we wspólnym po¿yciu,
jak i ma³¿onków bêd¹cych w faktycznej separacji. W celu wykluczenia pochopnych
rozstrzygniêæ pozostawiaj¹cych pe³niê w³adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom niebê-
d¹cym ze sob¹ we wspólnym po¿yciu, ustawodawca przewidzia³, podobnie jak w przy-
padku roz³¹czenia ma³¿onków w nastêpstwie orzeczenia rozwodu (art. 58 §la zd. 2
k.r.o.), pozostawienie pe³nej w³adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom wtedy, gdy przed-
stawi¹ s¹dowi zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie jej wykony-
wania i utrzymywaniu kontaktów przy jednoczesnym zaistnieniu podstaw do
przyjêcia, ¿e rodzice bêd¹ wspó³dzia³aæ w sprawach dziecka (tzw. pozytywna prognoza).
Wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego „porozumienia ma³¿onków” –
art. 58 §1 k.r.o. i „porozumienia rodziców”’ – art. 107 k.r.o. stanowi urzeczywistnienie
zasady nr 6 za³¹cznika do Rekomendacji nr R(84) z 28 lutego 1984 r. w sprawie odpo-
wiedzialnoœci rodzicielskiej przyjêtej przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Ta nowatorska metoda kszta³towania orzeczenia o w³adzy rodzicielskiej polega na
wspólnym przygotowaniu przez rodziców porozumienia co do sposobu wykonywania
w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

S¹d ma obowi¹zek uwzglêdnienia tego porozumienia po ustaleniu, i¿ jest ono zgod-
ne z dobrem dziecka, co nie przes¹dza o pozostawieniu obojgu rodzicom pe³nej w³adzy
rodzicielskiej. Przes³ankami koniecznymi dla pozostawienia obojgu rodzicom pe³nej
w³adzy rodzicielskiej s¹: zgodny wniosek stron, przedstawienie porozumienia, wy-
st¹pienie okolicznoœci uzasadniaj¹cych oczekiwanie, ¿e rodzice bêd¹ wspó³dzia³aæ
w sprawach dziecka, a ponadto stwierdzenie przez s¹d. i¿ pozostawienie w³adzy rodzi-
cielskiej obojgu rodzicom jest zgodne z dobrem dziecka.

Wskazaæ równie¿ nale¿y na przepis art. 113 §1 k.r.o., który stanowi, ¿e niezale¿nie
od w³adzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko maj¹ prawo i obowi¹zek utrzymywa-
nia ze sob¹ kontaktów.

Przepis art. 113 §2 k.r.o. zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem obejmu-
j¹cy, po pierwsze, pobyt z ma³oletnim, w którego zakres wchodz¹ odwiedziny, spotkania,
zabieranie go poza miejsce jego sta³ego pobytu, po drugie, bezpoœrednie porozumiewanie
siê, po trzecie, utrzymywanie korespondencji oraz, po czwarte, korzystanie z innych œrod-
ków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym ze œrodków komunikacji elektronicznej.

Katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najwa¿niejsze sk³adniki kontaktów
z dzieckiem i ma za zadanie u³atwiæ formu³owanie rozstrzygniêcia s¹dowego, doty-
cz¹cego tej materii.

Podstawowe zasady regulowania kontaktów okreœlono w art. 1131 §1 k.r.o., który
zawiera regu³y ustalania sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, stano-
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wi¹cych bardzo wa¿ny element ¿ycia rodzinnego, nawet gdy zwi¹zek miêdzy rodzicami
zosta³ zerwany.

Przepis ten dotyczy najczêstszego, typowego przypadku, w którym dziecko przebywa
stale u jednego z rodziców. W takiej sytuacji przyjêto jako zasadê, ¿e rodzice okreœlaj¹
wspólnie sposób utrzymywania kontaktów z ma³oletnim. Rodzice powinni kierowaæ siê
dobrem dziecka i braæ pod uwagê jego rozs¹dne ¿yczenia (art. 95 §4 k.r.o.).

W praktyce wielu rodziców z powodzeniem i bez ingerencji s¹du reguluje utrzymy-
wanie kontaktów z dzieckiem i taka sytuacja powinna stanowiæ regu³ê. Dopiero w sy-
tuacji, gdy zainteresowani nie mog¹ osi¹gn¹æ porozumienia, sprawê powinien
rozstrzygaæ s¹d opiekuñczy.

Odnosz¹c siê do wyra¿onego w oœwiadczeniu pogl¹du, ¿e polskie s¹dy nie znajduj¹
zrozumienia co do potrzeb ojców, w zakresie ich czynnego uczestniczenia w wychowy-
waniu dziecka pragnê podkreœliæ, ¿e katalog elementów kontaktów z dzieckiem obej-
muj¹cy pobyt z dzieckiem, bezpoœrednie porozumiewanie siê, utrzymywanie kore-
spondencji oraz korzystanie z innych œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ ma
charakter otwarty i zawiera jedynie najwa¿niejsze sk³adniki tych kontaktów.

Obecne uregulowanie kontaktów z dzieckiem, jako odrêbnego od w³adzy rodziciel-
skiej prawa rodziców, usunê³o przyczynê powa¿nych problemów w praktyce stosowa-
nia prawa rodzinnego, dotycz¹cych sytuacji, w których rodzice nie s¹ pozbawieni
w³adzy rodzicielskiej, zaœ dobro dziecka uzasadnia ograniczenie b¹dŸ zakazanie im
osobistej stycznoœci z dzieckiem.

W celu zabezpieczenia i gwarancji wykonywania postanowieñ o kontaktach z dzieæ-
mi przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego daj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia przez upraw-
nionego do s¹du opiekuñczego z wnioskiem o przymusowe odebranie dziecka w opar-
ciu o przepisy art. 5981 i nastêpne k.p.c., b¹dŸ z wnioskiem o egzekucjê widzeñ w trybie
art. 1050 k.p.c. lub 1051 k.p.c. Wybór postêpowania zale¿y wy³¹cznie od wierzyciela,
s¹d bowiem w wy¿ej wymienionych sprawach nie dzia³a z urzêdu.

W sytuacji uznania wniosku o wydanie dziecka za zasadny s¹d w postanowieniu
okreœla termin, w jakim zobowi¹zany powinien oddaæ je wnioskodawcy. W razie nieza-
stosowania siê do postanowienia przez rodzica zobowi¹zanego, s¹d na wniosek upraw-
nionego rodzica zleci kuratorowi sadowemu przymusowe odebranie dziecka, zgodnie
z art. 5986 i nastêpne k.p.c. Natomiast w przypadku uwzglêdnienia wniosku z³o¿onego
w trybie art. 1050 k.p.c. lub 1051 k.p.c., s¹d ma mo¿liwoœæ nak³adania na zobowi¹za-
nego rodzica kary grzywny.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e uniemo¿liwienie utrzymania w³aœciwego kontaktu
osobistego pomiêdzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes ma³oletniego
i mo¿e stanowiæ przyczynê uzasadniaj¹c¹ zmianê prawomocnego postanowienia regu-
luj¹cego wykonywanie w³adzy rodzicielskiej (art. 577 k.p.c.).

Ponadto warto dodaæ, ¿e sprawy dotycz¹ce kontaktów z dzieckiem s¹ badane przez
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w kontekœcie ewentualnego naruszenia artyku³u
8 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, na mocy którego ka¿-
dy ma prawo do poszanowania swojego ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Zasadniczym
celem artyku³u 8 konwencji jest ochrona jednostki przed arbitralnym dzia³aniem w³a-
dzy publicznej. Z jednej strony na pañstwie, w ujêciu negatywnym, spoczywa obo-
wi¹zek niepodejmowania dzia³añ, które utrudniaj¹ wykonywanie przez cz³onków
rodziny ich praw. z drugiej strony wskazuje siê na pozytywne zobowi¹zanie pañstwa do
skutecznego zapewnienia „poszanowania ¿ycia rodzinnego”.

Rola ETPC ogranicza siê do oceny zgodnoœci z wymogami konwencji dzia³añ w³adz
krajowych, podejmowanych w zwi¹zku z umo¿liwieniem kontaktów skar¿¹cych
z dzieckiem. Przedmiotem tej oceny jest sprawdzenie, czy œrodki podejmowane przez
w³adze krajowe w celu zagwarantowania skar¿¹cym korzystania z przys³uguj¹cy im
praw by³y odpowiednie i wystarczaj¹ce. Trybuna³ podkreœla, ¿e obowi¹zek w³adz krajo-
wych podejmowania œrodków umo¿liwiaj¹cych kontakt rodzica z dzieckiem po rozwo-
dzie nie jest absolutny i zale¿y od okolicznoœci konkretnej sprawy. Ponadto dokonuj¹c
oceny, czy niewyegzekwowanie postanowieñ o kontaktach z dzieckiem stanowi³o naru-
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szenie prawa do ¿ycia rodzinnego, nale¿y sprawdziæ, czy prawid³owo wywa¿one zosta³y
interesy wszystkich stron: dziecka, matki i ojca. Zachowanie równowagi pomiêdzy in-
teresami osób zaanga¿owanych w konflikt, a interesem ogó³u, który z regu³y polega na
zapewnieniu poszanowania rz¹dów prawa wymagane jest zarówno w aspekcie negatyw-
nym, jak i pozytywnym (decyzja ETPC z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie D v. Polska,
skarga nr 82115/02).

W kontekœcie powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny za-
pewnia równoprawne wykonywanie zarówno przez ojców, jak i matki ról rodzicielskich,
w tym w zakresie dochodzenia, jak i egzekwowania niezale¿nego od w³adzy rodziciel-
skiej prawa do kontaktów z dzieckiem.

Minister Sprawiedliwoœci sprawuje nadzór administracyjny nad dzia³alnoœci¹
s¹dów polegaj¹cy na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyj-
nych i maj¹tkowych funkcjonowania s¹dów oraz zapewnieniu w³aœciwego toku wewnêtrz-
nego urzêdowania s¹dów, zaœ czynnoœci te nie mog¹ wkraczaæ w dziedzinê, w której sê-
dziowie s¹ niezawiœli.

Zarz¹dzenie przez Ministra Sprawiedliwoœci przeprowadzenia lustracji s¹du lub
wydzia³u, b¹dŸ przeprowadzenia lustracji dzia³alnoœci nadzorczej prezesa s¹du mo¿li-
we jest w przypadku stwierdzenia istotnych uchybieñ w dzia³alnoœci administracyjnej
s¹du lub niewykonania przez prezesa s¹du apelacyjnego obowi¹zków nadzorczych
oraz wydanych zarz¹dzeñ.

Z powa¿aniem

Grzegorz Wa³ejko

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 1.08.2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z 4 czerwca 2012 r. (BPS/043-13-502/12),

przesy³am w za³¹czeniu kopiê odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi Grzegorzowi
Wojciechowskiemu na oœwiadczenie z 30 maja 2012 r., za³¹czone do pisma Pana Mar-
sza³ka.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e – zgodnie z proœb¹ Pana Marsza³ka – wersja cyf-
rowa niniejszego pisma oraz odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi Wojciechowskiemu
zosta³a przes³ana na podany adres poczty elektronicznej (odpowiedzi@nw.senat.gov.pl).

Z powa¿aniem

Stanis³aw Trociuk
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Stanowisko
ZASTÊPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 1.08.2012 r.

Pan Grzegorz Wojciechowski
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze!
W zwi¹zku z pismem Pana Bogdana Borusewicza, Marsza³ka Senatu z 4 czerwca

2012 r. (BPS/043-13-502/12) i za³¹czon¹ doñ kopi¹ oœwiadczenia z³o¿onego przez Pa-
na Senatora i innych senatorów na 13. posiedzeniu Senatu 30 maja 2012 r. w sprawie
Pana Rafa³a P. i jego kontaktów z dzieckiem, na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z 15 lip-
ca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.)
uprzejmie wskazujê, ¿e wymiar sprawiedliwoœci w RP sprawuj¹ niezale¿ne s¹dy, które
zgodnie z art. 173 i nastêpnymi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej s¹ w³adz¹ odrêb-
n¹ i niezale¿n¹, a sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawiœli i podlegaj¹
tylko Konstytucji i ustawom. Niezawis³y s¹d ocenia wiarygodnoœæ i moc dowodów we-
d³ug w³asnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozwa¿enia zebranego ma-
teria³u (art. 233 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296
ze zm.), a nastêpnie po zamkniêciu rozprawy wydaje wyrok, bior¹c za podstawê stan
rzeczy istniej¹cy w chwili zamkniêcia rozprawy (art. 316 §1 KPC).

Dla mo¿liwoœci korygowania orzeczeñ s¹du zosta³ stworzony tok instancyjny, na
mocy którego od niekorzystnych dla siebie orzeczeñ mo¿na siê odwo³aæ (art. 176 Kon-
stytucji RP). Jako ¿e ingerencji w niezawis³oœæ orzecznicz¹ s¹dów zakazuje Rzeczniko-
wi tak Konstytucja, jak i ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik nie
komentuje prawomocnych orzeczeñ s¹dowych, a nieprawomocne – jedynie w formie
ewentualnie sk³adanych œrodków odwo³awczych.

Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 49 KPC, Panu P. (a tak¿e jego matce, w to-
cz¹cym siê w jej sprawie postêpowaniu) przys³uguje prawo zg³oszenia wniosku o wy-
³¹czenie sêdziego, lecz tylko, je¿eli istnieje okolicznoœæ tego rodzaju, ¿e mog³aby
wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoœæ co do bezstronnoœci sêdziego w danej sprawie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e polskie prawo dopuszcza mo¿liwoœæ uzyskania
alimentów od dalszych krewnych dziecka, nie tylko rodziców. Mówi o tym artyku³ 132 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuñczego (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.), który stanowi, i¿
obowi¹zek alimentacyjny zobowi¹zanego w dalszej kolejnoœci powstaje dopiero wtedy, gdy
nie ma osoby zobowi¹zanej w bli¿szej kolejnoœci albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczy-
niæ zadoœæ swemu obowi¹zkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnio-
nemu œrodków utrzymania jest niemo¿liwe lub po³¹czone z nadmiernymi trudnoœciami.
Artyku³ ten pozostaje w zwi¹zku z artyku³em 128 KRO, który stwierdza, ¿e obowi¹zek do-
starczania œrodków utrzymania, a w miarê potrzeby tak¿e œrodków wychowania (obo-
wi¹zek alimentacyjny) obci¹¿a krewnych w linii prostej oraz rodzeñstwo.

Zobowi¹zani do dostarczania œrodków utrzymania mog¹ byæ tak¿e dziadkowie, bê-
d¹cy krewnymi dziecka w linii prostej. Powstanie obowi¹zku alimentacyjnego dziad-
ków mo¿e nast¹piæ, gdy:

– dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów w ogóle nie ma krewnych obo-
wi¹zanych w bli¿szej kolejnoœci (np. osoby takie zmar³y);

– osoba zobowi¹zana w bli¿szej kolejnoœci (np. ojciec dziecka) nie jest w stanie wy-
wi¹zaæ siê ze swojego obowi¹zku alimentacyjnego lub stopieñ mo¿liwoœci wy-
wi¹zywania siê z tego obowi¹zku nie wystarcza na pokrycie w pe³nym rozmiarze
œrodków utrzymania i wychowania dziecka;

– uzyskanie od osoby zobowi¹zanej w bli¿szej kolejnoœci potrzebnych dziecku œrod-
ków utrzymania jest niemo¿liwe lub po³¹czone z nadmiernymi trudnoœciami.

Niezawis³y s¹d oceni, czy w opisanej sytuacji alimenty od babki dziecka mog¹ byæ
orzeczone. Alimenty te mog¹ zostaæ orzeczone jako uzupe³niaj¹ce b¹dŸ zastêpuj¹ce ali-
menty œwiadczone przez Pana P., w obu przypadkach ich wysokoœæ zostanie ustalona
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na podstawie art. 135 §1 KRO, tj. uwzglêdniaj¹c nie tylko usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego dziecka, ale tak¿e zarobkowe i maj¹tkowe mo¿liwoœci babki dziecka.

W przypadku niesatysfakcjonuj¹cego rozstrzygniêcia s¹du matce Pana P. s³u¿y
prawo z³o¿enia apelacji. Apelacjê wnosi siê do s¹du, który wyda³ zaskar¿one orzecze-
nie, w terminie dwutygodniowym od dorêczenia stronie skar¿¹cej orzeczenia z uzasad-
nieniem. Je¿eli strona nie za¿¹da³a uzasadnienia orzeczenia w terminie tygodniowym
od og³oszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym up³y-
n¹³ termin do ¿¹dania uzasadnienia (art. 369 KPC).

W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich nie widzi podstaw do podejmowania
dalej id¹cych interwencji poza przekazaniem powy¿szych informacji. Uprzejmie proszê
Pana Senatora o przekazanie powy¿szych treœci pozosta³ym zainteresowanym Senato-
rom, tj. Panu Markowi Martynowskiemu, Andrzejowi Paj¹kowi i Bogdanowi Pêkowi, za
co z góry dziêkujê.

Z powa¿aniem

Stanis³aw Trociuk

OdpowiedŸ
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z 4 czerwca 2012 roku (data wp³ywu 8 czerwca br.), uprzej-

mie informujê, ¿e w Biurze Rzecznika Praw Dziecka nie odnotowano wczeœniej ¿adnego
zg³oszenia dotycz¹cego ma³oletniej Karoliny P. W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka
i Bogdana Pêka z dnia 30 maja 2012 roku i za³¹czon¹ informacj¹ sporz¹dzon¹ przez pa-
na Rafa³a P. dotycz¹c¹ utrudniania kontaktów z dzieckiem sprawa ta zosta³a zarejestro-
wana w Biurze Rzecznika Praw Dziecka pod sygnatur¹ ZSR/410/955/2012/KW.

Celem weryfikacji aktualnej sytuacji ma³oletniej zwrócono siê do Przewodnicz¹cej
I Wydzia³u Cywilnego S¹du Okrêgowego w Czêstochowie o przes³anie orzeczenia rozwodo-
wego w sprawie I RC 463/06 oraz do Przewodnicz¹cej III Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich
S¹du Rejonowego w Zawierciu o udostêpnienie akt spraw dotycz¹cych ma³oletniej Karoli-
ny w zakresie kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji oraz sprawy alimentacyjnej.

Po przeprowadzeniu analizy akt oraz zbadaniu wszelkich okolicznoœci mog¹cych
mieæ wp³yw na ostateczne rozstrzygniêcie sprawy, w szczególnoœci w zakresie zagro¿e-
nia b¹dŸ naruszania praw lub dobra dziecka, zajmê stanowisko w sprawie i podejmê
decyzjê co do ewentualnych dalszych czynnoœci w ochronie ma³oletniej.

Jednoczeœnie zapewniam, ¿e wszelkie sygna³y dotycz¹ce utrudniania rodzicowi
kontaktów z dzieckiem s¹ przeze mnie starannie weryfikowane, a w razie koniecznoœci
podejmowane s¹ równie¿ stosowne interwencje. Nierespektowanie orzeczeñ s¹dowych
winno skutkowaæ przewidzianymi w przepisach prawa konsekwencjami.

Z wyrazami szacunku

Marek Michalak
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego, Andrzeja Paj¹ka

oraz Bogdana Pêka

skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca,
do marsza³ka województwa ³ódzkiego Witolda Stêpnia

oraz do g³ównego inspektora ochrony œrodowiska Andrzeja Jagusiewicza

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

Zwrócili siê do mnie mieszkañcy Sulejowa mocno zaniepokojeni decyzj¹
starosty powiatu piotrkowskiego, zezwalaj¹c¹ na sk³adowanie odpadów nie-
bezpiecznych (miêdzy innymi azbestu, rtêci, arsenu i metali ciê¿kich) na tere-
nie zak³adów wapienniczych w Sulejowie.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. starosta powiatu piotrkowskiego wyda³ de-
cyzjê zezwalaj¹c¹ na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych (de-
cyzja znak: S-V.6233.3.2012) w Sulejowie ul. Podkurnêdz 27a. Jest to teren
nieistniej¹cych ju¿ dzisiaj Zak³adów Przemys³u Wapienniczego. W³aœcicielem
ZPW by³ Skarb Pañstwa, w imieniu którego dzia³a³ wojewoda ³ódzki. Teren
zosta³ sprzedany. Obecnie w³aœcicielem jest spó³ka komandytowa Kopalnia
Wapienia Sulejów. W³aœciciel terenu wydzier¿awi³ ten teren przedsiêbiorcy
spod Kielc, dla którego starosta wyda³ wskazan¹ decyzjê. Zgodnie z ustaw¹
o odpadach przed wydaniem decyzji starosta wyst¹pi³ o opiniê do burmistrza
miasta Sulejowa, jednak¿e wyst¹pi³ o opiniê dotycz¹c¹ odpadów innych ni¿
niebezpieczne. Opinia burmistrza by³a negatywna. Starosta nie wzi¹³ pod
uwagê opinii burmistrza i wyda³ decyzjê zezwalaj¹c¹. Decyzja obecnie jest
prawomocna, poniewa¿ stronami postêpowania s¹ wnioskodawca, czyli
przedsiêbiorca, i w³aœciciel terenu, czyli spó³ka komandytowa.

Jak s³usznie podnosz¹ mieszkañcy, efektem sk³adowania takich odpa-
dów mo¿e byæ utrata zdrowia nie tylko mieszkañców Sulejowa, ale i okolic,
na skutek zatrucia ziemi i okolicznych wód, miêdzy innymi Pilicy i Zalewu Su-
lejowskiego.

Ponadto zasadne w¹tpliwoœci wobec tej decyzji budzi fakt, i¿ zak³ady
wapiennicze w Sulejowie s¹ po³o¿one w granicach Sulejowskiego Parku Kra-
jobrazowego, a niedaleko, oko³o 100 metrów dalej, znajduje siê obszar Natu-
ra 2000 z chronionymi ptakami, miêdzy innymi zimorodkami i jaskó³kami
brzegówkami, i ich miejscami lêgowymi.

Prosimy zatem Pana Ministra, Pana Marsza³ka i Pana Inspektora
o sprawdzenie trybu i sposobu wydania opisanej decyzji. Z przekazanych in-
formacji wynika, i¿ nie wydano decyzji œrodowiskowej, która w takich wa-
runkach powinna byæ wydana, a zapisy decyzji starosty s¹ bardzo
lakoniczne, miêdzy innymi nie ma dok³adnie opisanego miejsca gromadzenia
odpadów na jedenastohektarowej dzia³ce, nie ma infrastruktury do magazy-
nowania odpadów, istniej¹ce budynki s¹ w znacznym stopniu zniszczone,
bez bie¿¹cej wody i kanalizacji, a w decyzji napisano, ¿e teren jest ogrodzony
i utwardzony, tymczasem jest to nieprawda.

Z góry dziêkujemy za wnikliwe przeanalizowanie przedstawionej sprawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Bogdan Pêk
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 2 lipca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one

wspólnie z innymi senatorami, podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja
2012 r., znak: BPS/043-13/504/12, w sprawie decyzji Starosty Powiatu Piotrkow-
skiego zezwalaj¹cej na sk³adowanie odpadów niebezpiecznych na terenie zak³adów wa-
pienniczych w Sulejowie, w za³¹czeniu przesy³am stosowne wyjaœnienia.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska

Stanowisko w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami

podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r.,
znak: BPS/043-13-504/12, dotycz¹cego

decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego zezwalaj¹cej
na sk³adowanie odpadów niebezpiecznych

na terenie zak³adów wapienniczych w Sulejowie.

Z ustaleñ G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska wynika, ¿e Starosta Piotrkow-
ski decyzj¹ z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak: RS-V.6233.3.2012, zezwoli³ Robertowi Pa-
chowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ PPHU DEX-TRANS Robert Pach,
Gliniany Las 22, 26–212 Smyków na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych
oraz innych ni¿ niebezpieczne. Miejsce zbierania odpadów to dzia³ka nr ewid. 54 obrêb
0016–16 zlokalizowana w Sulejowie ul. Podkurnêdz 27a (teren po by³ych Zak³adach
Przemys³u Wapienniczego w Sulejowie).

W³aœcicielem przedmiotowej dzia³ki jest Kopalnia Wapienia Sulejów Sp. z o.o.
ul. Podkurnêdz 27a, 97–330 Sulejów. Obecnie, na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2012 r., dzier¿awc¹ dzia³ki jest PPHU DEX-TRANS Robert Pach, Gliniany Las 22,
26–212 Smyków.

Starosta Piotrkowski, w toku prowadzonego postêpowania w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji, maj¹c na wzglêdzie przepis art. 29 ust. 1 pkt c) ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, dotycz¹cy odmowy wydania zezwolenia na zbieranie
odpadów w przypadku niezgodnoœci z przepisami prawa miejscowego oraz fakt, ¿e
punkty do zbierania lub prze³adunku odpadów zaliczane s¹ do przedsiêwziêæ mo-
g¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, pismem z dnia 13 marca 2012 r. zwróci³ siê do
Burmistrza Sulejowa o wyra¿enie opinii w sprawie zamierzonego sposobu gospodarki
odpadami zawartego we wniosku PPHU DEX-TRANS Robert Pach.
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Burmistrz Sulejowa pismem z dnia 22 marca 2012 r. poinformowa³ Starostê Piotr-
kowskiego o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce-
go dzia³kê nr ewid. 54 (zgodnie z nieobowi¹zuj¹cym ju¿ planem zagospodarowania
przestrzennego, dzia³ka ta znajdowa³a siê w terenie strefy 7-strefa magazynowo-sk³a-
dowa) oraz zaopiniowa³ negatywnie lokalizacjê na tej dzia³ce inwestycji w zakresie zbie-
rania odpadów przez PPHU DEX-TRANS Robert Pach.

W zwi¹zku z wydaniem przez Starostê Piotrkowskiego powy¿szego zezwolenia dla
PPHU DEX-TRANS Robert Pach, Zastêpca Burmistrza Sulejowa pismem z dnia 14 ma-
ja 2012 r. skierowa³ do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Piotrkowie Trybu-
nalskim wniosek o zbadanie zgodnoœci z prawem decyzji Starosty Piotrkowskiego
z dnia 23 kwietnia 2012 r. wskazuj¹c, ¿e zosta³a wydana z pominiêciem krajowych
i unijnych przepisów w zakresie ochrony œrodowiska.

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia
15 czerwca 2012 r. znak: KO.463-4/12 zawiadomi³o o wszczêciu z urzêdu postêpowa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia
23 kwietnia 2012 r. znak: RS-V.6233.3.2012 w przedmiocie udzielenia Robertowi Pa-
chowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. PPHU DEX-TRANS z siedzib¹ Gli-
niany Las 22, 26–212 Smyków, zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów
niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne. Postêpowanie jest w toku.

Z ustaleñ £ódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska dokonanych
w dniu 12 czerwca 2012 r. wynika, ¿e PPHU DEX-TRANS Robert Pach nie rozpoczê³o
na dzier¿awionym terenie faktycznej dzia³alnoœci w zakresie zbierania odpadów. Tak¿e
dokonane oglêdziny przez WIOŒ potwierdzi³y, ¿e dzia³alnoœæ nie jest prowadzona.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e PPHU DEX-TRANS Robert Pach nie wyst¹pi³o do
Burmistrza Sulejowa z wnioskiem o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e sprawa prawid³owoœci wydania przez Starostê
Piotrkowskiego decyzji z dnia 23 kwietnia 2012 r. znak: RS-V.6233.3.2012 – zezwole-
nia na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne dla
PPHU DEX-TRANS Robert Pach jest aktualnie rozpatrywana przez w³aœciwy organ –
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Piotrkowie Trybunalskim.

G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska poleci³ £ódzkiemu Wojewódzkiemu In-
spektorowi Ochrony Œrodowiska nadzorowanie sprawy dotycz¹cej dzia³alnoœci PPHU
DEX-TRANS Robert Pach w zakresie zbierania odpadów na dzia³ce nr ewid. 54 w Sule-
jowie i w zale¿noœci od rozstrzygniêcia SKO w Piotrkowie Trybunalskim podjêcie
w uzgodnieniu z GIOŒ stosownych dzia³añ.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska

OdpowiedŸ
MARSZA£KA
WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO

£ódŸ, 20 czerwca 2012 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z wyst¹pieniem Pana Marsza³ka, dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas
13. posiedzenia Senatu RP w dniu 30 maja 2012 r. w sprawie wyst¹pieñ mieszkañców
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Sulejowa odnosz¹cych siê do wydanej przez Starostê Piotrkowskiego decyzji z dnia
23.04.2012 r. znak: RS-V.6233.3.2012, zezwalaj¹cej na zbieranie odpadów, informujê
co nastêpuje.

Marsza³ek Województwa £ódzkiego nie jest organem nadrzêdnym ani kontrolu-
j¹cym dzia³alnoœæ samorz¹dów powiatowych. Organem odwo³awczym tj. organem wy¿-
szego stopnia w postêpowaniu odwo³awczym w przedmiotowej sprawie jest Samo-
rz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Piotrkowie Trybunalskim.

Tym niemniej pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ sprawa ta by³a wnikliwie
analizowana w Urzêdzie Marsza³kowskim w £odzi. Mieszkañcy gminy Sulejów poprzez
pisma kierowane do So³tysów So³ectwa Kurnêdz oraz So³ectwa Krzewiny (znak:
ROVI.7241.4.4.2012.IW, z dnia 6.06.2012 r.), szczegó³owo informowani byli przeze
mnie o wymaganiach prawnych niezbêdnych do prowadzenia takiej dzia³alnoœci oraz
o mo¿liwoœciach dzia³añ organów administracji publicznej w³aœciwych w przedmioto-
wej sprawie.

W niniejszej sprawie Burmistrz Sulejowa pismem z dnia 14 maja 2012 roku znak:
IR.6220.5.2012.KC, skierowa³ wniosek do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy S³owackiego 19, w celu zbadania zgodnoœci
z prawem decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak:
RS-V.6233.3.2012, w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów niebez-
piecznych oraz innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Sulejowie przy ul. Podkurnêdz 27a,
wydanego dla Pana Roberta Pacha prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. PPHU
DEX-TRANS Robert Pach, Gliniany Las 22, 26–212 Smyków. Z uzyskanych od Burmi-
strza Sulejowa informacji wynika, i¿ 15 czerwca br. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³aw-
cze w Piotrkowie Trybunalskim wszczê³o postêpowanie w sprawie stwierdzenia
niewa¿noœci ww. decyzji. Na chwilê obecn¹ nie ma jeszcze rozstrzygniêcia w tej sprawie.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ zezwolenie na zbieranie odpadów nie jest jedyn¹ decyzj¹ admi-
nistracyjn¹, któr¹ Inwestor musi uzyskaæ przed rozpoczêciem ww. dzia³alnoœci.

W ustawie z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), znajduje siê delegacja
prawna do rozporz¹dzenia Rady Ministrów okreœlaj¹cego rodzaje przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (art. 60) oraz procedury uzyskania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach.

Punkt zbierania lub prze³adunku odpadów zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, jest przedsiêwziêciem mog¹cym potencjalnie
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla którego obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany.

Realizacja punktu zbierania odpadów mo¿liwa jest po uzyskaniu decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach, któr¹ w przedmiotowej sprawie wydaje Burmistrz Su-
lejowa. Burmistrz Sulejowa tak¿e okreœla czy przedsiêwziêcie to wymaga sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Podczas tego postêpowania zostaje okreœlony
wp³yw realizacji przedsiêwziêcia na œrodowisko równie¿ w zakresie podnoszonym przez
mieszkañców.

Ponadto zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn.
zm.), decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest przed uzyskaniem
którejkolwiek z decyzji lub dokonaniem zg³oszeñ – decyzji wymienionych w ww. przepi-
sie. W powy¿szym katalogu nie ma natomiast zezwolenia na zbieranie odpadów.

W decyzji Starosty Piotrkowskiego (w zezwoleniu na zbieranie odpadów) okreœlono,
i¿ teren przewidziany do zbierania i magazynowania odpadów bêdzie utwardzony,
a magazynowanie odpadów odbywa³o siê bêdzie na terenie hali magazynowej. Nale¿y
wiêc zwróciæ uwagê, i¿ dzia³ania te bêd¹ wymaga³y uzyskania pozwolenia na budowê
albo zg³oszenia robót budowlanych (zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póŸn. zm.).
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Ponadto z wymienionej decyzji wynika, i¿ dla terenu na którym ma byæ realizowane
niniejsze przedsiêwziêcie nie zosta³ uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, a wiêc Inwestor bêdzie musia³ uzyskaæ decyzjê o warunkach zabudowy.

Reasumuj¹c, decyzje administracyjne, do których uzyskania zobowi¹zany jest In-
westor to:

– decyzja o warunkach zabudowy (decyzja wydawana wy³¹cznie dla terenów, na któ-
rych brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego – w niniejszej sprawie, zgodnie z kompetencjami decyzja ta powinna byæ wy-
dana przez Burmistrza Sulejowa,

– decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach – tak¿e ta decyzja powinna byæ wy-
dana przez Burmistrza Sulejowa,

– pozwolenie na budowê lub zg³oszenie robót budowlanych – organem w³aœciwym
w tych sprawach jest Starosta Piotrkowski.

Maj¹c na uwadze, i¿ decyzja wydana przez Starostê Piotrkowskiego zosta³a przekaza-
na przez Burmistrza Sulejowa do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Piotrkowie
Trybunalskim celem zbadania zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym prawem oraz w¹tpliwoœci miesz-
kañców co do trafnoœci lokalizacji ww. przedsiêwziêcia, pragnê podkreœliæ, i¿ ze wzglêdu
na istotn¹ wagê problemu bêdê w dalszym ci¹gu monitorowa³ przebieg tej sprawy.

Jednoczeœnie, pragnê bardzo podziêkowaæ Panu Marsza³kowi oraz Senatorom za
zaanga¿owanie siê w przedmiotow¹ sprawê.

W chwili obecnej istotne dla sprawy bêdzie rozstrzygniêcie Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydanego przez Starostê Piotrkows-
kiego zezwolenia na zbieranie odpadów, a tak¿e rozstrzygniêcia przysz³ych decyzji Burmi-
strza Sulejowa o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz o warunkach zabudowy.

Witold Stêpieñ

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
G£ÓWNEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŒRODOWISKA

Warszawa, 27 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 4 czerwca 2012 r. znak: BPS/043-

-13-506/12, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu
30 maja 2012 r. w sprawie decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego zezwalaj¹cej na
sk³adowanie odpadów niebezpiecznych na terenie zak³adów wapienniczych w Sulejo-
wie, uprzejmie informujê.

Starosta Piotrkowski decyzj¹ z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak: RS-V.6233.3.2012,
zezwoli³ Robertowi Pachowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ PPHU
DEX-TRANS Robert Pach, Gliniany Las 22, 26–212 Smyków na prowadzenie zbierania
odpadów niebezpiecznych oraz innych ni¿ niebezpieczne. Miejsce zbierania odpadów
to dzia³ka nr ewid. 54 obrêb 0016–16 zlokalizowana w Sulejowie ul. Podkurnêdz 27a
(teren po by³ych Zak³adach Przemys³u Wapienniczego w Sulejowie).
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Z analizy dokumentów wynika, ¿e w³aœcicielem przedmiotowej dzia³ki jest Kopalnia
Wapienia Sulejów Sp. z o.o. ul. Podkurnêdz 27a, 97–330 Sulejów. Obecnie, na podsta-
wie umowy z dnia 23 stycznia 2012 r., dzier¿awc¹ dzia³ki jest PPHU DEX-TRANS
Robert Pach, Gliniany Las 22, 26–212 Smyków.

Starosta Piotrkowski, w toku prowadzonego postêpowania w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji, maj¹c na wzglêdzie przepis art. 29 ust. 1 pkt c) ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póŸn. zm.) doty-
cz¹cy odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku niezgodnoœci
z przepisami prawa miejscowego oraz fakt, ¿e punkty do zbierania lub prze³adunku od-
padów zaliczane s¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko w rozumieniu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397), pismem z dnia 13 marca 2012 r. zwróci³ siê do Burmistrza Sulejo-
wa o wyra¿enie opinii w sprawie zamierzonego sposobu gospodarki odpadami zawarte-
go we wniosku PPHU DEX-TRANS Robert Pach.

Burmistrz Sulejowa pismem z dnia 22 marca 2012 r. poinformowa³ Starostê Piotr-
kowskiego o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce-
go dzia³kê nr ewid. 54 (zgodnie z nieobowi¹zuj¹cym ju¿ planem zagospodarowania
przestrzennego, dzia³ka ta znajdowa³a siê w terenie strefy 7 strefa magazynowo-sk³a-
dowa) oraz zaopiniowa³ negatywnie lokalizacjê na tej dzia³ce inwestycji w zakresie zbie-
rania odpadów przez PPHU DEX-TRANS Robert Pach.

W zwi¹zku z wydaniem przez Starostê Piotrkowskiego powy¿szego zezwolenia dla
PPHU DEX-TRANS Robert Pach, Zastêpca Burmistrza Sulejowa pismem z dnia 14 ma-
ja 2012 r. skierowa³ do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Piotrkowie Tryb.
wniosek o zbadanie zgodnoœci z prawem decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia
23 kwietnia 2012 r. wskazuj¹c, ¿e zosta³a wydana z pominiêciem krajowych i unijnych
przepisów w zakresie ochrony œrodowiska.

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia
15 czerwca 2012 r. znak: KO.463-4/12 zawiadomi³o o wszczêciu z urzêdu postêpowa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia
23 kwietnia 2012 r. znak: RS-V.6233.3.2012 w przedmiocie udzielenia Robertowi Pa-
chowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. PPHU DEX-TRANS z siedzib¹ Gli-
niany Las 22, 26-212 Smyków, zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów
niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne. Postêpowanie jest w toku.

Z ustaleñ £ódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska dokonanych
w dniu 12 czerwca 2012 r. wynika, ¿e PPHU DEX-TRANS Robert Pach nie rozpoczê³o
na dzier¿awionym terenie faktycznej dzia³alnoœci w zakresie zbierania odpadów. Tak¿e
dokonane oglêdziny przez WIOŒ potwierdzi³y, ¿e dzia³alnoœæ nie jest prowadzona.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e PPHU DEX-TRANS Robert Pach nie wyst¹pi³o do
Burmistrza Sulejowa z wnioskiem o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e sprawa prawid³owoœci wydania przez Starostê
Piotrkowskiego decyzji z dnia 23 kwietnia 2012 r. znak: RS-V.6233.3.2012 – zezwole-
nia dla PPHU DEX-TRANS Robert Pach jest aktualnie rozpatrywana przez w³aœciwy or-
gan – Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e poleci³em £ódzkiemu Wojewó-
dzkiemu Inspektorowi Ochrony Œrodowiska nadzorowanie sprawy dotycz¹cej dzia³alnoœci
PPHU DEX-TRANS Robert Pach w zakresie zbierania odpadów na dzia³ce nr ewid. 54
w Sulejowie i w zale¿noœci od rozstrzygniêcia SKO w Piotrkowie Trybunalskim podjêcie
w uzgodnieniu z G³ównym Inspektoratem Ochrony Œrodowiska stosownych dzia³añ.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA G£ÓWNEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŒRODOWISKA
mgr in¿. Roman Jaworski
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